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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 มิติภายนอก   
 ���� การประเมินประสิทธิผล   

 

 

 ๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคล่ือนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง
และจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม  

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒   ระดับความสาํเร็จในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะที่ ๒ 

 ๑ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓   

จํานวนแบบก่อสร้างที่ได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง 
เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง 
ร้อยละความสาํเร็จของการตรวจสอบอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามท่ีได้รับการร้องขอ 

 ๓ 
 
 ๘  

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๔   
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ 

จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทาํผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร 
ประกอบการวางผัง  
จํานวนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีส่วนจังหวัด  

 ๑๑ 
 
 ๑๔ 

 ���� การประเมินคุณภาพ    

  ตัวชี้วัดที่ ๒  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  [ไม่มี] 
 หมายเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีตัวชี้วัดน้ี 

 

 มิติภายใน    
 ���� การประเมินประสิทธิภาพ   

 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๓  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๑๗ 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๗ 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๕  
ตัวชี้วัดที่ ๖ 

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม         
 การประหยัดพลังงาน 
 การประหยัดน้ํา 
 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

๒๐ 
๒๒ 
๒๗ 
๒๙ 

 
 ���� การพัฒนาองค์การ 

 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๗  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ๓๒ 
 
 

 ตัวชี้วัดที่ ๘  
 
 

 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ๓๕ 
 

 

สารบัญ 

ก 



หน่วย น้ําหนัก

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

ดําเนิน คะแนน ถ่วง

งาน ท่ีได้ น้ําหนัก

มิติภายนอก  (น้ําหนักร้อยละ ๗๕) ๓.๐๓๓๓
การประเมินประสิทธิผล (น้ําหนักร้อยละ ๖๕) ๓.๐๓๓๓
๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคล่ือนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวง
    ท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญ
    ของรัฐบาล และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ ๗๕) ๓.๐๓๓๓
๑.๑ ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ (ตัวช้ีวัดระดับกระทรวง)

  ๑.๑.๑ ระดับความสําเร็จในการจัดหาท่ีดินของรัฐเพ่ือนํา

มาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒

  ๑.๑.๒ ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ี

เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒

  ๑.๑.๓ ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

ด้านการลงทุน(One Stop Service:OSS)ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

  ๑.๑.๔ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านสาธารณูปโภคในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี๒
๑.๒ จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบ
รายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง            
ริมแม่นํ้าโขง

แบบ ๑๕.๐ ๔๐ ๔๓ ๔๖ ๔๙ ๕๒ ๔๖ ๓.๐๐๐๐ ๐.๔๕๐๐

๑.๓ ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบอาคารภาครัฐ
ประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี
ได้รับการร้องขอ

ร้อยละ ๑๕.๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐

๑.๔ จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทํา
ผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง ผัง ๑๕.๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๕ ๘ ๑.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

๑.๕ จํานวนโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
ส่วนจังหวัด

โครงการ ๑๐ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๘ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐

การประเมินคุณภาพ (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) #####

๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- - - - - - - - - -

ระดับ (๒๐)

N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐

๐.๓๐๐๐๔.๐๐๐๐๔

๒

๕

๕๔

๔ ๕

๓

๓

๓

๓

๔

๔ ๕

                                                                       หมายเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีตัวช้ีวัดนี้

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

๗.๕

๗.๕

๒.๕

๒.๕

๑

๑

๑

๑

๒

๒

๒

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
����   รอบ  ๖  เดือน

����  รอบ ๑๒  เดือน

ข



หน่วย น้ําหนัก

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

ดําเนิน คะแนน ถ่วง

งาน ท่ีได้ น้ําหนัก

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
����   รอบ  ๖  เดือน

����  รอบ ๑๒  เดือน

มิติภายใน (น้ําหนักร้อยละ ๒๕) ๑.๑๐๐๐

การประเมินประสิทธิภาพ (น้ําหนักร้อยละ ๑๕) ๑.๑๖๖๗

๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ (๕)

๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒.๕ ๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ ๒๙.๙๒ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

๓.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ร้อยละ ๒.๕ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๓๑.๐๕ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

๔. การประหยัดพลังงาน
ลดปริมาณการ
ใช้ลงร้อยละ
๑๐ของ
ปริมาณการใช้
มาตรฐาน

๒.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

๕. การประหยัดนํ้า
ลดปริมาณการ
ใช้นํ้าลงร้อยละ
 ๑๐

๒.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒.๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

๖. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

การพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) ๑.๐๐๐๐
๗. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ระดับ ๕.๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

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

รวม ๑๐๐ ๒.๕๕๐๐

กรมโยธาธิการและผังเมือง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงมหาดไทย

ค



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๒ : ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
นายจารุโรจน ์ภู่ประเสริฐ 
ผู้อํานวยการกองผังเมืองเฉพาะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางปาจรีย ์ภู่ประเสริฐ 
๒. นางสาววิยดา  ทรงกิตติภักดี 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๑  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๗, ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๒๗ 
คําอธิบาย :  

                รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะจัดตั้ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ  
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กระจายความเจริญ สู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และแก้ปัญหาความม่ันคง โดยภาครัฐให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุน  
การบริหารแรงงานต่างด้าว การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอ่ืนที่จําเป็น เพื่อเป็นการจัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เล็งเห็นความสําคัญในประเด็นข้างต้น จึงได้ปรับเปลี่ยนทิศทาง 
การทํางานในเชิงรุก โดยการกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้วยกลยุทธ์ทางผังเมืองที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นท่ีชุมชน  
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงรูปธรรมโดยเฉพาะชุมชนชายแดน โดยการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน รองรับ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒  จํานวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครพนม และ 
จั งหวัดนราธิ ว าส  ที่ เป็นกา ร กําหนดแนวทางการควบ คุมการใช้ประ โยช น์ ท่ีดิน  แนวทางการพัฒนา 
พื้นที่ชุมชนชายแดนให้เหมาะสม พร้อมระบุโครงการพัฒนาพื้นที่สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่ อ เป็ นกรอบแนวทา งการพัฒนาพื้ น ท่ี  ซ่ึ งนํ า ไปสู่ ก ารยกระดับ คุณภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื้ นที่  
มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือน และมีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ   
 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

๑  กําหนดขอบเขตพื้นท่ีวางผัง และสํารวจสภาพพื้นที่ จัดเก็บข้อมูล  
 ด้านกายภาพ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒  จัดเก็บข้อมูลด้านท่ีเก่ียวข้อง เช่น เศรษฐกิจ ประชากร สาธารณูปโภค   
 สาธารณูปการ และการศึกษาตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓  วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง พร้อมการคาดประมาณ 
 ความต้องการในอนาคต 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔  กําหนดแนวความคิดในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕  จัดทําผังพื้นที่เฉพาะ และสรุปเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างดําเนินการ 

. 

๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ระดับความสําเร็จใน
การออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ 

๗.๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๓๐๐๐ 

 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ : 
๑. กําหนดขอบเขตพื้นที่ดําเนินการโดยอ้างอิงจากการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของคณะกรรมการนโยบาย 
    เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๒. สํารวจสภาพพื้นท่ีเพื่อจัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง พร้อมประสานกับหน่วยงานในพื้นท่ี 
๓. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจเพื่อการกําหนดบทบาทของพื้นที่ 
๔. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น ประชากร เศรษฐกิจ กายภาพ 
๕. คาดการณ์จํานวนประชากรในพื้นท่ี 
๖. นําข้อมูลจาก ข้อ ๑ – ๕ มาประมวล เพื่อนําไปสู่การกําหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
     

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
     

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : - 
     

หลักฐานอ้างอิง : - 
     

 

 

๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : จํานวนแบบก่อสร้างที่ไดท้ําการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
                   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 ไ ด้ดําเนินการก่อสร้างเ ข่ือนป้องกันตลิ่ ง และได้ รับงบประมาณ 
ให้ดําเนินการป้องกันอาณาเขตของประเทศมาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นมา โดยดําเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ําตามแนวชายแดน เพื่อรักษาเขตดินแดนของประเทศ โดยใช้เทคนิควิธีการทางวิศวกรรมตามเหตุ 
ของปัญหาท่ีก่อให้เกิดการพังทลายของตลิ่ง เป็นผลให้สามารถควบคุมไม่ให้แนวร่องน้ําลึกขยับเข้ามาในฝั่งไทยและ 
ป้องกันการตัดข้ามลําน้ําการลัดคุ้งหรือเปลี่ยนทางเดินของแม่นํ้า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ดําเนินการสํารวจและออกแบบเข่ือนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ําโขงตามแนวแม่น้ําโขงฝั่งไทยท่ีประสบปัญหา 
การพังทลายของตลิ่ง เพื่อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขงมิให้พังทลายสูญหาย   

 

 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
๑  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  

 จํานวน ๔๐ แบบ 
ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
 จํานวน ๔๓ แบบ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
 จํานวน ๔๖ แบบ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
 จํานวน ๔๙ แบบ 

    

   อยู่ระหว่างดําเนินการ 
๕  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  

 จํานวน ๕๒ แบบ 
 
 

 

๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๔๐ แบบ ๔๓ แบบ ๔๖ แบบ ๔๙ แบบ ๕๒ แบบ  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้ วัดท่ี ๑.๒ จาํนวนแบบก่อสร้าง
ที่ได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพื่อ 
การก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งรมิแม่นํ้าโขง 

๑๕    ๔๖ แบบ ๓.๐๐๐๐ ๐.๔๕๐๐ 

 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ : 
    ๑. รวบรวมข้อมูลโครงการเบื้องต้นในบริเวณออกแบบเข่ือน เช่น ข้อมูลการกัดเซาะตลิ่ง 
    ๒. สํารวจข้อมูลสภาพภูมิประเทศในปัจจุบันตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
    ๓. พิจารณาเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
    ๔. ออกแบบรายละเอียดและจัดทาํแบบเพื่อก่อสรา้งเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขงปัจจุบันได้จํานวน ๔๖ แบบ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการดําเนินการ            
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
    อุปสรรคในการตรวจสอบภาคสนาม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีฝนตกชุกและระดับนํ้าท่ีข้ึนสูง 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :       
    -              
 

หลักฐานอ้างอิง : 
    รายชื่อแบบก่อสร้างที่ได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง ๔๖ แบบ 

 
 
 
 
 

๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายชื่อแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง 

ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : จํานวนแบบก่อสร้างที่ไดท้ําการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อน 
ป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง  (4๖ แบบ) 

1. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านโคกสารท่า (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายน้ํา) ตําบลโคกสาร อําเภอชานุมาน  
    จังหวัดอํานาจเจริญ 
2. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านปากมาง (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายนํ้า) ตาํบลกองนาง อําเภอท่าบ่อ  
    จังหวัดหนองคาย 
3. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านนาตาล หมู่ 12 ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
4. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านศรีวิไล หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิม) ตําบลนาก้ัง อําเภอปากคาด  
    จังหวัดบึงกาฬ 
5. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บริเวณจุดตรวจ บ้านนาโพธิ์ (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 57 ท้ายนํ้า) หมู่ 6  
    ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร 
6. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านท่าสุขสันต์ หมู่ท่ี 16 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 57 ท้ายน้ํา) ตําบลปากคาด  
    อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
7. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านหาดแฮ่ หมู่ที่ 3 – วัดป่าหาดแฮ่โพธิสมพร ตําบลโคกกว้าง อําเภอบุ่งคล้า 

จังหวัดบึงกาฬ 
8. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านสบสม – หาดไคร้ (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 57 ไปท้ายน้ํา) ตําบลเวียง  
    อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
9. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านคันสูง (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมเหนือน้ํา) ตาํบลโคกสาร อําเภอชานุมาน  
    จังหวัดอํานาจเจริญ 
10. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นหนองแก้วเหนือ หมู่ 12 ตําบลรัตนวาปี อําเภอรัตนวาป ี
      จังหวัดหนองคาย 
11. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 3 (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมไปท้ายน้ํา) ตําบลวิศิษฐ์  
      อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
12. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นนากระเสริม หมู่ที่ 10 ตําบลพนอม อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
13. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นดอนนางหงส์ท่า (ตอ่เนื่องเข่ือนเดิมปี 54 เหนือน้ํา) หมู่ที่ 7 
      ตาํบลดอนนางหงส์ อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
14. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นปงของ หมู่ 5 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมไปเหนือน้ํา) ตาํบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน    
      จังหวัดเชียงราย 
15. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นสบคํา ม. 5 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 2540 ไปท้ายน้ํา) ตําบลเวียง  
      อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
16. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นโคกไก่เซา หมู่ที่ 6 (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 56 ท้ายนํ้า) ตําบลท่าค้อ  
      อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
17. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นผาแบ่น หมู่ที่ 8 (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมท้ายนํ้า) ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน    
      จังหวัดเลย 
18. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นเหล่าหมากผาง  หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายนํ้า) ตําบลท่าดอกคํา  
      อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

19. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นเนินคนึง หมู่ท่ี 5 ตําบลบา้นแพง อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
20. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นดอนท่ี (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายน้ํา) ตาํบลริมโขง อําเภอเชียงของ  
      จังหวัดเชียงราย 
21. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นเมืองกาญจน์ (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 58 ไปท้ายน้ํา) หมู่ท่ี 2 ตําบลริมโขง   
      อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
22. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นห้วยทับช้าง หมู่ 7 (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมไปท้ายน้ํา) ตําบลห้วยพิชัย  
      อําเภอปากชม จังหวัดเลย 
23. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นกุ่ม ตําบลห้วยไผ่ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี
24. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง เทศบาลเมืองท่าบ่อ หมู่ที่ 9 ตําบลท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
25. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นหนองวิไล (ต่อเนื่องเข่ือนเดิม) ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ  
      จังหวัดอุบลราชธานี 
26. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นหนองคังคา หมู่ที่ 4 (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิม) ตําบลหนองเด่ิน อําเภอบุ่งคล้า   
      จังหวัดบึงกาฬ 
27. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นคกงิ้ว (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมไปเหนือน้ํา) ตาํบลปากตม อําเภอเชียงคาน  
      จังหวัดเลย 
28. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นห้วยเอียน (ต่อเนื่องเข่ือนเดิม) หมู่ที่ 6 ตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น  
      จังหวัดเชียงราย 
29. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บริเวณหลังวัดอัมพวัน บ้านวัฒนาภิรมย์ ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
30. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บริเวณวัดอินทร์แปลง หลัง อบต. ห้วยพิชัย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 8  
      ตาํบลห้วยพิชัย อําเภอปากชม จังหวัดเลย 
31. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นท่าหนามแก้ว หมู่ท่ี 3 (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 53 ท้ายนํ้า) ตําบลหนองเทา  
      อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
32. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นท่าไร่ หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิม) ตําบลท่าดอกคํา อําเภอบึงโขงหลง   
      จังหวัดบึงกาฬ 
33. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นน้อยลวงมอง (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 56 ท้ายน้ํา) หมู่ 8 ตําบลหนองเทา   
      อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
34. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นนาเขท่า หมู่ที่ 3 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 58 ท้ายนํ้า)  ตาํบลนาเข  
      อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
35. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นพนอม หมู่ท่ี 3 (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 57 ท้ายนํ้า) ตําบลพนอม  
      อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
36. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นหาดเบี้ย (ต่อเนื่องเข่ือนเดิม) ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย 
37. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นท่าศิริขันธ์ หมู่ 7 ตําบลโคกกว้าง อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ (ช่วงที่ 2) 
38. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นดอนแพง หมู่ที่ 7 (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 58) ตําบลบ้านแพง อําเภอบ้านแพง  
      จังหวัดนครพนม 
39. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นท่าดอกคําหมู่ท่ี 1 (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 55) ตําบลท่าดอกคํา  
      อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
40. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นหว้านใหญ่ หมู่ 1 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายน้ํา) ตาํบลหว้านใหญ่  
      อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 

๖ 
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41. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นห้วยยาง ตาํบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
42. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านแก้งส้มโฮง หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 53 ท้ายน้าํ) ตําบลพะทาย  
      อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
43. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นต้าย หมู่ที่ 4 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 58) ตําบลนาก้ัง อําเภอปากคาด  
      จังหวัดบึงกาฬ 
44. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นหนองแก้ว หมู่ท่ี 4 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายน้ํา) ตําบลรัตนวาปี  
      อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
45. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง ห้วยสะคาม (ต่อเนื่องเข่ือนเดิม) ตําบลโขงเจียม และบ้านถํ้าป่อง ตําบลห้วยไผ ่  
      อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี
46. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นท่าไคร้ หมู่ 6 (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมท้ายน้ํา) ตาํบลนาสีนวน อําเภอเมือง   
      จังหวัดมุกดาหาร 
47. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นจอมแจ้ง (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมเหนือน้ํา) ตําบลสีกาย อําเภอเมือง  
      จังหวัดหนองคาย 
48. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นน้าํเป (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายน้ํา) ตําบลรัตนวาปี อําเภอรัตนวาปี  
      จังหวัดหนองคาย 
49. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง ห้วยวังฮ-ูบ้านเสงียว อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
50. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นกลางน้อย หมู่ที่ 7 (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 54 ท้ายนํ้า) ตําบลบ้านกลาง   
      อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
51. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นเหล่าล้อม หมู่ 4 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมเหนือน้ําและท้ายน้ํา) ตาํบลนาสีนวน   
      อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
52. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บา้นโชคชัย ตาํบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี

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

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบอาคารภาครฐัประเภทอาคารสงูในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ตามที่ได้รบัการร้องขอ (อาคาร) 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ ์
ผู้อํานวยการสาํนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นายสมโชค  เล่งวงศ์ 
๒. นายกัมพล   เพ็งพินจิ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๔๓๕๑ , ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๓ 
คําอธิบาย : 
             ● จาํนวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้รับการตรวจสอบ
หมายความว่า จาํนวนของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีกรมโยธาธิการ-
และผังเมือง ได้ดําเนินการตรวจสอบอาคารแล้วเสร็จ 
             ● อาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงท่ีต้องตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หมายความวา่ 
อาคารภาครัฐท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบสามเมตรข้ึนไปที่ใช้ในกิจการขององค์การ
หรือใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ซ่ึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
๑ ร้อยละ ๘๐ ของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ ตามที่ได้รับการร้องขอ 
- 

๒ ร้อยละ ๘๕ ของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ ตามที่ได้รับการร้องขอ 

- 
 

๓ ร้อยละ ๙๐ ของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ ตามที่ได้รับการร้องขอ 

- 
 

๔ ร้อยละ ๙๕ ของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ ตามที่ได้รับการร้องขอ 

- 

๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ ตามที่ได้รับการร้องขอ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
๒๔ อาคาร 

. 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐ 

 

๘ 



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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ร้อยละความสําเร็จของ 
การตรวจสอบอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูง 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตาม 

ที่ได้รับการร้องขอ (อาคาร) 
 

๑๕ ร้อยละ ๑๐๐ 
(๒๔ อาคาร) 

๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ : 
    ๑. รับเร่ืองขอให้ตรวจสอบอาคารจากหน่วยงานภาครัฐ 
    ๒. ประสานขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม 
    ๓. ดําเนินการตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดและเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
    ๔. ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐขออนุเคราะห์ตรวจสอบอาคาร จาํนวน ๒๔ อาคาร ได้ดาํเนินการตรวจสอบแล้ว 
         จาํนวน  ๒๔  อาคาร (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการดําเนินการ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
     

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : - 
     

หลักฐานอ้างอิง :  
    รายชื่ออาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ตรวจสอบแล้วจํานวน ๒๔ อาคาร 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

๙ 
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รายชื่ออาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๓ : ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูง 
                                     ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่ได้รับการร้องขอ (อาคาร) (๒๔ อาคาร) 

 
1. อาคารกรุงไทย นานาเหนือ 
2. อาคารสาํนักงานใหญ่ บมจ.กรุงไทย อาคาร ๒ สุขุมวิท 
3. อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ธนาคารกรุงไทย 
4. อาคารธนาคารกรุงไทย ถนนศรีอยุธยา 
5. อาคารธนาคารกรุงไทย สวนมะล ิ
6. อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ 
7. อาคารธนาคารกรุงไทย ปทุมวัน 
8. อาคารธนาคารกรุงไทย สุรวงศ์ 
9. อาคารธนาคารกรุงไทย ราชวงศ์ 
10. อาคารธนาคารกรุงไทย เอกมัย 
11. อาคารผู้โดยสารบรษิัท ท่าอากาศยาน จาํกัด 
12. อาคารสาํนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยาน จาํกัด 
13. อาคาร FREE ZONE OFFICE B - FZ บริษัท ท่าอากาศยาน จํากัด 
14. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) 
1๕. อาคารโรงพยาบาลศิริราช 
๑๖. โรงพยาบาลองค์การทหารผ่านศึก อาคารอํานวยการและรักษา 1 
๑๗. โรงพยาบาลองค์การทหารผ่านศึก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
๑๘. โรงพยาบาลองค์การทหารผ่านศึก อาคารรักษา 2 
๑๙. โรงพยาบาลองค์การทหารผ่านศึก อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล 
๒๐. อาคารวิเคราะห์และบําบดั สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
๒๑. อาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
๒๒. อาคารโรงพยาบาล โรงงานยาสูบ 
๒๓. โรงพยาบาลราชวิถี อาคารสิรินธร 
๒๔. อาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 

๑๐ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 ����  รอบ   ๖  เดือน 
 ����  รอบ ๑๒  เดือน 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ : จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทาํผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผงั (ผงั)  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
๑. นายอนวัช  สวุรรณเดช 
ผู้อํานวยการสาํนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
๒. นายโฆษิต  ต้องวัฒนา  
ผู้อํานวยการสาํนักพัฒนามาตรฐาน 
๓. นายสมเกียรติ  สิริพิทักษ์เดช 
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 :  
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง  

พิจารณาจากจํานวนชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาลตามแผนงบประมาณประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ชุมชนเทศบาล  หมายถึง  ชุมชนเทศบาลที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และไม่เคย
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองมาก่อน 

เอกสารประกอบการวางผัง  หมายถึง  เอกสารการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาลท่ีถูกต้อง  
และครบถ้วนตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

   

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  ผังเมืองชุมชนระดับเทศบาล  อยู่ในข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 

. 

ผลการดําเนินงาน ผังเมืองชุมชน(เทศบาล) 
๑. สํารวจและจัดทําแผนที่พื้นฐาน (Base Map) และแผนที่เขตปกครอง        จาํนวน   ๘๕   ผัง 
๒. สํารวจและจัดทําแผนที่พื้นฐาน (Base Map) และแผนที่เขตปกครอง        

และจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ 
       จาํนวน   ๓๗   ผัง 

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

       จาํนวน     ๘   ผัง 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๕ ผัง ๙๐ ผัง ๙๕ ผัง ๑๐๐ ผัง ๑๐๕ ผัง 

. 

๑๑ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 ����  รอบ   ๖ เดือน 
 ����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ จาํนวนผังเมืองชุมชน-
เทศบาลท่ีไดว้างและจัดทําผังเมืองชุมชน
และมีเอกสารประกอบการวางผงั    
 

๑๕ ๘ ผัง ๑.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐ 

 

  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 พื้นที่เป้าหมายเป็นผู้รายงาน 
    และจัดส่งให้สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
๑. ได้รับงบประมาณสนับสนนุในการดําเนินงานตามโครงการ 
๒. หน่วยงานราชการในทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้อยา่งเคร่งครัด 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑. ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการรองรับภารกิจงานด้านผังเมืองค่อนข้างจาํ กัด 
    ท้ังด้านโครงสร้างบุคลากร  งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการดําเนินงาน 
๒. กรมฯ มีหน้าท่ีสนับสนุนภารกิจงานด้านผังเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเท่านั้น  แต่ไม่มีอํานาจหน้าที่ 
    ในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : - 
    รายชื่อผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผังครบถ้วน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน ๘ ผัง   

  

๑๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายช่ือผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทาํผังเมืองชุมชน 

ดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๔ : จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร
ประกอบการวางผัง (ผัง) (๘ ผัง) 

๑. ผังเมืองชุมชน ทต.กกตูม จังหวัดมุกดาหาร 
๒. ผังเมืองชุมชน ทต.ภูวง จังหวัดมุกดาหาร 
๓. ผังเมืองชุมชน ทต.ดงแดง จังหวัดร้อยเอ็ด 
๔. ผังเมืองชุมชน ทต.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
๕. ผังเมืองชุมชน ทต.หนองหิน จังหวัดร้อยเอ็ด 
๖. ผังเมืองชุมชน ทต.นํ้าริด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๗. ผังเมืองชุมชน ทต.บ้านเกาะ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๘. ผังเมืองชุมชน ทต.ป่าเซ่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

๑๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ : จํานวนโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน 
                   เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ส่วนจังหวัด 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
นายอิทธิพงศ์  ตันมณี 
ผู้อํานวยการสํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่                 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
นางสาวอภิญญารักษ์  แว่นแก้ว 
                       

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๐๔  โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๓๐ 
 

คําอธิบาย :  

               จํานวนโครงการจัดรูปที่ ดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีที่ ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นท่ีส่วนจังหวัด นับได้จากโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีที่มีผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ  
จากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
 

 

 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
๑  โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ  

 จัดรูปท่ีดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่สว่นจังหวัด  จํานวน ๔ โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒  โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ  
 จัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่สว่นจังหวัด  จํานวน ๕ โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓  โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ  
 จัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นท่ีสว่นจังหวัด  จํานวน ๖ โครงการ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔  โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ  
 จัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่สว่นจังหวัด  จํานวน ๗ โครงการ 

   ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕  โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ  
 จัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นท่ีสว่นจังหวัด  จํานวน ๘ โครงการ 

   ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
. 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๔ โครงการ ๕ โครงการ ๖ โครงการ ๗ โครงการ ๘ โครงการ 

. 

๑๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ จาํนวนโครงการจัดรูป
ท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นท่ีส่วนจังหวัด 

๑๐    ๘ โครงการ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ : 
    ๑. เสนอคําต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด 
    ๒. ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณารับคําขอดําเนินโครงการ 
    ๓. แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๔๓ 
    ๔. ขอสํารวจพื้นท่ีโครงการ 
    ๕. ประกาศเขตบริเวณสํารวจพื้นท่ีโครงการ 
    ๖. ดําเนินการสาํรวจ รังวดั และสอบเขตที่ดิน 
    ๗. สรุปข้อมูลและเน้ือที่รวมทั้งโครงการ 
    ๘. ประกาศโครงการจัดรูปท่ีดินไว้ในท่ีเปิดเผย 
    ๙. ส่งหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ของที่ดินทางไปรษณีย์ตอบรับ 
    ๑๐. เชิญเจา้ของท่ีดินยื่นคําคัดค้านตามมาตรา ๕๘ มาแสดงข้อเท็จจริงและความเห็นประกอบคําพิจารณา 
    ๑๑. ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาอนมัุติโครงการ 
     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    ๑. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีต่อโครงการ 
    ๒. งบประมาณในการสนับสนุน 
    ๓. การออกแบบแปลงที่ดินใหม่ที่เหมาะสม 
    ๔. ความร่วมมือระหว่างรัฐ และ อปท. 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
    ในข้ันตอนการเตรียมโครงการได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการสํารวจพื้นท่ีเพื่อเตรียมโครงการ 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :  -     
    
 

หลักฐานอ้างอิง : 
    รายชื่อโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
ส่วนจังหวัด จํานวน ๘ โครงการ 
 

๑๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายชื่อโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ : จํานวนโครงการจัดรูปที่ ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่ ได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ส่วนจังหวัด  ( ๘ โครงการ) 

     ๑. โครงการจัดรูปที่ดินเพือ่พัฒนาพื้นท่ีจังหวัดน่าน ระยะที่ ๒ 

 ๒. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครนายก 

 ๓. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 

 ๔. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๒ 

 ๕. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

 ๖. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูล 

 ๗. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ 

     ๘. โครงการจัดรูปที่ดินเพือ่พัฒนาพื้นท่ีจังหวัดแพร่ 

 
าน ี

๑๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : การเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
นางภัททิรา  สุริวรรณ 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางนัยนา   สาสุข 
๒. นางสาวจิราพร   ติฐานะ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๘ 
คําอธิบาย :  
                     ●  การพิจารณาผลสํา เร็จของการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้ อัตรา 
การเบ ิกจ ่ายเง ินงบประมาณรายจ ่ายลงทุนของส ่วนราชการ ทั ้งที ่เบ ิกจ ่ายในส่วนกลางและส ่วนภูม ิภาค 
เป ็นต ัวชี ้ว ัดความสามารถในการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ัง น้ี ไ ม่ รวม 
เ งินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ ข้อมูลการเบิกจ่ ายดังกล่าว 
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  ●  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ 
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี 
(รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง
แล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
  ●  รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน  ทั้งที่มีตัวตน 
และทรัพย์สินที ่ไม่มีต ัวตน  ตลอดจนรายจ่ายที ่ร ัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล  องค์กรหรือรัฐวิสาหกิจ  
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

             ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจา่ยลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 
๒๓,๕๖๙.๔๓๖๖ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๕๑.๔๐๐๔ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๒    

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

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

. 

๑๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจา่ยลงทุน 

๒.๕ ร้อยละ ๒๙.๙๒ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐ 

. 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ : 

      ในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๒๕๙.๔๑๔๕ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน 
๘๙.๗๙๗๖ ล้านบาท คิดเป็น ๓๔.๖๒% และค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๒๓,๓๑๐.๐๒๒๑ ล้านบาท 
สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน ๖,๙๖๑.๖๐๒๗ ล้านบาท คิดเป็น ๒๙.๘๗% ซ่ึงได้ดําเนินการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 

       หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกําหนดให้งานก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเข่ือนฯ และ 
งานก่อสร้างระบบป้องกันน้าํท่วมฯ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% วงเงินในสัญญาจ้าง, ดาํเนินการตามนโยบายเร่งรัด 
การเบิกจ่ายของรัฐบาลโดยโอนงบประมาณโครงการท่ีงานล่าช้าไปตั้งจ่ายโครงการท่ีสามารถดําเนินการได้เร็วกว่าแผนเดิม 
เพื่อเพิ่มวงเงินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

        ๑. สภาพพื้นที่เปลี่ยนไปจากการสํารวจครั้งแรก ทําให้ต้องมีการปรับแบบก่อสร้าง คิดราคากลางใหม่และต้อง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อนดําเนินการ e-bidding 
        ๒. หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการกําหนดให้ราคากลางที่จัดทําไว้ก่อน
ดําเนินการประกวดราคาเกิน ๓๐ วัน กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องดําเนินการปรับราคากลางใหม่ เพื่อให้เป็น
ปัจจุบันตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
        ๓. งานก่อสร้างบางโครงการไม่มีผู้มายื่นเอกสารประกวดราคา ทําให้ต้องยกเลิกและดําเนินการ e-bidding ใหม่ 
        ๔. งบผูกพันจากปีก่อน ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้หมดก่อนจึงจะเร่ิม
เบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ 
        ๕. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีผูกพันปีต่อไป มีกระบวนการจัดจ้างหลายข้ันตอน โดยต้องส่งราคากลางเพื่อให้ 
สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างก่อน แล้วจึงขออนุมัติจ้าง ซ่ึงในกรณีที่วงเงินขออนุมัติจ้าง
ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท เป็นอํานาจของส่วนราชการ หากวงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้องขออนุมัติ
จ้างต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย และวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาทข้ึนไป ต้องขออนุมัติจ้างต่อรัฐมนตรีว่าการ-
กระทรวงมหาดไทย และเม่ืออนุมัติจ้างแล้ว ก็มีข้ันตอนและกระบวนการก่อนท่ีจะทําสัญญาจ้าง   

 

 

๑๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   
   - 
หลักฐานอ้างอิง :   

         ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

๑๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

 ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ : การเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
นางภัททิรา  สุริวรรณ 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางนัยนา   สาสุข 
๒. นางสาวจิราพร   ติฐานะ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๘ 
คําอธิบาย :  
                        ●  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจา่ยดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  ●  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

             ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๑๒๑.๘๙๘๓ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เป็นเงินทั้งสิ้น  
๗,๘๐๐.๐๙๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๕ 
 

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 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจา่ยภาพรวม 

๒.๕ ร้อยละ ๓๑.๐๕ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐ 

. 

๒๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ : 

      ในการเบิกจ่ายงบบุคลากรได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๑,๑๔๗.๐๒๗๖ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน 
๕๘๘.๗๘๔๔ ล้านบาท คิดเป็น ๕๑.๓๓% งบดําเนินงานได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๔๐๓.๙๒๑๓ ล้านบาท สามารถ
เบิกจ่ายได้ เป็นเงิน ๑๕๙.๖๘๐๖ ล้านบาท คิดเป็น ๓๙.๕๓%  งบลงทุนได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๒๓,๕๖๙.๔๓๖๖ ล้านบาท 
สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นเงิน ๗,๐๕๑.๔๐๐๔ ล้านบาท คิดเป็น ๒๙.๙๒% งบเงินอุดหนุนได้รับงบประมาณ 
เป็นเงิน ๐.๐๑๒๘ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นเงิน ๐.๐๑๐๙ ล้านบาท คิดเป็น ๘๕.๔๐ % และ 
งบรายจ่ายอ่ืน ได้รับงบประมาณ ๑.๕๐๐๐ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๐.๒๑๗๕ ล้านบาท คิดเป็น ๑๔.๕๐% ซ่ึง
ได้ดําเนินการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 

      หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกําหนดให้งานก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเข่ือนฯ และ 
งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมฯ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% วงเงินในสัญญาจ้าง, ดาํเนินการตามนโยบายเร่งรัด
การเบิกจ่ายของรัฐบาลโดยโอนงบประมาณโครงการที่งานล่าช้าไปตั้งจ่ายโครงการท่ีสามารถดําเนินการได้เร็วกว่าแผนเดิม 
เพื่อเพิ่มวงเงินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

        ๑. สภาพพื้นท่ีเปลี่ยนไปจากการสํารวจคร้ังแรก ทําให้ต้องมีการปรับแบบก่อสร้าง คิดราคากลางใหม่และต้อง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อนดําเนินการ e-bidding 
        ๒. หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการกําหนดให้ราคากลางท่ีจัดทําไว้ก่อน
ดําเนินการประกวดราคาเกิน ๓๐ วัน กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องดําเนินการปรับราคากลางใหม่ เพื่อให้เป็น
ปัจจุบันตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
        ๓. งานก่อสร้างบางโครงการไม่มีผู้มายื่นเอกสารประกวดราคา ทําให้ต้องยกเลิกและดําเนินการ e-bidding ใหม่ 
        ๔. งบผูกพันจากปีก่อน ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีให้หมดก่อนจึงจะเริ่ม
เบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ 
        ๕. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผูกพันปีต่อไป มีกระบวนการจัดจ้างหลายข้ันตอน โดยจะต้องส่งราคากลางเพื่อให้ 
สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างก่อน แล้วจึงขออนุมัติจ้าง ซ่ึงในกรณีท่ีวงเงินขออนุมัติจ้าง
ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท เป็นอํานาจของส่วนราชการ หากวงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้องขออนุมัติ
จ้างต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย และวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาทข้ึนไป ต้องขออนุมัติจ้างต่อรัฐมนตรีว่าการ-
กระทรวงมหาดไทย และเม่ืออนุมัติจ้างแล้ว ก็มีข้ันตอนและกระบวนการก่อนท่ีจะทําสัญญาจ้าง   

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   
  - 
หลักฐานอ้างอิง :   

         ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

๒๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

 ตัวช้ีวัดที่ ๔ : การประหยัดพลังงาน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
นางภัททิรา  สุริวรรณ 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางสาวปริศนา  ขวาธิจักร 
๒. นายศักดิ์ชลิต  ลอยถาวร       

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

                     ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ 
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและนํ้ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐   
                      พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
                   ๑. ด้านไฟฟา้ 
                   ๒. ด้านน้าํมันเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
๑) ไฟฟ้า 

ระดับ
คะแนน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า
ของปีงบประมาณ 255๙ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 255๘ – มีนาคม 255๙) และ  
รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๕๙) ตามรูปแบบท่ี สนพ.กําหนด 
 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

- 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ 255๙ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน 
นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม 255๘ ถึงเดือนกันยายน 255๙      
 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
    

- 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)  
ประจําปีงบประมาณ 255๙ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 255๘ 
ถึงเดือนกันยายน 255๙ 
 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 
    

- 

๓ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตาม 
สูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

-๐.๐๓๖๕ - 

๔ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตาม 
สูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 

-๐.๐๓๖๕ - 

๕ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตาม  
สูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ ในกรณี 
ท่ีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า ๐ ส่วนราชการจะได้คะแนน
ระดับท่ี ๓, ๔ และ ๕ รวมกันเท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 
 

-๐.๐๓๖๕ 
 
 

- 

 รวมคะแนน  ๐.๕๐๐๐ 

๒๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    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 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ํามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 255๙ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 255๘ – มีนาคม 255๙) 
และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๕๙) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด 
 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

- 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 
255๙ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 
๑๒ เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 255๘ ถึงเดือนกันยายน 255๙      
 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
    

- 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช้จริง (ลิตร) ประจําปี
งบประมาณ 255๙ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 255๘ ถึงเดือน
กันยายน 255๙ 
 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 
    

- 

๓ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๐๕๔๙ - 

๔ มีผลการคํานวณ  EUI  ด้านการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
 

๐.๐๕๔๙ - 

๕ มีผลการคํานวณ  EUI  ด้านการใช้น้ํามันเชือ้เพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ ในกรณีที่  
ผลการคํานวณค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า ๐ ส่วนราชการจะได้
คะแนนระดับที่ ๓,๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 
 

๐.๐๕๔๙ - 

 รวมคะแนน  ๐.๕๐๐๐ 

๒๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

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

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ         
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้รบั 

ค่าคะแนนถ่วง
นํ้าหนัก 

การใช้พลังงานไฟฟ้า ๑.25 % ๑ ๐.๕๐๐๐ 0.๐๑25 
การใช้พลังงานนํ้ามัน ๑.25 % ๑ ๐.๕๐๐๐ 0.๐๑2๕ 

รวม ๑.๐๐๐๐ 0.๐๒๕๐ 
 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔  การประหยัดพลังงาน ๒.๕ ๑ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
การ

ติดตาม 

ความครบถว้นข้อมูล 
ข้อมูล 
พ้ืนฐาน 

การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ํามัน คะแนน 

ไฟฟ้า นํ้ามัน    ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI   ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI ไฟฟ้า น้ํามัน 

กรมโยธาธกิารและ 
ผังเมือง 

ยังไม่ครบ 100.00% 100.00% ครบ ๒,๐๗๑,๙๙๔.๔๐ ๑,๙๓๕,๔๖๔.00 -๐.๐๓๖๕ ๖๔,๗๙๘.๑๕ ๕๕,๒๘๑.๑๕ 0.๐๕๔๙ ๐.500 ๐.๕๐๐ 

รวมไดร้ับ ๑.00 คะแนน        

๒๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
                    กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน มาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและ 
มาตรการประหยัดพลังงาน จัดทําข้ึนตามมติที่ประชุมคณะทํางานลดการใช้พลังงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแจ้งเวียนทุกหน่วยงานควบคุมปริมาณการใช้พลังงานให้อยู่ในปริมาณ 
ท่ีกําหนดและเป็นไปอย่างประหยัด และให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลค่าดัชนีท่ีมีผลต่อการใช้พลังงานและรายงานผล 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเป็นประจําทุกเดือน และรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวเสนอผู้บริหาร 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
          หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดี 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง : 
       ๑. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๓๗๒๒/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทํางาน 
           ลดการใช้พลังงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
       ๒. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี ๕๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่องมาตรการประหยัด 
           ค่าสาธารณูปโภคและมาตรการประหยัดพลังงาน 
       ๓. แผนปฏิบัติการลดใชพ้ลังงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง 
       ๔. รายงานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์  www.e-report.energy.go.th 
       ๕. หนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/ว๖๔๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เร่ืองมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค 
             และมาตรการประหยัดพลังงาน ปี ๒๕๕๙ 
       ๖. หนังสือกองคลัง ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๔๒๗๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
           ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
           ของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน           

 

๒๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

 ตัวช้ีวัดที่ ๕ : การประหยัดนํ้า 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
นางภัททิรา  สุริวรรณ 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางสาวณัฐนิช  ขุนดํา 
๒. นางสาวน้าํฝน  ถ่ินดวงจันทร์       

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๖๖,  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๗ 
คําอธิบาย :  
                     ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้รับทราบแนวทางประหยัดน้ําตามมติ
คณะกรรมการทรัพยากรน้าํแห่งชาติ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดนํ้า โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
ลดการใช้น้ําอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ พร้อมรายงานผลทุกเดือน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
จึงได้กําหนดเป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงานราชการระดับกระทรวงและกรมของทุกส่วนราชการ 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คะแนน 

๑  มีการแต่งตั้งคณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ํา ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

๑ 

๒  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประหยัดนํ้าตามแนวทางของ 
 คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติและได้รับ 
 ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

- 

๓  มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 การประหยัดน้ํารายเดือนให้กับกรมทรัพยากรนํ้าภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

รายงานผลตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

๑ 

๔  สามารถลดการใช้น้าํน้อยลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ํา 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร้อยละ ๕ 

เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ ๔.๔๖ 

  

๕  สามารถลดการใช้น้าํน้อยลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ํา 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร้อยละ ๑๐ 

เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ ๔.๔๖ 

- 

 รวมคะแนน  ๒ 
.... 

สูตรการคํานวณ : ดําเนินการเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ําในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดย
ดําเนินการเปรียบเทียบเป็นร้อยละที่ลดการใช้น้ําได้เพื่อประเมินผลเป็นระดับคะแนน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

. 

๒๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

   การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕ การประหยัดนํ้า ๒.๕ ๒ ๒.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

 . 

...คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ : 
                     ผลการใช้น้ําเม่ือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๕๘ – เดือนมีนาคม ๕๙)  
มีการใช้นํ้ารวม ๓๗,๓๐๒ ลบ.ม. เม่ือเปรียบเทียบกับผลการใช้น้ําเม่ือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน  
(เดือนตุลาคม ๕๖ – เดือนมีนาคม ๕๗) มีการใช้น้ํา ๓๕,๗๑๑ ลบ.ม. ผลการใช้น้ําเพิ่มข้ึน ๑,๕๙๑ ลบ.ม. เพิ่มข้ึน 
คิดเป็น ร้อยละ ๔.๔๖ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : - 
 

หลักฐานอ้างอิง : 

          ๑. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี ๓๔๔๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ํา 
          ๒. ระบบรายงานตัวชีว้ัดประหยัดน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 
          ๓. แผนปฏิบัติการประหยัดนํ้าท่ีอธิบดีเห็นชอบ 
 
 

 

๒๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

  ตัวช้ีวัดที่ ๖  :  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
นางเอ้ือมพร  วงศ์สวัสด์ิกุล 
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ              

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นายศุภฤกษ์  คําพุฒ 
๒. นายประยุทธ  เวียงจันทึก 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๐ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๙๐ , ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๘๐  

คําอธิบาย:  

          • เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของส่วนราชการ
อย่างต่อเน่ือง 
 • เป็นการสํารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีมาตรฐานตรงตามการจัดอันดับมาตรฐานเว็บไซต์ 
ขององค์กรสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ไปสู่ระดับ
การให้บริการที่ดี และเป็นการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ในภาพรวมของประเทศ โดยมาตรฐานเว็บไซต์
สามารถดาวนโ์หลดได้ที่ www.ega.or.th/th/profile/888/ 

•  หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม จํานวน 148 ส่วนราชการ 

ขอบเขตการสํารวจ : 

 การสาํรวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อกําหนดในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ประกอบด้วย 5 หมวดหมู่ ได้แก่ 
๑. หมวดข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงาน ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลการบริการ แบบฟอร์มในการดาวน์โหลดได้ คลังความรู้/
เอกสารเผยแพร่ คําถามท่ีพบบ่อย และแผนผังเว็บไซต ์

๒. หมวดการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ถาม-ตอบ (Q&A) ระบบสืบค้นข้อมูลช่องทาง 
การสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และแบบสํารวจออนไลน์ (Online Survey) 

๓. หมวดการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ประกอบด้วย การลงทะเบียนออนไลน์ 
(Register Online) e-Forms / Online Forms การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  การให้บริการเฉพาะ
บุคคล (Personalized e-Service) ในลักษณะที่ผู้ใช้บริการสามารถกําหนดรูปแบบส่วนตัวในการใช้บริการเว็บไซต์ได ้

๔. หมวดคุณลักษณะที่ควรมี (Recommended  Features) ประกอบด้วย การแสดงผลการนาํเสนอข้อมูล 
เคร่ืองมือสนับสนุนการใช้งาน เคร่ืองมือสําหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web  Analytic) และทุกหน้าในส่วนล่าง
ของเว็บไซต์ (Page Footer) ต้องแสดงเมนูหลักในรูปแบบข้อความ ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลัก 
คําสงวนลิขสิทธิ์การประกาศความรับผิด และการประกาศนโยบาย 

๕. หมวดการทําให้เนื้อหาเว็บไซต์ท่ีทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility) ประกอบด้วยเว็บไซต์
ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามข้อกําหนดของ World Wide Web Consortium (W3C)  

● หน่วยงานภาครัฐสามารถดาํเนินการพฒันาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

๒๙ 
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    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  ����  รอบ  ๖  เดือน 
  ����  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
                ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสาํรวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT            
ร้อยละ 40 

2 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสาํรวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT            
ร้อยละ 45 

3 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสาํรวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT 
ร้อยละ 50 

4 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสาํรวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT 
ร้อยละ 55 

5 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสาํรวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT 
ร้อยละ 60 

. 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน  :  

 

หน่วยงาน 

 

หน่วยวัด 

ผลการสาํรวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
จําแนกตามรายหมวดหมู่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
การสรา้ง

ปฏิสัมพันธ์         
กับผู้ใช้บริการ 

การให้บริการ       
e-service 

คุณลักษณะ 

ท่ีควรมี 

Web 

Accessibility 

กรมโยธาธิการ-
และผังเมือง 

ร้อยละ - - - - - 

เฉลี่ยรวมทั้ง 5 หมวดหมู่ เท่ากับ - 

. 
 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :    

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน
เฉลี่ยท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี ๖ การพัฒนาประสทิธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

๕ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

 

๓๐ 
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    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  :   
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   - 

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :   
    แนวทางในการดาํเนินการตัวช้ีวัดกําหนดล่าช้า (ตามหนังสือ สาํนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว๕ 
ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙) 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป  :   
    ควรกําหนดแนวทางในการดาํเนินการตัวชี้วัดให้เป็นไปตามกรอบปฏิทินการดําเนินการจัดทําคํารับรอง- 
การปฏิบัติราชการ 
 

หลักฐานอ้างอิง  :  
     
 
 

๓๑ 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
        ����  รอบ  ๖  เดือน 
        ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๗  :  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 
๑. นางอัธยา  เทพมงคล  
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง 
๒. ว่าที่ พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นายมาโนช  ขาวขํา       
๒. นางสาวสมจิตร  สุขชัย   
                      

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๑๖ , ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๐  โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒1 , ๐ ๒๒๙๙ ๔254  
 

คําอธิบาย  : 

• การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การท่ีเป็นกลไกที่
ทํา ให้อ งค์กา รม ีประส ิทธ ิภาพส ูง ขึ ้น  ป ระกอบ ด้ว ย  ๓  ด ้า น  ไ ด้แก่ ก า ร กําหนด เป้าหมาย  (Goal)  
การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน ๓ ระดับ ได้แก่  
ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการดําเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

• การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ดํา เนินการพัฒนาต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งส่วนราชการได้ดํา เนินการสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ 
(Organization Development Survey) ในระหว่างวันที่  ๒๙ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  
เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงองค์การ และนําประเด็นที่ต้องปรับปรุงมาจัดทําแผนพัฒนาองค์การ และ
ดํา เนินการปรับปรุงไปแล้วจํานวน ๑ ช่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สําหรับการดํา เนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ส่วนราชการนําผลการสํารวจการพัฒนาองค์การที่เป็นโอกาสในการปรับปรุงแต่
ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน ๑ ช่อง มาจัดทําแผนพัฒนาองค์การ และดําเนินการปรับปรุง 

• จากผลการสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ❶ การกําหนดเป้าหมายระดับ 
ส่วนราชการ (Organization Goal) กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการครบถ้วนตามประเด็นท่ีกําหนด และ 
❷ การกําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal), ❸ การกําหนดเป้าหมายระดับบุคคล 
(Individual Goal) เป็นด้านที่ต้องปรับปรุง ซึ่งการพัฒนาองค์การของกรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ได้ดําเนินการพัฒนาในด้าน ❷ การกําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal) เรียบร้อยแล้ว 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงต้องดําเนินการพัฒนาในด้าน ❸ การกําหนดเป้าหมายระดับบุคคล 
(Individual Goal) ต่อไป 

๓๒ 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
        ����  รอบ  ๖  เดือน 
        ����  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

     กําหนดเป็นระดับความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของระดับการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
 

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

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

 

 
 การกําหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) 
ระดับที่ 1 ส่วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล 
ระดับที่ 2 ส่วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของ

หน่วยงานและส่วนราชการ 
ระดับที่ 3 ส่วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลท่ีมีความท้าทายมากข้ึนทุกรอบปี 
ระดับที่ 4 ส่วนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับตัวบุคคลระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ระดับที่ 5 ส่วนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล

ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
. 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

 

๕ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

1.๐๐๐๐ 0.0๕00 

. 

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

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
       ๑. ทบทวนการกําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal : DG) 
       ๒. นําข้อมูลเสนอแนะในการพัฒนาผลการดําเนินงานของหน่วยงานเพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุง 
       ๓. เตรียมข้อมูลภาพรวมองค์กร หน่วยงาน เพื่อจัดทําแผนงานโครงการตามภารกิจ 
       ๔. พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งคณะทํางาน 
       ๕. แต่งตั้งคณะทํางานมิติภายใน (การพัฒนาองค์การ) ตัวชี้วัดที่ ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจาํปี  
           งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๖๔๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
       ๖. ประชุมคณะทาํงานมิติภายใน (การพัฒนาองค์การ) ตัวช้ีวัดที่ ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจาํปี  
           งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕  
           อาคาร ๑๐ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :  - 
 
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :  -         
 
 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :  -     
           
 
 

หลักฐานอ้างอิง  :   

        ๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานมิติภายใน (การพัฒนาองค์การ) ตัวชี้วัดที่ ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี ๖๔๗/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
         ๒. รายงานการประชุมคณะทํางานมิติภายใน (การพฒันาองค์การ) ตัวชี้วัดที่ ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

 

๓๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

 ตัวชี้วัดที่ ๘ : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
ว่าท่ี พันตร ีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
จ.อ. จอมทอง  บุญตะโก  

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๐  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๕๓ 
คําอธิบาย :  
              การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity 
Assessment) ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and 
Civil Rights Commission : ACRC) บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งดําเนินการ
โดยสํานักงาน ป.ป.ช. แล้วนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญและจําเป็นในการประเมิน การประเมิน
ดังกล่าวได้จําแนกเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คําถามที่ใช้ใน 
การสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 

    องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบดังนี้ 
  ๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  ๒. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของ 
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  
  ๓. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร) (Integrity in 
Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้ และประสบการณ์ตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  
  ๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี
ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาํเนินงาน
ของหน่วยงาน 
  ๕. คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐท่ีมีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
          เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดํา เนินงานหน่วยงานภาครัฐ                
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังน้ี 
  

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

เงื่อนไข : สํานักงาน ป.ป.ท. ประเมินหน่วยงานภาครัฐ(ส่วนกลาง) จังหวัด และองค์การมหาชน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๘ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ  : 

   ๑. ได้ดําเนินการจัดประชุมภายในเพื่อชี้แจงให้ส่วนราชการในกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทราบการดาํเนินการ
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง   
ถนนพระรามท่ี ๖ มีผู้แทนหน่วยงานตา่งๆ เข้าร่วมประชุม 

   ๒. ได้ดําเนินการจัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมิน ดังนี้ 
       ๒.๑ แจ้งรายชื่อข้าราชการ จาํนวน ๒ คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจําหน่วยงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
             เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และแจ้งให้ท่ีปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
             ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ทราบเม่ือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
       ๒.๒ ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงปฏิบัติงานในกรมโยธาธิการ- 
             และผังเมือง ซ่ึงปฏิบัติงานในกรมโยธาธิการและผังเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ให้ผู้ประเมินทาง e-mail   
             เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ พ.ต.อ.ปพัฒน์ วสุธวัชและคณะ ได้เข้ามาเก็บข้อมูลแบบสํารวจ  
             ความคิดเห็น Internal Transparency Assessment เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
       ๒.๓ ส่งรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย กับกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้ประเมินทาง e-mail  
             เม่ือวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และเม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
. 

๓๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

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

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   - 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :   - 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :  -     
 

หลักฐานอ้างอิง  : 
  ๑. หนังสือกองการเจ้าหน้าท่ี ที่ มท ๐๗๐๒.๗/๒๐๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เร่ือง การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานในกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เข้าร่วมประชุม ตอบข้อคําถาม และเตรียมรับการประเมิน 
  ๒. รายชื่อข้าราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ส่งให้ผู้ประเมินทาง e-mail เพื่อเป็นผู้ประสานงาน 
ประจําหน่วยงาน จํานวน ๒ คน  
  ๓. หนังสือรับรองการเก็บข้อมูลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เม่ือวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
  ๔. หนังสือท่ี มท ๐๗๐๒.๓/๒๐๓๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แจ้งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้ส่วนได้ส่วนเสียกับ
กรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน ๔๕๖ ราย 
  ๕. หนังสือท่ี มท ๐๗๐๒.๓/๓๑๙๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้ส่วนได้ส่วนเสียกับ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน ๖๖ ราย 
   
 

๓๗ 
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