
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย  
                                                

 

 
  
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 มิติภายนอก   
 ���� การประเมินประสิทธิผล   

 

 

 ๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัด 
ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน(Joint KPIs) และตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม  

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑   ระดับความสาํเร็จในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดแล้วเสร็จตาม 
แผนการดําเนินงานท่ีกําหนด 

 ๑ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓   

จํานวนแบบก่อสร้างที่ได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง 
เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง 
ระดับความสาํเร็จในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนท้ังหมด ๕ ด่าน 

 ๔  

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑ 
  
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๓ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๔ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๕ 

ระดับความสาํเร็จในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนดา่นสะเดา 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ระดับความสาํเร็จในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหาดเล็ก 
อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
ระดับความสาํเร็จในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหนองเอ่ียน 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ระดับความสาํเร็จในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณ 
สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
ระดับความสาํเร็จในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนแม่สอด 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 ๘ 
 
 ๑๐ 
 
 ๑๒ 
 
 ๑๔ 
 
๑๖ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๔   
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ 

จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขต กทม. และปริมณฑลที่ได้รับ 
การตรวจสอบ 
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทาํผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร 
ประกอบการวางผัง  

 ๑๘ 
 
 ๒๐ 

 ���� การประเมินคุณภาพ    

  ตัวชี้วัดที่ ๒  คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)  [ไม่มี] 
 หมายเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีตัวชี้วัดน้ี 

 

 มิติภายใน    
 ���� การประเมินประสิทธิภาพ   

 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๓  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๓ 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ 

 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม         
  

๒๕ 
 

สารบัญ 

ก 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย  
                                                

 
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๕  

 
 
 

 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

 
 

 
๒๗ 
๓๒ 

 ���� การพัฒนาองค์การ 
 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๖  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ๓๖ 
 
 

 ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๗ 
 
 
 

 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 
 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 

๓๗ 
๓๙ 
๔๔ 

 

 
 
 
 

ข 

สารบัญ  (ต่อ) 

ข 



หน่วย น้ําหนัก

วัด (ร้อยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ ค่า คะแนน

ดําเนิน คะแนน ถ่วง

งาน ท่ีได้ น้ําหนัก

มิติภายนอก  (น้ําหนักร้อยละ ๗๕) ๒.๐๐๐๐
การประเมินประสิทธิผล (น้ําหนักร้อยละ ๖๕) ๒.๐๐๐๐
๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวง
    ท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ ๗๕) ๒.๐๐๐๐
๑.๑ ระดับความสําเร็จในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด   
     แล้วเสร็จตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด ระดับ ๒๐.๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๑.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

๑.๒ จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบ
     รายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง        
     ริมแม่นํ้าโขง

แบบ ๑๕.๐ ๓๔ ๓๗ ๔๐ ๔๓ ๔๖ ๔๐ ๓.๐๐๐๐ ๐.๔๕๐๐

๑.๓ ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ี
เฉพาะชุมชนชายแดน ระดับ (๑๕)

๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ี
เฉพาะชุมชนชายแดนด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐

๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ี
เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐

๑.๓.๓ ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ี
เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหนองเอ่ียน อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐

๑.๓.๔ ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ี
เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งท่ี ๒ 
(มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐

๑.๓.๕ ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ี
เฉพาะชุมชนชายแดนแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐

๑.๔ จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกทม. 
       และปริมณฑลท่ีได้รับการตรวจสอบ อาคาร ๑๐.๐ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๒๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

๑.๕ จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทํา
      ผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง ผัง ๑๕.๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

การประเมินคุณภาพ (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) #####

๒. คุณภาพการให้บริการประชาชน
- - - - - - - - - -

    (Service Level Agreement : SLA)                  หมายเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีตัวช้ีวัดนี้

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
����   รอบ  ๖  เดือน

����  รอบ ๑๒  เดือน

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

ค



หน่วย น้ําหนัก

วัด (ร้อยละ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ ค่า คะแนน

ดําเนิน คะแนน ถ่วง

งาน ท่ีได้ น้ําหนัก

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
����   รอบ  ๖  เดือน

����  รอบ ๑๒  เดือน

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

มิติภายใน (น้ําหนักร้อยละ ๒๕) ๑.๒๐๐๐

การประเมินประสิทธิภาพ (น้ําหนักร้อยละ ๑๕) ๑.๐๖๖๗

๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ (๕)

๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒.๕ ๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ ๒๔.๙๓ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

๓.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ร้อยละ ๒.๕ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๒๖.๔๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

๔. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ลดปริมาณการ
ใช้ลงร้อยละ
๑๐ของ
ปริมาณการใช้
มาตรฐาน

๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

๕. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.๒ ๑.๒๐๐๐ ๐.๐๖๐๐

การพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) ๑.๔๐๐๐
๖.   ระดับความสําเร็จของการพัฒนา                      
      สมรรถนะองค์การ ระดับ (๕)

๖.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํา                       
      รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ

ระดับ ๑.๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ ระดับ ๔.๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๔๐๐

๗. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน    
    ของหน่วยงาน ระดับ ๕.๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

รวม ๑๐๐ ๑.๘๐๐๐

กรมโยธาธิการและผังเมือง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงมหาดไทย

ง



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ระดบัความสําเร็จในการจดัทาํผงัเมืองรวมจังหวัดแล้วเสร็จตามแผนการดาํเนินงานที่กําหนด 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
นายพชิัย อุทัยเชฏฐ์ 
ผู้อํานวยการสาํนักผังประเทศและผังภาค 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางสาวขวัญศิริ วรรณชนะ        
๒. นางสาวอัจฉรา  ทิพย์มณ ี

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๔๐  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๓๑๒ 
คําอธิบาย :  
                 ผังเมืองรวมจังหวัด เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นท่ีในระดับจังหวัดท่ีปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงและรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพและบทบาทของแต่ละจังหวัด เพื่อใช้เป็นกรอบชี้นําการพัฒนาให้กับจังหวัด 
                 ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดจนถึงข้ันตอนการปิดประกาศพร้อมข้อกําหนด ๙๐ วัน (ข้ันตอนท่ี ๖) จํานวน 3๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ลําพูน สตูล สุราษฎร์ธานี ชัยนาท ชลบุรี ปัตตานี ศรีสะเกษ สงขลา กาฬสินธุ์ ตาก นครราชสีมา ลพบุรี ระยอง 
สมุทรสาคร พิจิตร นครพนม เพชรบูรณ์ สุโขทัย ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร มหาสารคาม 
มุกดาหาร กาญจนบุรี สกลนคร ขอนแก่น บุรีรัมย์ อํานาจเจริญ สมุทรสงคราม เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา 
และ อุดรธานี ส่วนอีก ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ มีแผนการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
จนถึงข้ันตอนการประชุมคณะกรรมการผังเมือง (ข้ันตอนที่ ๕) 

� ข้ันตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
๑. สํารวจ กําหนดเขต 
๒. วิเคราะห์ วางผังร่าง 
๓. ประชุมพิจารณาร่างผังเมืองรวมจังหวัด 
๔. ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
๕. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
๖. ปิดประกาศพร้อมข้อกําหนด ๙๐ วัน 
๗. รวบรวม ตรวจสอบ และพิจารณาคําร้อง 
๘. จัดทําเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย  
๙. เสนอคณะกรรมการพิจารณา ร่าง กม.มท. 
๑๐. คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ 
๑๑. คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑๒. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเห็นชอบ 
๑๓. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๑๔. กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งร่างกฎกระทรวงให้สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑๕. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งให้กระทรวงมหาดไทย 
๑๖. สลค.เสนอกฎกระทรวงให้รัฐมนตรีลงนาม 
๑๗. กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดพิมพ์แผนที่ แผนผัง 

          ๑๘. ส่งกฎกระทรวงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน  :  การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด อยู่ในข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 
ระดับ

คะแนน 
รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

๑ 
 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการปิดประกาศพร้อม 
 ข้อกําหนด ๙๐ วัน จํานวน ๒๕ จังหวัด 

ดําเนินการแล้ว 
๔ จังหวัด 

๒ 
 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการปิดประกาศพร้อม 
ข้อกําหนด ๙๐ วัน จํานวน ๒๙ จังหวัด 

  อยู่ระหว่างดําเนินการ 

๓ 
 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการปิดประกาศพร้อม 
ข้อกําหนด ๙๐ วัน จํานวน ๓๓ จังหวัด 

๔ 
 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการปิดประกาศพร้อม 
ข้อกําหนด ๙๐ วัน จํานวน ๓๔ จังหวัด (๓๓ จังหวัด + จังหวัดหนองคาย) 

๕ 
 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการปิดประกาศพร้อม 
ข้อกําหนด ๙๐ วัน จํานวน ๓๕ จังหวัด (๓๓ จังหวัด + จังหวัดหนองคาย 
และบึงกาฬ) 

  
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

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

 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ ระดับความสาํเร็จในการ
จัดทําผังเมืองรวมจังหวัดแล้วเสร็จตาม
แผนการดาํเนินงานที่กําหนด 

๒๐ ๑ ๑.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 ����  รอบ  ๖  เดือน 
 ����  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : จํานวนแบบก่อสร้างที่ไดท้ําการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง 
                   ริมแม่นํ้าโขง 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสมจิต  ปิยะศิลป์ 
ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง                 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายจาตุรนต์  โรจน์หิรัญ 
                      ๒. นายไพโรจน์  เทศอํ่า 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๗๘  โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔686 , 0 2299 4720 
 

คําอธิบาย :  

               กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ ดําเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง และได้รับงบประมาณ 
ให้ดําเนินการป้องกันอาณาเขตของประเทศมาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นมา โดยดําเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ําตามแนวชายแดน เพื่อรักษาเขตดินแดนของประเทศ โดยใช้เทคนิควิธีการทางวิศวกรรมตามเหตุ 
ของปัญหาท่ีก่อให้เกิดการพังทลายของตลิ่ง เป็นผลให้สามารถควบคุมไม่ให้แนวร่องน้ําลึกขยับเข้ามาในฝั่งไทยและ
ป้องกันการตัดข้ามลํานํ้าการลัดคุ้งหรือเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ํา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ดําเนินการสํารวจและออกแบบเข่ือนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ําโขงตามแนวแม่นํ้าโขงฝั่งไทยท่ีประสบปัญหา 
การพังทลายของตลิ่ง เพื่อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขงมิให้พังทลายสูญหาย   
 

 

 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
๑  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  

 จํานวน ๓๔ แบบ 
ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
 จํานวน ๓๗ แบบ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
 จํานวน ๔๐ แบบ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
 จํานวน ๔๓ แบบ 

    

   อยู่ระหว่างดําเนินการ 
๕  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  

 จํานวน ๔๖ แบบ 
 
 
 

 

๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 ����  รอบ  ๖  เดือน 
 ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๓๔ แบบ ๓๗ แบบ ๔๐ แบบ ๔๓ แบบ ๔๖ แบบ  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ จํานวนแบบก่อสร้างที่ได้
ทําการออกแบบรายละเอียดเพื่อการ
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 

๑๕    ๔๐ แบบ ๓.๐๐๐๐ ๐.๔๕๐๐ 

 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ : 
    ๑. รวบรวมข้อมูลโครงการเบ้ืองต้นในบริเวณออกแบบเข่ือน เช่น ข้อมูลการกัดเซาะตลิ่ง 
    ๒. สาํรวจข้อมูลสภาพภูมิประเทศในปัจจุบันตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
    ๓. พิจารณาเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
    ๔. ออกแบบรายละเอียดและจัดทําแบบเพื่อก่อสร้างเข่ือนปอ้งกันตลิ่งริมแม่น้ําโขงปัจจุบันได้จํานวน ๔๐ แบบ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการดําเนินการ            
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
    อุปสรรคในการตรวจสอบภาคสนาม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีฝนตกชุกและระดับน้ําที่ข้ึนสูง 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :       
    -              
 

หลักฐานอ้างอิง : 
    รายชื่อแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง ๔๐ แบบ 

 
 
 
 

๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายช่ือแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง 

ดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : จํานวนแบบก่อสร้างที่ได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อน 
ป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  (40 แบบ) 

๑. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านห้วยลึก  หมู่ที่ ๔  (ตอน ๒)  ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมไปท้ายน้ํา  ต. ม่วงยาย   
อ. เวียงแก่น  จ. เชียงราย 

๒. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านเกาะผาคํา  หมู่ที่ ๖  (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี ๕๗ ไปท้ายน้ํา)  ต. บ้านแซว  
อ. เชียงแสน  จ. เชียงราย 

๓. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านผากุบ  ต. ริมโขง  อ. เชียงของ  จ. เชียงราย 
๔. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๔  ด้านท้ายน้าํ  บ้านดอนมหาวัน 

หมู่ที่ ๙  ต. เวียง  อ. เชียงของ  จ. เชียงราย 
๕. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านเมืองกาญจน์  หมู่ที่ ๒  ต. ริมโขง  อ. เชียงของ  จ. เชยีงราย 
๖. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านสันต้นเปา  ต. แม่เงิน  อ. เชียงแสน – บ้านหาดบา้ย  (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี ๕๗  

ไปท้ายน้าํ)  ต. ริมโขง อ. เชียงของ  จ. เชียงราย 
๗. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านห้วยเก๋ียง  หมู่ที่ ๘  (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมบ้านสบรวกไปท้ายน้ํา)   

ต. เวียง  อ. เชียงแสน  จ. เชียงราย 
๘. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านท่าอุเทน  (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี ๕๗ ท้ายน้ํา)  หมู่ที่ ๓  ต. ท่าอุเทน   

อ. ท่าอุเทน  จ. นครพนม 
๙. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่ ๒  (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี ๕๖ เหนือน้ํา)  ต. ท่าค้อ   

อ. เมือง  จ. นครพนม   
๑๐. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านเชียงยืน  หมู่ที่ ๔  (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมเหนือและท้ายน้ํา)  ต. เวินพระบาท  
   อ. ท่าอุเทน  จ. นครพนม 
๑๑. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านพนอม  หมู่ที่ ๓  (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี ๕๖ เหนือและทา้ยนํ้า)  ต. พนอม  
   อ. ท่าอุเทน  จ. นครพนม 
๑๒. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านนาหนองบก  หมู่ที่ ๔ – บ้านไชยบุร ี หมู่ท่ี ๓  ต. ไชยบุรี  อ. ท่าอุเทน  
   จ. นครพนม 
๑๓. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านท่าลาด  หมู่ที่ ๙  (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี ๕๖ เหนือน้ํา)  ต. บ้านแพง   
   อ. บ้านแพง  จ. นครพนม 
๑๔. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านดอนแพง  หมู่ที่ ๗  ต. บ้านแพง  อ. บ้านแพง  จ. นครพนม 
๑๕. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านขามเฒ่า  หมู่ที่ ๒ – บ้านนาโดน  หมู่ท่ี ๑๑  (ตอน ๒)  ต. ขามเฒ่า   
   อ. เมือง  จ. นครพนม 
๑๖. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านศรีนคร  หมู่ท่ี ๘ – บ้านหมันหย่อน  หมู่ที่ ๓  ต. แสนพัน  อ. ธาตุพนม  
   จ. นครพนม 
๑๗. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านนาเขท่า  (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี ๕๗ ท้ายนํ้า)  หมู่ที่ ๓  ต. นาเข  อ. บ้านแพง  
   จ. นครพนม 
๑๘. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านนาคําเจริญ  หมู่ที่ ๑๘  (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมเหนือและท้ายน้ํา)  ต. น้ํากํ่า  
   อ. ธาตุพนม  จ. นครพนม 

๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

๑๙. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านต้าย  หมู่ที่ ๔  (ต่อเนื่องเข่ือนเดิม)  ต. นาก้ัง  อ. ปากคาด  จ. บึงกาฬ 
๒๐. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านพันลาํ  หมู่ที่ ๒  ต. วิศิษฐ์  อ. เมือง  จ. บึงกาฬ 
๒๑. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านหาดแฮ่  หมู่ท่ี ๓ (ช่วงโรงเรียนวัดหาดแฮ่-ปากห้วยซัน)  ต. โคกกว้าง   
   อ. บุ่งคล้า  จ. บึงกาฬ 
๒๒. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านหนองบัว  หมู่ที่ ๒  ต. นาก้ัง  อ. ปากคาด  จ. บึงกาฬ 
๒๓. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านหอคําเหนือ  หมู่ที่ ๑๓  ต. หอคํา  อ. เมือง  จ. บึงกาฬ 
๒๔. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านห้วยเล็บมือ  หมู่ที่ ๕ (ต่อเนื่องเข่ือนเดิม)  ต. หนองเดิ่น  อ. บุ่งคล้า   
   จ. บึงกาฬ 
๒๕. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บริเวณหลังโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม  (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิม)  ต. หาดคัมภีร์ 
   อ. ปากชม  จ. เลย 
๒๖. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านห้วยซวก  (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมไปท้ายนํ้า)  ต. บุฮม  อ. เชียงคาน  จ. เลย 
๒๗. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านสงาว  หมู่ที่ ๔  (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมไปท้ายน้ํา)  ต. ห้วยพิชัย  อ. ปากชม  
   จ. เลย 
๒๘. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านเชียงคาน  (ติดต่อจากเข่ือนเดิมปากห้วยเข็ม) หมู่ท่ี ๑  ต. เชียงคาน   
   อ. เชียงคาน  จ. เลย 
๒๙. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านคกมาด  (ต่อจากเข่ือนเดิมหลังโรงเรียนบา้นคกมาด)  หมู่ที่ ๓  ต. เชียงคาน  
        อ. เชียงคาน  จ. เลย 
๓๐. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านหินโงมเหนือ  หมู่ท่ี ๒  (จากสถานีสูบน้าํบา้นบอน)  ต. หินโงม  อ. เมือง  
   จ. หนองคาย 
๓๑. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านยอยไฮ  หมู่ท่ี ๖  ต. พานพร้าว  อ. ศรีเชียงใหม่  จ. หนองคาย 
๓๒. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านปากสวย  หมู่ท่ี ๔  ต. วัดหลวง  อ. โพนพิสัย  จ. หนองคาย 
๓๓. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บริเวณสถานีสูบนํ้าบ้านกลุ่มพัฒนา  หมู่ท่ี ๑๐  ต. กุดบง  อ. โพนพิสัย   
   จ. หนองคาย 
๓๔. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  วัดเปงจานเหนือ-บ้านอาญา  ต. โพนแพง  อ. รัตนวาปี  จ. หนองคาย 
๓๕. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านนํ้าไพร  หมู่ท่ี ๕  ต. สังคม  อ. สังคม  จ. หนองคาย 
๓๖. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านกองนาง  หมู่ท่ี ๑ – หมู่ที่ ๒  (เชื่อมโครงการต่อเนื่อง)  ต. กองนาง   
   อ. ท่าบ่อ  จ. หนองคาย 
๓๗. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านท่าไคร้  หมู่ที่ ๖ (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายน้ํา)  ต. นาสนีวน  อ. เมือง   
   จ. มุกดาหาร 
๓๘. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บริเวณจุดตรวจบ้านนาโพธิ์  หมู่ท่ี ๖  (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมท้ายน้าํ)  ต. โพธิ์ไทร  
   อ. ดอนตาล  จ. มุกดาหาร 
๓๙. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บริเวณสถานีเรือ นรข.  (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมเหนือน้ํา)  ต. ศรีบุญเรือง  อ. เมือง  
   จ. มุกดาหาร 
๔๐. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  บ้านสองคอนเหนือ  หมู่ที่ ๓  (ตอ่เน่ืองเข่ือนเดิมเหนือน้ํา)  ต. ป่งขาม  อ. หว้านใหญ่  
   จ. มุกดาหาร 
 

๗ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓.๑ : ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดนด่านสะเดา 
                      อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายจารุโรจน์ ภู่ประเสริฐ 
ผู้อํานวยการกองผังเมืองเฉพาะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางสาววิยดา ทรงกิตติภักดี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๒. นายภูรินทร์  พ่วงชิงงาม 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๑  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๗, ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๓ 
คําอธิบาย :  

                ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนด่านสะเดา อําเภอสะเดา   
จังหวัดสงขลา ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมการพัฒนาพื้นที่และชุมชน 
บริเวณจุดผ่านแดนเพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะแรก พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกองผังเมืองเฉพาะ ได้รับงบประมาณ 
เพื่อดําเนินโครงการออกแบบและวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายด่านแดนสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา    
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือน 
และมีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ   
 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

๑  การกําหนดขอบเขตพื้นที่วางผัง และสาํรวจสภาพพื้นท่ี จัดเก็บ  
 ข้อมูลด้านกายภาพ ประชากร สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและ  
 สาธารณูปการ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒  การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และการศึกษาตัวอยา่ง 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมคาดประมาณ 
 ความต้องการในอนาคต 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔  การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ 
 ชุมชนชายแดน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕  การจัดทําผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

 
 

๘ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จใน
การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชน
ชายแดนด่านสะเดา อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

๓ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐ 

 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ : 
๑. กําหนดขอบเขตพื้นที่ดําเนินการโดยอ้างอิงจากการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๒. สํารวจสภาพพื้นท่ีเพื่อจัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง พร้อมประสานกับหน่วยงานในพื้นท่ี 
๓. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจเพื่อการกําหนดบทบาทของพื้นที่ 
๔. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น ประชากร เศรษฐกิจ กายภาพ 
๕. คาดการณ์จํานวนประชากรในพื้นท่ี 
๖. นําข้อมูลจาก ข้อ ๑ – ๕ มาประมวล เพื่อนําไปสู่การกําหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ 
๗. ร่างผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเฉพาะชายแดนด่านสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
     

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
     

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : - 
     

หลักฐานอ้างอิง : - 
     

 

 

 

 

 

๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓.๒ : ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหาดเล็ก 
                      อําเภอคลองใหญ่ จงัหวัดตราด 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายจารุโรจน์ ภู่ประเสริฐ 
ผู้อํานวยการกองผังเมืองเฉพาะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางสาววิยดา ทรงกิตติภักดี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๒. นายภูรินทร์  พ่วงชิงงาม 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๑  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๗, ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๓ 
คําอธิบาย :  

                ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่   
จังหวัดตราด ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมการพัฒนาพื้นท่ีและชุมชน  
บริเวณจุดผ่านแดนเพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะแรก พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกองผังเมืองเฉพาะ ได้รับงบประมาณ 
เพื่อดําเนินโครงการออกแบบและวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือน 
และมีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ   
 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

๑  การกําหนดขอบเขตพื้นที่วางผัง และสาํรวจสภาพพื้นท่ี จัดเก็บ  
 ข้อมูลด้านกายภาพ ประชากร สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและ  
 สาธารณูปการ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒  การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และการศึกษาตัวอยา่ง 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมคาดประมาณ 
 ความต้องการในอนาคต 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔  การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ 
 ชุมชนชายแดน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕  การจัดทําผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

 
 

๑๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒ ระดับความสําเร็จใน
การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชน
ชายแดนบ้านหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด 

๓ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐ 

 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ : 
๑. กําหนดขอบเขตพื้นที่ดําเนินการโดยอ้างอิงจากการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ คณะกรรมการนโยบาย 
    เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๒. สํารวจสภาพพื้นท่ีเพื่อจัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง พร้อมประสานกับหน่วยงานในพื้นท่ี 
๓. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจเพื่อการกําหนดบทบาทของพื้นที่ 
๔. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น ประชากร เศรษฐกิจ กายภาพ 
๕. คาดการณ์จํานวนประชากรในพื้นท่ี 
๖. นําข้อมูลจาก ข้อ ๑ – ๕ มาประมวล เพื่อนําไปสู่การกําหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ 
๗. ร่างผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
     

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
     

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : - 
     

หลักฐานอ้างอิง : - 
     

 

 

 

 

 

๑๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓.๓ : ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหนองเอ่ียน 
                      อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายจารุโรจน์ ภู่ประเสริฐ 
ผู้อํานวยการกองผังเมืองเฉพาะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางสาววิยดา ทรงกิตติภักดี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๒. นายภูรินทร์  พ่วงชิงงาม 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๑  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๗, ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๓ 
คําอธิบาย :  

                ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหนองเอ่ียน อําเภออรัญประเทศ   
จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมการพัฒนาพื้นที่และชุมชน 
บริเวณจุดผ่านแดนเพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะแรก พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกองผังเมืองเฉพาะ ได้รับงบประมาณ 
เพื่อดําเนินโครงการออกแบบและวางผังพืน้ที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหนองเอ่ียน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือน 
และมีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ   
 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

๑  การกําหนดขอบเขตพื้นที่วางผัง และสาํรวจสภาพพื้นท่ี จัดเก็บ  
 ข้อมูลด้านกายภาพ ประชากร สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและ  
 สาธารณูปการ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒  การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และการศึกษาตัวอยา่ง 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมคาดประมาณ 
 ความต้องการในอนาคต 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔  การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ 
 ชุมชนชายแดน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕  การจัดทําผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

 
 

๑๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๓ ระดับความสําเร็จใน
การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชน
ชายแดนบ้ านหนองเ อ่ียน อํ า เภอ    
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

๓ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐ 

 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ : 
๑. กําหนดขอบเขตพื้นที่ดําเนินการโดยอ้างอิงจากการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ คณะกรรมการนโยบาย   
    เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๒. สํารวจสภาพพื้นท่ีเพื่อจัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง พร้อมประสานกับหน่วยงานในพื้นท่ี 
๓. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจเพื่อการกําหนดบทบาทของพื้นที่ 
๔. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น ประชากร เศรษฐกิจ กายภาพ 
๕. คาดการณ์จํานวนประชากรในพื้นท่ี 
๖. นําข้อมูลจาก ข้อ ๑ – ๕ มาประมวล เพื่อนําไปสู่การกําหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ  
๗. ร่างผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหนองเอ่ียน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
     

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
     

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : - 
     

หลักฐานอ้างอิง : - 
     

 

 

 

 

 

๑๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓.๔ : ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพ 
                      แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายจารุโรจน์ ภู่ประเสริฐ 
ผู้อํานวยการกองผังเมืองเฉพาะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางสาววิยดา ทรงกิตติภักดี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๒. นายภูรินทร์  พ่วงชิงงาม 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๑  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๗, ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๓ 
คําอธิบาย :  

                ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ 
(มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และเตรียมการพัฒนาพื้นที่และชุมชน บริเวณจุดผ่านแดนเพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะแรก พ.ศ. 
๒๕๕๘) ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกองผังเมืองเฉพาะ ได้รับงบประมาณ 
เพื่อดําเนินโครงการออกแบบและวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร – 
สะหวันนะเขต) อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่                   
มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือน และมีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ   
 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

๑  การกําหนดขอบเขตพื้นที่วางผัง และสาํรวจสภาพพื้นท่ี จัดเก็บ  
 ข้อมูลด้านกายภาพ ประชากร สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและ  
 สาธารณูปการ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒  การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และการศึกษาตัวอยา่ง 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมคาดประมาณ 
 ความต้องการในอนาคต 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔  การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ 
 ชุมชนชายแดน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕  การจัดทําผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

 
 

๑๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๔ ระดับความสําเร็จใน
การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชน
ชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งท่ี ๒ 
(มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) อําเภอ    
เมือง จังหวัดมุกดาหาร 

๓ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐ 

 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ : 
๑. กําหนดขอบเขตพื้นที่ดําเนินการโดยอ้างอิงจากการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ คณะกรรมการนโยบาย 
    เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๒. สํารวจสภาพพื้นท่ีเพื่อจัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง พร้อมประสานกับหน่วยงานในพื้นท่ี 
๓. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจเพื่อการกําหนดบทบาทของพื้นที่ 
๔. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น ประชากร เศรษฐกิจ กายภาพ 
๕. คาดการณ์จํานวนประชากรในพื้นท่ี 
๖. นําข้อมูลจาก ข้อ ๑ – ๕ มาประมวล เพื่อนําไปสู่การกําหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ 
๗. ร่างผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) อําเภอเมือง 
    จังหวัดมุกดาหาร 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
     

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
     

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : - 
     

หลักฐานอ้างอิง : - 
     

 

 

 

๑๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓.๕ : ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดนแม่สอด 
                      อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายจารุโรจน์ ภู่ประเสริฐ 
ผู้อํานวยการกองผังเมืองเฉพาะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางสาววิยดา ทรงกิตติภักดี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๒. นายภูรินทร์  พ่วงชิงงาม 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๑  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๗, ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๓ 
คําอธิบาย :  

                ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนแม่สอด อําเภอแม่สอด    
จังหวัดตาก ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมการพัฒนาพื้นที่และชุมชน บริเวณ
จุดผ่ านแดนเพื่ อรอง รับการเป็น เขตเศรษฐกิจพิ เศษ (ระยะแรก พ.ศ.  ๒๕๕๘) ตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกองผังเมืองเฉพาะ ได้รับงบประมาณ 
เพื่อดําเนินโครงการออกแบบและวางผังพื้นท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือน และ        
มีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ   
 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

๑  การกําหนดขอบเขตพื้นที่วางผัง และสาํรวจสภาพพื้นท่ี จัดเก็บ  
 ข้อมูลด้านกายภาพ ประชากร สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและ  
 สาธารณูปการ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒  การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และการศึกษาตัวอยา่ง 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมคาดประมาณ 
 ความต้องการในอนาคต 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔  การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ 
 ชุมชนชายแดน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕  การจัดทําผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

 
 
 

๑๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๕ ระดับความสําเร็จใน
การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชน
ช า ย แดน แ ม่ สอด  อํ า เภอแ ม่ สอด  
จังหวัดตาก 

๓ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐ 

 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ : 
๑. กําหนดขอบเขตพื้นที่ดําเนินการโดยอ้างอิงจากการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ คณะกรรมการนโยบาย 
    เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๒. สํารวจสภาพพื้นท่ีเพื่อจัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง พร้อมประสานกับหน่วยงานในพื้นท่ี 
๓. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจเพื่อการกําหนดบทบาทของพื้นที่ 
๔. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น ประชากร เศรษฐกิจ กายภาพ 
๕. คาดการณ์จํานวนประชากรในพื้นท่ี 
๖. นําข้อมูลจาก ข้อ ๑ – ๕ มาประมวล เพื่อนําไปสู่การกําหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ 
๗. ร่างผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
     

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
     

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : - 
     

หลักฐานอ้างอิง : - 
     

 

๑๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ : จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสงูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีไ่ด้รับการตรวจสอบ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ ์
ผู้อํานวยการสาํนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นายสมโชค  เล่งวงศ์ 
๒. นายกัมพล   เพ็งพินจิ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๔๓๕๑ , ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๓ 
คําอธิบาย : 
             ● จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้รับการตรวจสอบ
หมายความว่า จํานวนของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีกรมโยธาธิการ-
และผังเมือง ได้ดําเนินการตรวจสอบอาคารแล้วเสร็จ 
             ● อาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หมายความว่า 
อาคารภาครัฐที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงต้ังแต่ยี่สิบสามเมตรข้ึนไปที่ใช้ในกิจการขององค์การ
หรือใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ซ่ึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
             ● จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้รับการตรวจสอบ
อาคารจากจํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่หน่วยงานเจ้าของอาคาร
ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบทั้งหมด จํานวน ๘๓ อาคาร 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ จํานวน  ๒๐  อาคาร 
ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒ จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ จํานวน  ๒๕  อาคาร 

 
 
 
 

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

๓ จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ จํานวน  ๓๐  อาคาร 

๔ จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ จํานวน  ๓๕  อาคาร 

๕ จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ จํานวน  ๔๐  อาคาร 

 

๑๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๒๐ อาคาร ๒๕ อาคาร ๓๐ อาคาร ๓๕ อาคาร ๔๐ อาคาร  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ จาํนวนอาคารภาครฐั
ประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ทีไ่ด้รับการตรวจสอบ  
 

๑๐ ๒๐ อาคาร ๑.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ : 
    ๑. รับเร่ืองขอให้ตรวจสอบอาคารจากหน่วยงานภาครัฐ 
    ๒. ประสานขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม 
    ๓. ดําเนินการตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดและเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
    ๔. จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารให้หน่วยงานเจ้าของอาคาร ปัจจุบนัตรวจสอบได้จาํนวน  ๒๐  อาคาร 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการดําเนินการ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
     

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : - 
     

หลักฐานอ้างอิง : - 
     

 

 

 

 

 

 

๑๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ   ๖ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ : จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลทีไ่ด้วางและจัดทาํผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผงั   

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
๑. นายอนวัช  สวุรรณเดช 
ผู้อํานวยการสาํนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
๒. นายโฆษิต  ต้องวัฒนา  
ผู้อํานวยการสาํนักพัฒนามาตรฐาน 
๓. นายประสงค์  แผ่สุวรรณ 
ผู้อํานวยการสาํนักวิศวกรรมการผังเมือง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางภัทรินทร์  แสงสว่าง 
๒. นายเฉลิมพล  วงศ์กําภู 
 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๖๒ , ๐๘๑ ๘๔๗ ๐๘๒๓ 
               ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๑๐ , ๐๘๑ ๘๓๐ ๔๖๘๗ 
               ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๘๙ , ๐๘๑ ๙๒๗ ๘๑๗๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๘ , ๐๘๑ ๒๕๙ ๐๗๘๔ 
              ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๘ , ๐๙๐ ๙๘๓ ๒๗๔๙ 

คําอธิบาย :  
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง  

พิจารณาจากจํานวนชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาลตามแผนงบประมาณประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ชุมชนเทศบาล  หมายถึง  ชุมชนเทศบาลท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และ 
ไม่เคยดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองมาก่อน 

เอกสารประกอบการวางผัง  หมายถึง  เอกสารการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาลที่
ถูกต้อง  และครบถ้วนตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

    

๒๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ   ๖ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  ผังเมืองชุมชนระดับเทศบาล  อยู่ในข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
 

ผลการดําเนินงาน ผังเมืองชุมชน(เทศบาล) 
๑. สํารวจและจัดทําแผนที่พื้นฐาน (Base Map) และแผนที่เขตปกครอง จํานวน   ๖๒   ผัง 
๒. สํารวจและจัดทําแผนที่พื้นฐาน (Base Map) และแผนที่เขตปกครอง        

และจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ 
จํานวน   ๖๘   ผัง 

๓. สํารวจและจัดทําแผนที่พื้นฐาน (Base Map) และแผนที่เขตปกครอง        
จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ  
และการจัดทําผัง และจัดทําเอกสาร 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

๔. สํารวจและจัดทําแผนที่พื้นฐาน (Base Map) และแผนที่เขตปกครอง        
และจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ
และจัดทําผัง จัดทําเอกสารและการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล 

- 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๗๕ ผัง ๘๐ ผัง ๘๕ ผัง ๙๐ ผัง ๙๕ ผัง  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ จาํนวนผังเมืองชุมชน-
เทศบาลที่ไดว้างและจัดทําผังเมืองชุมชน
และมีเอกสารประกอบการวางผงั    
 

๑๕ อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

๑.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

๒๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����   รอบ ๖ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

  คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ : 
๑. จัดส่งแนวทางการจัดทาํผังเมืองชุมชนเทศบาล คู่มือ เกณฑ์ และมาตรฐานการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาล   
   พื้นท่ีเป้าหมายแก่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่รับผิดชอบ 
๒. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดเพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
๓. จัดทําแผนการปฏิบัติงาน(Action Plan) ท่ีชัดเจน ทั้งข้ันตอน ภารกิจ และระยะเวลาดําเนินการ 
๔. ประสานและจัดส่งเจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลาง  ได้แก่ นักผังเมือง  นักวิเคราะห์ผังเมือง วิศวกรโยธา  และนายช่างโยธา 
    ไปให้คําแนะนํา ปรึกษาในการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาล 
๕. ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานโดยให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  พืน้ที่เป้าหมายเป็นผู้รายงาน 
   และจัดส่งให้สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
๑. มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ท่ีชัดเจน 
๒. หน่วยงานราชการในทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑. ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการรองรับภารกิจงานด้านผังเมือง  ค่อนข้างจํากัดทั้งด้าน 
    โครงสร้างบุคลากร  งบประมาณ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการดําเนินงาน 
๒. กรมฯ มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจงานดา้นผังเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเท่านั้น  แต่ไม่มีอํานาจหน้าที ่
    ในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :  - 

หลักฐานอ้างอิง : - 
 

 

๒๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ : การเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายไพฑูรย์  นนทศุข 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางภัททิรา  สุริวรรณ 
                     ๒. นางนัยนา   สาสุข 

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

                     ●  การพิจารณาผลสํา เ ร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้ อัตรา 
การเบ ิกจ ่ายเง ินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส ่วนราชการ ทั ้งที ่เบ ิกจ ่ายในส่วนกลางและส่วนภูม ิภาค 
เป ็นต ัวชี ้ว ัดความสามารถ ในการเบิกจ่ายเ งินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้ ง น้ีไ ม่รวม 
เงินงบประมาณท่ีได้ รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว 
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  ●  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
  ●  รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน 
และทรัพย์สินที่ไม่มีต ัวตน  ตลอดจนรายจ่ายที ่ร ัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล  องค์กรหรือรัฐวิสาหกิจ  
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ 
 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

             ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 
๒๐,๗๕๕.๖๙๙๘ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นเงินทั้งส้ิน ๕,๑๗๓.๓๙๓๘ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๓    

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
             ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๓  ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
 ๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ 

 

๒๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 

 การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑  
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

๒.๕๐ ร้อยละ ๒๔.๙๓ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
      ในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๓๐๘.๔๙๙๗ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน 
๕.๒๒๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๑.๖๙% และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๒๐,๔๔๗.๒๐๐๑ ล้านบาท 
สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน ๕,๑๖๘.๑๗๓๗ ล้านบาท คิดเป็น ๒๕.๒๘% ซ่ึงได้ดําเนินการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
       หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกําหนดให้งานก่อสร้าง เช่นงานก่อสร้างเข่ือนฯและ 
งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมฯ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าฯ ๑๕% วงเงินในสัญญาจา้ง, ดําเนินการตามนโยบายเร่งรัด 
การเบิกจ่ายของรัฐบาลโดยโอนงบประมาณโครงการท่ีล่าช้าไปตั้งจ่ายโครงการที่สามารถดําเนินการได้เร็วกว่าแผนเดิม 
เพื่อเพิ่มวงเงินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
        ๑. งบผูกพันจากปีก่อน ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีให้หมดก่อนจึงจะเร่ิม 
เบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ ได้ 
        ๒. งบประมาณปี ๒๕๕๘ ที่ผูกพันปีต่อไป มีกระบวนการจัดจ้างหลายข้ันตอน โดยต้องส่งผลประกวดราคาให้ 
สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาก่อน จึงจะขออนุมัติจัดจ้างต่อกระทรวงมหาดไทย 
        ๓. การจัดจ้างรายการท่ีมีงบประมาณเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องใช้วิธี E-Auction ซ่ึงต้องใช้เวลารวมท้ัง
หากไม่ได้ผู้รับจ้างต้องเร่ิมดําเนินการใหม่ทั้งกระบวนการ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป:   - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
         ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

๒๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ : การเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายไพฑูรย์  นนทศุข 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางภัททิรา  สุริวรรณ 
                     ๒. นางนัยนา   สาสุข 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๘ 
คําอธิบาย :  
                        ●  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน จะใช้อัตรา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจา่ยดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  ●  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

             ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เป็นเงิน
ท้ังสิ้น ๒๓,๒๑๐.๕๕๗๔ ล้านบาท และได้โอนเงินงบประมาณงบดําเนินงาน จํานวนเงิน ๐.๐๒๘๑ ล้านบาท  
ไปตั้งจ่ายกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้เบิกแทน คงเหลืองบประมาณ จาํนวนเงิน ๒๓,๒๑๐.๕๒๙๓ ล้านบาท
และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เป็นเงินท้ังสิ้น  ๖,๑๒๘.๐๐๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๐ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
            ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒  ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

. 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒  
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย
ภาพรวม 

๒.๕๐ ร้อยละ ๒๖.๔๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐ 

 

๒๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
       ในการเบิกจ่ายงบบุคลากรได้รับงบประมาณ  เป็นเงิน ๑,๐๘๑.๔๐๑๓ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน 
๕๔๑.๙๘๓๐ ลา้นบาท คิดเป็น ๕๐.๑๒% งบดําเนินงานได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๔๔๙.๑๒๔๕ ล้านบาท สามารถ
เบิกจ่ายได้ เป็นเงิน ๑๗๓.๙๒๓๙ ล้านบาท คิดเป็น ๓๘.๗๓%  งบลงทุนได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๒๐,๗๕๕.๖๙๙๘ 
ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นเงิน ๕,๑๗๓.๓๙๓๘ ล้านบาท คิดเป็น ๒๔.๙๓% และงบรายจ่ายอ่ืน ได้รับ
งบประมาณ ๙๒๔.๓๐๓๗ ลา้นบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๒๓๘.๗๐๗๑ ล้านบาท คิดเป็น ๒๕.๘๓% ซ่ึงได้ดําเนินการ
เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผงัเมือง โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
       หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเร่งรัดการใช้จา่ยงบประมาณกําหนดให้งานก่อสร้าง เชน่งานก่อสร้างเข่ือนฯและ 
งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมฯ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าฯ ๑๕% วงเงินในสัญญาจา้ง  ดําเนินการตามนโยบายเร่งรัด 
การเบิกจ่ายของรัฐบาลโดยโอนงบประมาณโครงการท่ีล่าช้าไปตั้งจ่ายโครงการที่สามารถดําเนินการได้เร็วกว่าแผนเดิม 
เพื่อเพิ่มวงเงินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
        ๑. งบผูกพันจากปีก่อน ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีให้หมดก่อนจึงจะเร่ิม 
เบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ ได้ 
        ๒. งบประมาณปี ๒๕๕๘ ที่ผูกพันปีต่อไป มีกระบวนการจัดจ้างหลายข้ันตอน โดยต้องส่งผลประกวดราคาให้ 
สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาก่อน จึงจะขออนุมัติจัดจ้างต่อกระทรวงมหาดไทย 
        ๓. การจัดจ้างรายการท่ีมีงบประมาณเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องใช้วิธี E-Auction ซ่ึงต้องใช้เวลารวมท้ัง
หากไม่ได้ผู้รับจ้างต้องเร่ิมดําเนินการใหม่ทั้งกระบวนการ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   - 

หลักฐานอ้างอิง : 
         ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

๒๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดที่ ๔ : การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายไพฑูรย์  นนทศุข 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางสาวปริศนา  ขวาธิจักร 
                     ๒. นางสาวสุมิตรา  เตียวสวุรรณ       

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๗๐  
คําอธิบาย :  

                     ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การท่ี 
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐   
                      พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
                   ๑. ด้านไฟฟา้ 
                   ๒. ด้านน้าํมันเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
๑) ไฟฟ้า 

ระดับ
คะแนน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า
ของปีงบประมาณ 255๘ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 255๗ – มีนาคม 255๘) และ  
รอบ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘) ตามรูปแบบท่ี สนพ.กําหนด 
 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

- 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสาํหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟา้    
มาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจาํปีงบประมาณ 255๘ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่ 
เดือนตุลาคม 255๗ ถึงเดือนกันยายน 255๘      
 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
    

- 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟา้ที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)  
ประจําปีงบประมาณ 255๘ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 255๗ 
ถึงเดือนกันยายน 255๘ 
 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 
    

- 

๓ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟา้ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามสูตร
การคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

-๐.๐๒๓๗ - 

๔ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟา้ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามสูตร
การคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 

-๐.๐๒๓๗ - 

๕ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตาม  
สูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ ในกรณีท่ี     
ผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า ๐ ส่วนราชการจะได้คะแนน
ระดับที่ ๓, ๔ และ ๕ รวมกันเท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 
 

-๐.๐๒๓๗ - 

 รวมคะแนน  ๐.๕๐๐๐ 

๒๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

๒) นํ้ามันเชื้อเพลิง 

สูตรการคํานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 
 ๑. ด้านไฟฟา้ 
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชไ้ฟฟา้  =        (๙๐%ของปริมาณการใช้ไฟฟา้มาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟา้จริง 
(Energy Utilization Index , EUI)                                     ปริมาณการใชไ้ฟฟา้จริง 
                 ๒. ด้านนํ้ามันเชื้อเพลิง 
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชนํ้้ามัน  =       (๙๐%ของปริมาณการใช้นํ้ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ํามันจริง 
(Energy Utilization Index , EUI)                                     ปริมาณการใช้นํ้ามันจรงิ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

ระดับ
คะแนน 

ประเด็น 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดา้นน้าํมัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 255๘ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 255๗ – มีนาคม 255๘) 
และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด 
 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

- 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่าดชันีการใช้น้าํมันเชื้อเพลิงประจาํปีงบประมาณ 255๘ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 255๗ ถึงเดือนกันยายน 255๘      
 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
    

- 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีใช้จริง (ลิตร) ประจาํปี
งบประมาณ 255๘ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 255๗ ถึงเดือน
กันยายน 255๘ 
 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 
    

- 

๓ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

-๐.๐๒๘๖ - 

๔ มีผลการคํานวณ  EUI  ดา้นการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
 

-๐.๐๒๘๖ - 

๕ มีผลการคํานวณ  EUI  ด้านการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ ในกรณีที่  
ผลการคํานวณค่าดัชนีการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง มากกว่า ๐ ส่วนราชการจะได้
คะแนนระดับที่ ๓,๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 
 

-๐.๐๒๘๖ - 

 รวมคะแนน  ๐.๕๐๐๐ 

๒๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

หน่วยงาน การติดตาม 
ความครบถว้นข้อมูล 

ข้อมูล 
พ้ืนฐาน 

การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ํามัน คะแนน 

ไฟฟ้า นํ้ามัน    ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI   ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI ไฟฟ้า น้ํามัน 

กรมโยธาธกิารและ 
ผังเมือง 

ยังไม่ครบ 100.00% 100.00% ครบ ๑,๙๙๓,๙๕๒.๙๐ ๑,๘๓๘,๐๙๔.00 -๐.๐๒๓๗ ๖๓,๗๖๖.๗๗ ๕๙,๐๗๙.๙๙ -0.๐๒๘๖ ๐.500 ๐.๕๐๐ 

             รวมไดร้ับ ๑.00 คะแนน        

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (ค่าคะแนน ระดับ 3 – 5) 
ตัวช้ีวัด / ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ         
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้รับ 

ค่าคะแนนถ่วง
นํ้าหนัก 

การใช้พลังงานไฟฟ้า 2.5 % ๑ ๐.๕๐๐๐ 0.๐25๐ 
การใช้พลังงานนํ้ามัน 2.5 % ๑ ๐.๕๐๐๐ 0.๐2๕๐ 

รวม ๑.๐๐๐๐ 0.๐๕๐๐ 
 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๔  การประหยัดพลังงานของ
ส่วนราชการ 

๕.๐ ๑ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
                    กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน มาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและ 
มาตรฐานประหยัดพลังงาน จัดทําข้ึนตามมติที่ประชุมคณะทํางานลดการใช้พลังงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง   
โดยแจ้งเวียนทุกหน่วยงานควบคุมปริมาณการใช้พลังงานให้อยู่ในปริมาณท่ีกําหนดและเป็นไปอย่างประหยัด และให้ทุก
หน่วยงานส่งข้อมูลค่าดัชนีที่มีผลต่อการใช้พลังงานและรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เป็น
ประจําทุกเดือน และรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวเสนอผู้บริหาร 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
          หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดี 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง : 
          ๑. รายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์  www.e-report.energy.go.th 
          ๒. รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานเสนอผู้บริหาร ผ่านเว็บไซต์  
              www.e-report.energy.go.th           
 
 

๓๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

  ตัวชี้วัดที่ ๕  :  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางเอ้ือมพร  วงศ์สวัสดิ์กุล 
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ              

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑.นายอํานาจ  ธัญญเจริญ 
                       ๒.นายศุภฤกษ์  คําพุฒ 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๐ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๖ , ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๙๐       

คําอธิบาย :  

              •  เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพื่อเป็นการลดต้นทุน  
และลดความซํ้าซ้อนในการใช้งบประมาณด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมท้ังสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ 
ในการพัฒนาหรือนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ  ในการ
เชื่อมโยง รับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 •  เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปรับปรุงงานบริการและการทํางาน มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการกระบวนงาน
ภายในกระทรวงให้มีการบริการ ณ จุดเดียว โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้อง กับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดย
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มีทั้งหมด  ๗  ประเด็น  ดังต่อไปน้ี 

 1.  บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา มีน้ําหนักร้อยละ ๑ 
       Online e-Government Service เพื่อให้บริการภาครัฐและ 
      ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.  การจัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม  มีน้ําหนักร้อยละ ๐.๕ 
                    (Department Operation Center : DOC)  

 3.  การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีน้ําหนักร้อยละ ๑ 
                       ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

   (Thailand e-Government Interoperability Framework : TH e-GIF)  

 4.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ มีน้ําหนักร้อยละ ๐.๕ 
      ภาครัฐให้มีความม่ันคงปลอดภัย (Secure Intranet) 

 5.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบ มีน้ําหนักร้อยละ ๐.๕ 
      แม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ 

        ๖.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์       มีน้ําหนักร้อยละ ๐.๕  

 ๗.  ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) มีน้ําหนักร้อยละ ๑ 
      ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

 

๓๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ประเด็นการวัด 
นํ้าหนัก 

(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ

ระดับความสําเร็จ 

ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

คะแนน

ที่ได ้

(SM) 

คะแนนถ่วงนํ้าหนัก 

(W x SM) 

1 2 3 4 5 

ประเด็นที่ 1 W1 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1) 
ประเด็นที่ 2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 
ประเด็นที่ 3 W3 1 2 3 4 5 SM3 (W3 x SM3) 
ประเด็นที่ 4 W4 1 2 3 4 5 SM4 (W4 x SM4) 
ประเด็นที่ 5 W5 1 2 3 4 5 SM5 (W5 x SM5) 
ประเด็นที่ ๖ W๖ 1 2 3 4 5 SM๖ (W๖ x SM๖) 
ประเด็นที่ ๗ W๗ 1 2 3 4 5 SM๗ (W๗ x SM๗) 
 ∑W1-๗ = ๕       ∑(W1-๗ x SM1-๗) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักเท่ากับ 
 

 ∑(W1-๗ x SM1-๗)  หรือ  (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + (W3 x SM3) + (W4 x SM4) +(W5 x SM5) +(W๖ x SM๖)+( W๗ x SM๗) 

        ∑W1-๗                                              W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W๖ + W๗ 
 
โดยที่ : 

  W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญท่ีในแต่ละประเด็นที่กําหนดข้ึน  โดยผลรวมของน้ําหนัก 
    ของทุกประเด็นเท่ากับ  ๕ 
  SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละประเด็น 
  1 – ๗ หมายถึง ลําดับท่ีของประเด็นท่ีกําหนดข้ึน 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
                ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/-  1 ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  
∑(W1-๗ x SM1-๗)      

∑W1-๗                                              

2 
3 
4 
5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน  :  
 

ประเด็นการตรวจประเมิน น้ําหนกั(W) ผลการดําเนินงาน คะแนนทีไ่ด ้(SM) คะแนนถ่วงน้ําหนกั(W x SM) 

1. บทบาทของผู้ บ ริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงในการพัฒนา 
(Online e-Government 
Service) เพ่ือให้บริการ
ภาครัฐและประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 
 
 

 
 

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - ๒ ๒ 

2. การจัดทําข้อมูลของศูนย์
ปฏิ บั ติ ก า ร ร ะ ดั บ ก รม
(Department Operation
Center : DOC) 

๐.๕ - อยู่ระหว่างดําเนินการ - ๑ 
 

๐.๕ 

๓.   การวางแผนใช้มาตรฐาน 
      การแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม 
       กรอบแนวทางการเชื่อมโยง 
       รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
       แห่งชาติ (Thailand 
      e-Government 
      Interoperability 
      Framework : Th e-GIF) 

๑ 
 

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - ๑ 
 

๑ 

๔.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนา 
      ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
      ภาครัฐให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
        (Secure intranet) 

๐.๕ - อยู่ระหว่างดําเนินการ - ๑ ๐.๕ 

๕.  ระดับความสําเร็จในการ 
     พัฒนาศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ
      และระบบแม่ข่ายจัดเก็บ 
      ข้อมูลภาครัฐ 

๐.๕ - อยู่ระหว่างดําเนินการ - ๑ ๐.๕ 

๖.   ระดับความสาํเร็จในการ 
      พัฒนาปรับปรุงระบบจดหมาย 
         อิเล็กทรอนิกส์ 

๐.๕ - อยู่ระหว่างดําเนินการ - ๑ ๐.๕ 

๗.   ระดับความสาํเร็จในการ 
      เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  
      (Open Data) ให้ประชาชน 
       และภาคธุรกิจ สามารถ 
       นําไปใช้ประโยชน์ได้ 

๑ - อยู่ระหว่างดําเนินการ - ๑ ๑ 

รวม ๕   ๖ 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๕ การพัฒนาประสทิธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ 

๕ ๑.๒ ๑.๒๐๐๐ ๐.๐๖๐๐ 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  :   
- แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
- มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันการโจมตีของเครือข่ายภาครัฐ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   - 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :  -              

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป  :  -              

 

หลักฐานอ้างอิง  :    

  ๑. คําส่ังกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ ๒๖๕๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติ
ราชการให้รองอธิบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)      
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

  ๒. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองท่ี ๒๕๒๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบอํานาจ
การปฏิบัติราชการแทน 

  ๓. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

  ๔. หนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี มท ๐๗๐๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องประกาศกรมโยธาธิการ-
และผังเมือง เรื่อง นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๕. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่ือง นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๓๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดที่ ๖ : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
 

คําอธิบาย :  
                   ● การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การ 
ท่ีเป็นกลไกสร้างให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย (Goal)  
การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ 
(Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ดําเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ความคาดหวัง
และความต้องการของผู้รับบริการ  
                     ● ความสาํเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังน้ี  

 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

๖.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ  ๑ 
๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ  ๔ 

รวม ๕ 

 
 
 

 

๓๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ ๖.๑ :  ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลกัษณะสําคัญขององค์การ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวนิดา  วานชิ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายอภิชาติ  นิลสนธิ  
                     ๒. นายกิตติ  เตโช  

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๕  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๖ , ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๖ 
 

คําอธิบาย :  
 

                ● การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ  เป็นการดําเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพ 
ในปัจจุบันของส่วนราชการ ท้ังโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชน ความท้าทายท่ีสําคัญ 
ในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ส่วนราชการเข้าใจและนําไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ 
รวมทั้งประกอบการดําเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นท่ีสําคัญ  

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ระดับ 
คะแนน 

การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ผลการดําเนินงาน 

๑ จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลัง
ระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน  

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒ -  
๓ จัดส่งรายงานลักษณะสาํคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายใน  

ระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน 
ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔ -  
๕ จัดส่งรายงานลักษณะสาํคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายใน  

ระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย 
ดําเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

 

๓๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑ : ระดับความสาํเร็จของการ 
จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

๑.๐๐ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
    กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทํารายงานลักษณะสาํคัญขององค์การ โดยการประชุมทุกหน่วยงานเพื่อทบทวน
ลักษณะสําคัญขององค์การและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยผู้บริหารให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดี 
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
    - 
 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
    - 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
    รายงานลักษณะสาํคัญขององค์การ ประจาํปี ๒๕๕๘ 
 

 
 
 

๓๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 ����  รอบ  ๖  เดือน 
 ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๖.๒  :  ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาองค์การ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายมาโนช  ขาวขํา       
                     ๒. นางสาวไพรินทร์  ดุราศวิน 
                     ๓. นางสาวสมจิตร  สุขชัย   
                     ๔. นางสาวประภาศรี  พรรณหาญ 
                     ๕. นายวิรัตน์  วิเศษงามวศิน 
                     ๖. นายประยุทธ  เวียงจันทึก 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๑๖ . ๐ ๒๒73 0890 , 
๐ ๒๒01 8075 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒1 , ๐ ๒๒๙๙ ๔254 , 
๐ ๒๒01 8078 

 

คําอธิบาย  : 

• ความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากการนําผลการสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Deveopment Survey)  ประจํ า ปีงบประมาณ พ.ศ .  ๒558 ซ่ึ ง เป็นการสํ า รวจผ่านระบบออนไลน์ 
(http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฏาคม – 22 สิงหาคม  2557 ไปใช้วางแผนและ
ดําเนินการพัฒนาองค์การในประเด็นท่ีเป็นโอกาสในการปรับปรุง 

• แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เป็นการใช้เคร่ืองมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cell” ท่ีประกอบด้วยคําถามจํานวน 36 ข้อ ใน 3 ด้านหลัก    
ได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) 
และแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับ
บุคคล (Individual) 

• คําถามด้านการกําหนดเป้าหมาย (Goal) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดเป้าหมายของวิสัยทัศน์

และยุทธศาสตร์ขององค์การท่ีชัดเจนท้ังระยะสั้นและระยะยาว  การสื่อสารทิศทางขององค์การ 
อย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมท้ังมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์การ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย
ขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การกําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายหน่วยงานจากการรับฟัง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการกําหนดแผนปฏิบัติการและการจัดการ 
ความเสี่ยง 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย 
ของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การกําหนดเป้าหมายที่ท้าทายมากข้ึน การกําหนดภาระงาน
ท่ีชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล 
 

๓๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 ����  รอบ  ๖  เดือน 
 ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 

• คําถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design)  
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองการจัดระบบงาน การกําหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการทํางานให้สามารถทํางานประสานกัน และการ
ปรับปรุงกฎระเบียบ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การและช่วยสนับสนุนการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดภาระหน้าท่ีที่ชัดเจน 
ของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาบริการใหม่ ๆ การสร้าง
นวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการทํางานจากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้- 
ส่วนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองการกําหนดข้ันตอนการทํางานและ 
การประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดล้อม
การทํางานที่เอ้ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ รวมท้ังออกแบบ
ลักษณะงานให้สามารถทํางานแทนกันได้ 

 

• คําถามด้านการบริหารจัดการ (Management) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองระบบการติดตามประเมินผลและ 

การรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงาน รูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใส 
ของการบริการจัดการภายใน 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน และ 
การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความจําเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร 
ให้บุคลากรสามารถทํางานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้า 
ในการทํางาน และความผูกพันของบุคลากร 
 

• ลําดับความสําคัญของการพัฒนา เรียงตามลําดับดังนี้  � Organization Goal �   Department 
Goal � Individual � Organization Design � Organization Management � Department 
Design  � Department Management 	 Individual Design 
 Individual Management       

   

๔๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 ����  รอบ  ๖  เดือน 
 ����  รอบ ๑๒ เดือน 

  - จากผลการสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในระหว่างวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ❶ การกําหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ 
(Organization Goal) กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการครบถ้วนตามประเด็นที่กําหนด ดังนั้น การพัฒนา
องค์การของกรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงต้องดําเนินการพัฒนาในส่วน  ❷ การกําหนดเป้าหมายระดับ
หน่วยงาน (Department Goal) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

     กําหนดเป็นระดับความสํา เร็จ (Milestone) แบ่ง เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของระดับการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
 
 

คะแนน ระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 
 
 

 

 การกําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal : DG) 
ระดับที่ 1 หน่วยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
ระดับที่ 2 หน่วยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของ 

ส่วนราชการและพันธกิจ โดยนําความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา 
ระดับที่ 3 หน่วยงานมีจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ

หน่วยงาน 
ระดับที่ 4 หน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับ

หน่วยงาน 
ระดับที่ 5 หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 

๔๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 ����  รอบ  ๖  เดือน 
 ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสาํเร็จของ 
การพัฒนาองค์การ 

๔.๐๐ 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

1.๐๐๐๐ 0.0400 

 
 

การคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ ๖ : 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SWi) 
คะแนนถ่วงนํ้าหนัก 

(Wi x SMi) 
๖.๑ ระดับความสาํเร็จของการจัดทํา

รายงานลักษณะสาํคัญขององค์การ 
๑.๐๐ 5.๐๐๐๐ 0.0500 

๖.๒ ระดับความสาํเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

๔.๐๐ 1.๐๐๐๐ 0.0400 

 รวม ๕.๐๐  0.0900 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

       ๑. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์การตามตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๓๓๘๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๕๗ 

   ๒.  ประชุมคณะทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์การ วันศุกร์ท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อชี้แจงกรอบ 
การประเมินผล แนวทางการดําเนินการเพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์การ และให้ทุกหน่วยงานดําเนินการจัดทําตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการกรมฯ โดยดําเนินการตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด 

๔๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 ����  รอบ  ๖  เดือน 
 ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   
-  

 
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :           
         -     
 
 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :       
           -  
 
 
 

หลักฐานอ้างอิง  :   
          - 

 

๔๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๗ : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
ว่าท่ี พันตร ีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
จ.อ. จอมทอง  บุญตะโก  

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๐  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๕๓ 
คําอธิบาย :  
                 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity 
Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption and 
Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสํานักงาน 
ป.ป.ช. โดยได้กําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักท่ีสําคัญและจําเป็นในการประเมิน โดยจําแนกองค์ประกอบหลักเป็น
องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมินและแปลงไปสู่คําถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจาก
ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 

 องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบดังนี้ 
  ๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  ๒. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  
  ๓. การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรู้ละประสบการณ์โดยตรงของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  
  ๔. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 
  ๕. คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
          ก า ร ใ ห้คะแนนการประ เ มิน คุณธรรมและควา มโป ร่ ง ใสกา รดํ า เ นิ น งานหน่ ว ย งานภาค รั ฐ             
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังน้ี 
  

ระดับ ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑     ๐ – ๑๙.๙๙  คะแนน  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานต่ํามาก 
๒   ๒๐ – ๓๙.๙๙  คะแนน  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานต่ํา 
๓   ๔๐ – ๕๙.๙๙  คะแนน  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานปานกลาง 
๔   ๖๐ – ๗๙.๙๙  คะแนน  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูง 
๕   ๘๐ – ๑๐๐     คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูงมาก 

เงื่อนไข : สํานักงาน ป.ป.ท. ประเมินหน่วยงานกลุ่มหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัด 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี ๗ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ  : 
   ๑. ได้ดําเนินการจัดประชุมภายในเพื่อชี้แจงให้ส่วนราชการในกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทราบการดําเนินการ
รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง   
ถนนพระรามท่ี ๖ มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม 
   ๒. ได้ดําเนินการจัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมิน ดังนี้ 
       ๒.๑ แจ้งรายชื่อข้าราชการ จํานวน ๒ คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจําหน่วยงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
            เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
       ๒.๒ ส่งรายช่ือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงปฏิบัติงานในกรมโยธาธิการ- 
            และผังเมือง ซ่ึงปฏิบัติงานในกรมโยธาธิการและผังเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี จํานวน ๑,๓๓๐ คน ให้      
            ผู้ประเมินทาง e-mail เม่ือวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ 
       ๒.๓ ส่งรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย กับหน่วยงานในกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ผู้ประเมินทาง    
             e-mail เม่ือวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   - 
 

๔๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :   - 
 

หลักฐานอ้างอิง  : 
  ๑. หนังสือกองการเจ้าหน้าท่ี ที่ มท ๐๗๐๒.๓/๑๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เชิญผู้แทนหน่วยงานต่างๆใน   
กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมและตอบข้อคําถาม 
  ๒. หนังสือกองการเจ้าหน้าท่ี ที่ มท ๐๗๐๒.๓/๗๙๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ขออนุมัติต่ออธิบดีเพื่อจัด 
ประชุมชี้แจงและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆในกรมฯ ตอบคําถามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
  ๓. รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๒๗ คน 
  ๔. ภาพถ่ายการประชุม 
  ๕. หนังสือกองการเจ้าหน้าท่ี ท่ี มท ๐๗๐๒.๓/๑๓๓๐๕ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งรายชื่อ                  
ผู้ประสานงานระดับกรม จํานวน ๒ คน 
  ๖. หนังสือกองการเจ้าหน้าท่ี ที่ มท ๐๗๐๒.๓/๔๙๖๓ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ส่งรายชื่อบุคลากรภายใน  
กรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน ๑,๓๓๐ คน และรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับหน่วยงานใน  
กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้แก่ผู้ประเมินทาง e-mail : ita2015@pacc.go.th เม่ือวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

๔๖ 
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