
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๗) 
กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

กระทรวงมหาดไทย 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย  
                                                 

 

 
  
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 มิติภายนอก   
 ���� การประเมินประสิทธิผล   

 

 

 ๑. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวช้ีวัด 
ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม  

 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑   ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํผังเมืองรวมจังหวัดแล้วเสร็จตามแผนการดาํเนินงาน
ที่กําหนด 

 ๑ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒   ค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัยของประเทศไทย   ๔ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓   จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร

ประกอบการวางผัง  
 ๙ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔   
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ 

ร้อยละของโรงมหรสพที่ได้รับการกํากับดูแลให้มีความปลอดภัย 
จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือน 
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  

 ๑๓ 
 ๑๕ 

 ���� การประเมินคุณภาพ    

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

 

 มิติภายใน    
 ���� การประเมินประสิทธิภาพ   

 

 

  ตัวช้ีวัดที่ ๓  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
  ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๗ 
  ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔
ตัวช้ีวัดที่ ๕  

 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม         
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

๑๙ 
๒๑ 
๒๖ 

 ���� การพัฒนาองค์การ 
 

 

  ตัวช้ีวัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ  
และวัฒนธรรมองค์การ) 

๓๑ 

 
 

 ตัวช้ีวัดที่ ๖.๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๖.๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗.๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗.๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗.๓ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ผลการสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๓๒ 
๓๔ 
๓๙ 
๔๐ 
๔๒ 
๔๔ 

 
 
 
 

สารบัญ 

ก 



หน่วย น้ําหนัก

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

ดําเนิน คะแนน ถ่วง

งาน ท่ีได้ น้ําหนัก

มิติภายนอก  (น้ําหนักร้อยละ ๗๐) ๒.๘๗๕๗
การประเมินประสิทธิผล (น้ําหนักร้อยละ ๖๐) ๒.๘๗๕๗
๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวง
    ท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ ๗๐) ๒.๘๗๕๗
๑.๑ ระดับความสําเร็จในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
      แล้วเสร็จตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด ระดับ ๑๕.๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๑ ๐.๑๕๐๐

๑.๒ ค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัยของประเทศไทย
ค่าดัชนี ๑๕.๐ ๒๙ ๒๗ ๒๕ ๒๓ ๒๑ ๘.๓๙ ๕ ๐.๗๕๐๐

๑.๓ จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทํา
      ผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
����    รอบ ๙  เดือน

����   รอบ ๑๒  เดือน

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

      ผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง
ผัง ๑๕.๐ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๒๐ ๑ ๐.๑๕๐๐

๑.๔ ร้อยละของโรงมหรสพท่ีได้รับการกํากับดูแลให้
      มีความปลอดภัย ร้อยละ ๑๐.๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๘๖.๒๖ ๓.๖๓ ๐.๓๖๓๐

๑.๕ จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบ
      รายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง    
       ริมแม่นํ้าโขง

แบบ ๑๕.๐ ๒๘ ๓๑ ๓๔ ๓๗ ๔๐ ๓๗ ๔ ๐.๖๐๐๐

การประเมินคุณภาพ (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) #####
๒. คุณภาพการให้บริการประชาชน - - - - - - - - - -

มิติภายใน (น้ําหนักร้อยละ ๓๐) ๒.๐๐๐๐

การประเมินประสิทธิภาพ (น้ําหนักร้อยละ ๒๐) ๒.๐๐๐๐

๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ (๕)

๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ร้อยละ ๒.๕ ๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ ๓๓.๗๑ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

๓.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ร้อยละ ๒.๕ ๘๗ ๘๙ ๙๑ ๙๓ ๙๕ ๓๕.๖๗ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

๔. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ลดปริมาณการ
ใช้ลงร้อยละ
๑๐ของ
ปริมาณการใช้
มาตรฐาน

๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

    (Service Level Agreement : SLA)                  หมายเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีตัวช้ีวัดนี้

ข



หน่วย น้ําหนัก

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

ดําเนิน คะแนน ถ่วง

งาน ท่ีได้ น้ําหนัก

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
����    รอบ ๙  เดือน

����   รอบ ๑๒  เดือน

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

๕. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๑.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

การพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) ๒.๐๐๐๐

๖.   ระดับความสําเร็จของการพัฒนา                   
      สมรรถนะองค์การ ระดับ (๕)

๖.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํา                    
      รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ

ระดับ ๑.๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๐.๐๕๐๐

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

๗. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ระดับ (๕)

๗.๑ ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความ    
      โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ระดับ ๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๐.๐๗๕๐

๗.๒ ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน      
      สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ระดับ ๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๑ ๐.๐๑๕๐

๗.๓ ผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ร้อยละ ๒.๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ N/A ๑ ๐.๐๒๐๐
รวม ๑๐๐ ๒.๖๑๓๐

กรมโยธาธิการและผังเมือง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงมหาดไทย

ค



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ระดบัความสําเร็จในการจดัทาํผงัเมืองรวมจังหวัดแล้วเสร็จตามแผนการดาํเนินงานที่กําหนด 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  
๑. นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล 
ผู้อํานวยการสาํนักผังประเทศและผังภาค 
                 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางสาวโสมวิภา  โยธะพันธุ์        
๒. นางสาวอัจฉรา  ทิพย์มณ ี
 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๗๐  
 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๗๖,   ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๕๗            
             ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๗๗ 

คําอธิบาย :  
                 ผังเมืองรวมจังหวัด เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นท่ีในระดับจังหวัดท่ีปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงและรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพและบทบาทของแต่ละจังหวัด เพื่อใช้เป็นกรอบชี้นําการพัฒนาให้กับจังหวัด 
                 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีแผนการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดจนถึงขั้นตอนการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน (ข้ันตอนท่ี 4) จํานวน 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลําพูน สตูล สุราษฎร์ธาน ี
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 2 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ มีแผนการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดจนถึงข้ันตอน การวิเคราะห์    
วางผังร่าง (ข้ันตอนที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน  :  การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด อยู่ในข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 
ระดับ

คะแนน 
รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

๑ 
 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการประชมุรับฟัง 
ความคิดเห็นประชาชน จาํนวน ๒๕ จังหวัด 

- ดําเนินการแล้ว  
  ๔ จังหวัด 
 

๒ 
 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการประชมุรับฟัง 
ความคิดเห็นประชาชน จาํนวน ๒๙ จังหวัด 

 

๓ 
 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการประชมุรับฟัง 
ความคิดเห็นประชาชน จาํนวน ๓๓ จังหวัด และดาํเนินการจัดทําผังเมือง
รวมจังหวัดของจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ ได้ถึงข้ึนตอนการวิเคราะห์  
วางผังร่าง 

 

๔ 

 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการประชมุรับฟัง 
ความคิดเห็นประชาชน จาํนวน ๓๓ จังหวัด และดําเนินการจัดทําผังเมือง 
รวมจังหวัดของจังหวัดหนองคายหรือบึงกาฬ ได้ถึงข้ันตอนการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นประชาชน 

 

๕ 

 ดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดได้ถึงข้ันตอนการประชมุรับฟัง 
ความคิดเห็นประชาชน จาํนวน ๓๓ จังหวัด และดําเนินการจัดทําผังเมือง 
รวมจังหวัดของจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ ได้ถึงข้ันตอนการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นประชาชน 

 

  

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ ระดับความสาํเร็จในการ
จัดทําผังเมืองรวมจังหวัดแล้วเสร็จตาม
แผนการดาํเนินงานที่กําหนด 

๑๕ ๑ ๑.๐๐ ๐.๑๕๐๐ 
 

 

๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ  :   
๑. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จํานวน ๔ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ลําพูน อุตรดิตถ์ และ นครราชสีมา 
๒. ปิดประกาศ ๑๕ วัน จาํนวน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ สงขลา กําแพงเพชร ชัยนาท สกลนคร ศรีสะเกษ   
    ขอนแก่น นครพนม สุราษฎร์ธานี ตาก พิจิตร และชลบุรี 
๓. ตรวจสอบร่างข้อกําหนด และเตรียมเอกสารปิดประกาศฯ จํานวน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ ระยอง มุกดาหาร  
    ร้อยเอ็ด อุดรธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อํานาจเจริญ มหาสารคาม ปัตตานี สตูล สมุทรสงคราม  
    พระนครศรีอยุธยา สโุขทัย เพชรบูรณ์ และบุรีรัมย์ 
๔. อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทาํร่างข้อกําหนดผังเมืองรวม จํานวน ๔ ผัง ได้แก่ ลพบุรี เพชรบุรี บึงกาฬ 
    และหนองคาย 

     
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   - 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :   - 
 
 

หลักฐานอ้างอิง  : 
- รายชื่อผังเมืองรวมจังหวัดที่ได้ดําเนินการถึงข้ันตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน จาํนวน ๔ จังหวัด 
  ได้แก่ สมุทรสาคร ลาํพูน อุตรดิตถ์ และ นครราชสีมา 

 

๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : ค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัยของประเทศไทย 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : ๑. นายจามร  เหล่าเมือง 
                           ๒. นายเสถียร  เจริญเหรียญ 
     
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑.นางจันทร์จิรา  โพธิ์ทองนาค 
                      ๒.นางสาวอนัญญา  เทียนหอม 
                      ๓.นางสาวพัชญ์สิตา  เริงนิรันดร์สถิต 
                      ๔.นายสมศักดิ์  วั่นเซ่ง 
                      ๕.นางสาวสุพรรณวดี  สิรโิสม 
                      ๖.นางสาวพัชราภรณ์  กิตติสุนทรโรภาศ 
                      ๗.นายปรญิญา  เงินมูล 
                      ๘.นางสาวสุรีย์  ประเสรฐิสุด    
                      ๙.นายชัยวฒัน์  พร้อมทอง 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๘๔ 
               ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๒๕ , ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๘๔ ,  
๐ ๒๖๓๗ ๓๓๘๑ , ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๒๘, ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๒๔  

คําอธิบาย :  
             คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ กําหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้ หัวข้อ “อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” เพื่อเป็นการสร้าง 
วัฒนธรรมความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยในสังคมไทย โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และตระหนักเก่ียวกับการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาอัคคีภัยแก่ประชาชนทั่วประเทศ กระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
อัคคีภัยจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
             เป้าหมายการดําเนินการ จะทําให้สาธารณชนทุกภาคส่วน มีความรู้ ความตระหนัก ด้านอัคคีภัย และ
สามารถปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ส่งผลให้จํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย และมูลค่าความเสียหายต่อ
จํานวนคร้ังจากอัคคีภัยของประเทศไทยปี ๒๕๕๗ ลดลง 
 
สูตรการคํานวณตัวชี้วัด  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

กําหนด      ค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย  = ๐.๔๐(A) + ๐.๖๐(B) 
โดยท่ี ๐.๔๐ และ ๐.๖๐ คือ  ตัวถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย (กําหนดให้นํ้าหนักของ
จํานวนผู้เสียชีวิตมีค่ามากกว่านํ้าหนักของมูลค่าความเสียหายต่อจํานวนคร้ังของการเกิดอัคคีภัย) 

A = มูลค่าความเสียหายต่อคร้ังของการเกิดอัคคีภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ล้านบาท/คร้ัง) 
         B = จํานวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดอัคคีภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (คน)  

๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักเกณฑ์การกําหนดตัวชี้วัด  : 
- การกําหนดช่วงของข้อมูลทางสถิติในการคํานวณ 
            เนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอข้ึนทะเบียน และการ
เบิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการบังคับใช้ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยของประเทศไทย การกําหนด
ช่วงของข้อมูลทางสถิติจึงได้นําข้อมูลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติสถานการณ์อัคคีภัยของประเทศไทย
ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๘  – ๒๕๕๕  มาใช้ในการคํานวณค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัยเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์     
ในการกําหนดตัวชี้วัด ซ่ึงในที่นี้ได้ใช้ ค่ามัธยฐาน (ค่ากึ่งกลาง) ทางสถิติของข้อมูล ประกอบด้วย มูลค่าความเสียหาย   
ต่อคร้ังของการเกิดอัคคีภัย และ จํานวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดอัคคีภัย ต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  – ๒๕๕๕  
มาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

 ๑. ข้อมูลมูลค่าความเสียหายต่อคร้ังของการเกิดอัคคีภัย (ล้านบาท/ครั้ ง)  ในแต่ละปี (มูลค่า 
ความเสียหายของการเกิดอัคคีภัย (ล้านบาท) / จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย (คร้ัง)) 
         ๒. ข้อมูลจํานวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดอัคคีภัย (คน) ในแต่ละปี 
- การกําหนดเกณฑ์ตัวเลขที่ มีผลต่อตัวชี้ วัดจากข้อมูลทั้ งสองข้างต้น โดยกําหนดเป็น “ ค่าดัชนี 
ความเสียหายจากอัคคีภัย”  ดังนี้ 

สูตรการคํานวณ  : 
 (๑) ค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย  =๐.๔๐(A) + ๐.๖๐(B) 
      โดยที่  

 ๐.๔๐ และ ๐.๖๐ คือ  ตัวถ่วงน้ําหนักในการคํานวณค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย 
 A = ค่ามัธยฐาน (ค่าก่ึงกลาง) ของมูลค่าความเสียหายต่อจํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย 
 B = ค่ามัธยฐาน (ค่าก่ึงกลาง) ของจํานวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดอัคคีภัย  
       และจากข้อมูลสถิติ (ตารางท่ีแนบ) สามารถคํานวณตัวเลขตัวชี้วัด ได้ดังน้ี 
 
 
 
 
         (๒) เกณฑ์การกําหนดช่วงคะแนนของค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย  
                 โดยกําหนดให้มีการเพิ่ม/ลด ของช่วงคะแนนที่ร้อยละ ๕ ของค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย 
(คิดเป็นช่วงละ ๒) ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

ค่าดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย    = ๐.๔๐(๐.๖๕) + ๐.๖๐(๓๙.๕๐) 
                                              = ๐.๒๖ + ๒๓.๗๐ 
                                              = ๒๓.๙๖ (ใช้ตัวเลขประมาณ ๒๕.๐) 

ช่วงคะแนน  = ๐.๐๕ ((๐.๔๐x๐.๖๕) + (๐.๖๐x๓๙.๕)) 
               = ๐.๐๑ + ๑.๑๙   
               = ๑.๒๐  (ใช้ตัวเลขประมาณ ๒.๐) 
                
 

๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๒  ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ โดยที่  : 
          

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
เท่ากับ ๑ คะแนน ดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย = ๒๙.๐๐   
เท่ากับ ๒ คะแนน ดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย = ๒๗.๐๐   
เท่ากับ ๓ คะแนน ดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย = ๒๕.๐๐ 
เท่ากับ ๔ คะแนน ดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย = ๒๓.๐๐ 
เท่ากับ ๕ คะแนน ดัชนีความเสียหายจากอัคคีภัย = ๒๑.๐๐ 

เงื่อนไข :  
            ๑. เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติจากหน่วยงานในระดับพื้นท่ี ซ่ึงผลการดําเนินงานจะ
สามารถรวบรวมได้แล้วเสร็จภายหลังเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ในกรณีที่ยังไม่มีข้อมูลจึงให้คะแนนประเมินตนเอง
เป็น N/A ไว้ก่อน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ค่าดัชนีความเสียหาย
จากอัคคีภัยของประเทศไทย 

๑๕ ค่าดัชนีความเสียหายจาก
อัคคีภัย = ๘.๓๙ 

๕ ๐.๗๕๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาํเนินการ  :  
๑. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

ซ่ึงเห็นชอบให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้หัวข้อ 
“อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” ดังนี้  

    ๑.๑ นําเรียนประธานกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ทราบมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
             ๑.๒ แจ้งให้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
กรมประชาสัมพันธ ์จังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานภายใน ปภ. ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินกิจกรรมในปี
รณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี   โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
                   ๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดําเนินการจัดการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเตรียมพร้อมและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย ดําเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยอย่างน้อย จํานวน ๑ คร้ัง 

    ๒) กรมประชาสัมพันธ์  ดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอัคคีภัย การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเม่ือต้องเผชิญกับอัคคีภัยแก่สาธารณชนผ่านสื่อในสังกัดกรม
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ โดยใช้หัวข้อในการประชาสัมพันธ์ว่า “ อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” 

๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

                   ๓) จังหวัดทุกจังหวัด พิจารณามอบหมายให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่ดําเนินการ     
ดังนี้ ดําเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างน้อย ๑ คร้ัง จัดสัปดาห์รณรงค์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอัคคีภัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนในพื้นท่ี  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในระดับพื้นที่ในการกระจายข่าวสารหรือข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยไปสู่ประชาชน
ผ่านเครือข่ายภาคประชาชน  จัดกิจกรรม/ดําเนินโครงการรณรงค์ให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ กําหนดให้มี
มาตรการในการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงให้มีการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ  
แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ และทางเข้าออกอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   

๔) หน่วยงานภายในของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หน่วยงานส่วนกลาง  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
ร่วมดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมในการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย โดยสอดแทรก 
องค์ความรู้/กิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งชองกิจกรรม/โครงการ
ของหน่วยงานท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานให้ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ ทุกสิ้นไตรมาสที่ ๒ และสิ้นไตรมาสท่ี ๔  ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
(แบบรายงานปีแห่งการรณรงค์อัคคีภัย – สน ๒๕๕๗) เพื่อได้รวบรวมนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
ความคืบหน้าในการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 

    สรุปผลการดําเนินงาน มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรายงานแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในด้านต่างๆ ดงันี้ 

    ๒.๑ ด้านการประชาสัมพันธ์   มีหน่วยงานจัดส่งแผนงาน/โครงการที่ดํา เนินการ จํานวน  
๓ โครงการ ๓ หน่วยงาน 

    ๒.๒ ด้านการฝึกอบรมให้ความรู้  มีหน่วยงานจัดส่งแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ จํานวน  
๒๑ โครงการ ๑๓ หน่วยงาน 

    ๒.๓ ด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย/ซ่อมบํารุงเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  มีหน่วยงานจัดส่งแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ จํานวน ๗ โครงการ ๖ หน่วยงาน 

    ๒.๔ ด้านอ่ืนๆ มีหน่วยงานจัดส่งแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ จํานวน ๓ โครงการ ๓ หน่วยงาน 
๓. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ขอให้หน่วยงานภายใน

สนับสนุนและขยายผลการประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อัคคีภัย ภายใต้หัวข้อ “อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” ดังนี้  

     ๓.๑ นําสัญลักษณ์การประชาสัมพันธ์และข้อความ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอัคคีภัย “อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” ใส่ไว้ก่ึงกลางดา้นลา่งในหน้าสุดท้ายของ
หนังสือราชการ และเผยแพรท่างหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน และในการจัดกิจกรรมต่างๆ  

     ๓.๒ จัดทําตรายางสัญลักษณ์การประชาสัมพันธ์และข้อความ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีแห่งการรณรงค์ด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย “อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” สําหรับประทับตราก่ึงกลาง
ด้านลา่งของเอกสารราชการ  

๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

      ๓.๓ จัดส่งข้อมูล มาตรการ และกิจกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีแห่ง 
การรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย “อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท”ให้กองเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์เพื่อนําไปขยายผลการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อต่างๆ  
         ๔. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เก่ียวกับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อัคคีภัย "อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท" ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของกรมฯ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   
          ๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบกําหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการ
รณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้หัวข้อ “อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท”  
          ๒. ผู้บริหารของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความสําคัญกับตัวชี้วัดดังกล่าว 
          ๓. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :   - 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :   -     

หลักฐานอ้างอิง  :  - 
           

 

๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����   รอบ ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ : จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลทีไ่ด้วางและจัดทาํผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผงั   

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นายวินัย   ภูมิพิทักษ์กุล 
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 ๘๒๘๗ , ๐๘๑ ๔๓๒ ๑๑๘๕ 
             ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๘ , ๐๙๐ ๙๘๓ ๒๗๔๖ 

คําอธิบาย :  
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง  

พิจารณาจากจํานวนชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาลตามแผนงบประมาณประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ชุมชนเทศบาล  หมายถึง  ชุมชนเทศบาลที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และ 
ไม่เคยดําเนินการวางและจัดทาํผังเมืองมาก่อน 

เอกสารประกอบการวางผัง  หมายถึง  เอกสารการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาลท่ี
ถูกต้อง  และครบถ้วนตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

    

๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����   รอบ ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  ผังเมืองชุมชนระดับเทศบาล  อยู่ในข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
 

ผลการดําเนินงาน ผังเมืองชุมชน(เทศบาล) 
๑. สํารวจและจัดทําแผนที่พื้นฐาน (Base Map) และแผนที่เขตปกครอง จํานวน   ๒๙   ผัง 
๒. สํารวจและจัดทําแผนที่พื้นฐาน (Base Map) และแผนที่เขตปกครอง        

และจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ 
จํานวน   ๔๙   ผัง 

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

จํานวน   ๓๒   ผัง 

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

 จํานวน   ๒๐   ผัง 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๖๐ ผัง ๖๕ ผัง ๗๐ ผัง ๗๕ ผัง ๘๐ ผัง  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓ จํานวนผงัเมืองชุมชน-
เทศบาลที่ไดว้างและจัดทําผังเมืองชุมชน
และมีเอกสารประกอบการวางผงั    
 

๑๕ ๒๐ ผัง ๑.๐๐ ๐.๑๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

๑๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    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. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
    ในงานวางผังเมืองชุมชนเทศบาล 
๓. กรมฯ มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจงานดา้นผังเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเท่านั้น  แต่ไม่มีอํานาจหน้าที ่
    ในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :  - 

หลักฐานอ้างอิง : 
- รายชื่อผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผังครบถ้วน 
  ตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน ๒๐ ผัง 

 

 

 

 

๑๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายชื่อผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดทาํผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง จาํนวน ๒๐ ผัง 

๑. ผังเมืองชุมชน ทต.ทุ่งทราย จังหวัดกําแพงเพชร 
๒. ผังเมืองชุมชน ทต.ระหาน จังหวัดกําแพงเพขร 
๓. ผังเมืองชุมชน ทต.ยอด จังหวัดน่าน 
๔. ผังเมืองชุมชน ทต.ข่ึง จังหวัดน่าน 
๕. ผังเมืองชุมชน ทต.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตาน ี
๖. ผังเมืองชุมชน ทต.บางปู จังหวัดปัตตานี 
๗. ผังเมืองชุมชน ทต.บางคลาน จังหวัดพิจิตร 
๘. ผังเมืองชุมชน ทต.หัวดง จังหวัดพิจิตร 
๙. ผังเมืองชุมชน ทต.แม่คํามี จังหวัดแพร่ 
๑๐. ผังเมืองชุมชน ทต.เวียงต้า จังหวัดแพร่ 
๑๑. ผังเมืองชุมชน ทต.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๒. ผังเมืองชุมชน ทต.ฟากห้วย จังหวัดสระแก้ว 
๑๓. ผังเมืองชุมชน ทต.บ้านด่าน จังหวัดสระแก้ว 
๑๔. ผังเมืองชุมชน ทต.ไชโย จังหวัดอ่างทอง 
๑๕. ผังเมืองชุมชน ทต.แสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
๑๖. ผังเมืองชุมชน ทต.ด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๗. ผังเมืองชุมชน ทต.ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๘. ผังเมืองชุมชน ทต.หาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๙. ผังเมืองชุมชน ทต.พระเสด็จ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒๐. ผังเมืองชุมชน ทต.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ : ร้อยละของโรงมหรสพที่ได้รับการกํากบัดูแลให้มีความปลอดภัย 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเสถียร  เจริญเหรียญ 
ผู้อํานวยการสาํนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร                 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายพรชยั    สังข์ศรี 
                     ๒. นายนฤชา    อ่วมทอง 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๒, ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๙ 
คําอธิบาย :  
                     ●  โรงมหรสพ หมายความวา่ อาคารหรือส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นสถานท่ี สาํหรับฉายภาพยนตร์ 
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงร่ืนเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงน้ัน
เป็นปกติธุระโดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
                    ●  โรงมหรสพท่ีได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติ-
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวน ๓๑๓ โรง 
                       ●  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ได้กําหนดให้โรงมหรสพทุกโรงต้องมีผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายของโรงมหรสพ โดยผู้ดูแล
ระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายของโรงมหรสพต้องดําเนินการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบให้
กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ   
                       ●  ท้ังนี้ เพื่อควบคุม ดูแล และปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎกระทรวงกําหนดเพื่อให้
ระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพมีความพร้อม และเพื่อเป็นการป้องกันข้อบกพร่องจากการตรวจสอบท่ีอาจมี
ข้อผิดพลาดจากผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายของโรงมหรสพได้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึง
กําหนดให้มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบตรวจสอบระบบความปลอดภัยโรงมหรสพที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายของโรงมหรสพซํ้าอีกครั้ง 
  ● โรงมหรสพท่ีได้รับการกํากับดูแลให้มีความปลอดภัย หมายความว่า โรงมหรสพที่ผ่านการ
ตรวจสอบซํ้าจากเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองและพบว่ามีข้อบกพร่องต้องแก้ไข และสามารถดําเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย 
 
              

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

               จํานวนของโรงมหรสพท่ีได้รับการกํากับดูแลให้มีความปลอดภัย ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง 
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ รวม ๒๗๐ โรง คิดเป็น ๘๖.๒๖% 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๖๐ 
(๑๘๘ โรง) 

ร้อยละ ๗๐ 
(๒๑๙ โรง) 

ร้อยละ ๘๐ 
(๒๕๐ โรง) 

ร้อยละ ๙๐ 
(๒๘๒ โรง) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(๓๑๓ โรง) 

 

๑๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔ ร้อยละของโรงมหรสพที่
ได้รับการกํากับดูแลให้มีความปลอดภัย 

๑๐ ร้อยละ ๘๖.๒๖ 
(๒๗๐ โรง)  

๓.๖๓ ๐.๓๖๓๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

                 โรงมหรสพเป็นอาคารที่มีการควบคุมการใช้งานที่จะต้องมีระบบความปลอดภัยเป็นไปตามท่ีตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดเนื่องจากเป็น
อาคารท่ีมีความเสี่ยงในการใช้งาน กฎหมายจึงได้กําหนดให้โรงมหรสพทุกโรงต้องมีผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและ
การป้องกันอันตรายของโรงมหรสพเพื่อควบคุม ดูแล และปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎกระทรวงกําหนด
เพื่อให้ระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพมีความพร้อม แต่เพื่อเป็นการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจมีข้อผิดพลาดจาก
การตรวจสอบของผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายของโรงมหรสพ จึงกําหนดให้มีการตรวจสอบ
จากเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบระบบความปลอดภัยโรงมหรสพท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายของโรงมหรสพซํ้าอีกครั้ง เพื่อลดโอกาสความเสี่ยง
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้โรงมหรสพ 
                 เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ได้มีการแจ้งให้ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการ
ป้องกันอันตรายของโรงมหรสพดําเนินการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพแล้วจัดส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบให้กรมโยธาธิการและผังเมือง หลังจากที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับรายงานแล้วจะมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเข้าตรวจสอบระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ โดยจะตรวจสอบ เส้นทางหนีไฟ อุปกรณ์
ความปลอดภัยต่างๆ ว่าสามารถใช้งานได้ตามปรกติหรือไม่ ตามแบบแปลนตําแหน่งเส้นทางหนีไฟ อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยต่างๆ โดยเจ้าหน้าท่ีจะกรอกข้อมูลผลการตรวจสอบต่างๆลงในแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบสถาน
ประกอบกิจการโรงมหรสพ สําหรับในกรณีที่พบข้อบกพร่องเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบและให้
ดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
                 เน่ืองจากโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนมากถึง ๓๑๓ โรง กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร
จึงเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเพื่อทําการตรวจสอบที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาก 
หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. รายชื่อสถานประกอบกิจการโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย 

๒. แบบฟอร์มบันทึกการตรวจความปลอดภัยโรงมหรสพประจําปี ๕๗ - ๕๘ 
๓. แบบแปลนตําแหน่งเส้นทางหนีไฟ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่อยู่ในตําแหน่งท่ีได้รับอนุญาตจาก  
    คณะกรรมการฯ 
 

๑๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ : จํานวนแบบก่อสร้างที่ไดท้ําการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
                   ริมแม่นํ้าโขง 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสมจิต  ปิยะศิลป์ 
ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง                 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายจาตรุนต์  โรจน์หิรัญ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๒. นายไพโรจน์  เทศอํ่า       

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๗๘  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๘๖, ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๘๗ 
คําอธิบาย :  

               กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดําเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง และได้รับงบประมาณให้
ดําเนินการป้องกันอาณาเขตของประเทศมาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นมา โดยดําเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งตามริมแม่นํ้าตามแนวชายแดน เพื่อรักษาเขตดินแดนของประเทศ โดยใช้เทคนิควิธีการทางวิศวกรรมตามเหตุ
ของปัญหาที่ก่อให้เกิดการพังทลายของตลิ่ง เป็นผลให้สามารถควบคุมไม่ให้แนวร่องน้ําลึกขยับเข้ามาในฝั่งไทยและ
ป้องกันการตัดข้ามลํานํ้าการลัดคุ้งหรือเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ํา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ดําเนินการสํารวจและออกแบบเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขงตามแนวแม่น้ําโขงฝั่งไทย ที่ประสบปัญหา        
การพังทลายของตลิ่ง เพื่อป้องกันตล่ิงริมแม่น้ําโขงมิให้พังทลายสูญหาย   
 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

๑  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
 จํานวน ๒๘ แบบ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
 จํานวน ๓๑ แบบ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
 จํานวน ๓๔ แบบ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
 จํานวน ๓๗ แบบ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
 จํานวน ๔๐ แบบ 

- 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๒๘ แบบ ๓๑ แบบ ๓๔ แบบ ๓๗ แบบ ๔๐ แบบ 

 
 

๑๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ จํานวนแบบก่อสร้างที่ได้
ทําการออกแบบรายละเอียดเพื่อการ
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 

๑๕    ๓๗ แบบ ๔.๐๐ ๐.๖๐๐ 

 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
    ๑. รวบรวมข้อมูลโครงการเบ้ืองต้นในบริเวณออกแบบเข่ือน เช่น ข้อมูลการกัดเซาะตลิ่ง 
    ๒. สาํรวจข้อมูลสภาพภูมิประเทศในปัจจุบันตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
    ๓. พิจารณาเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
    ๔. ออกแบบรายละเอียดและจัดทาํแบบเพื่อก่อสรา้งเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขงปัจจุบันได้จํานวน  ๓๗  แบบ  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการดําเนินการ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
    อุปสรรคในการตรวจสอบภาคสนาม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีฝนตกชุกและระดับนํ้าท่ีข้ึนสูง 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
    - 

หลักฐานอ้างอิง : 
    - รายชื่อแบบก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง จํานวน ๓๗ แบบ 

 

 

๑๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ : ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายไพฑูรย์  นนทศุข 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางภัททิรา  สุริวรรณ 
                     ๒. นางนัยนา   สาสุข 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๖๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
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 ๒๕๕๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นเงิน
ท้ังสิ้น ๑๖,๒๑๖.๕๕๔๘ ล้านบาท และมีผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๖๗.๑๓๑๑ 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๑    

 

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

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
 ๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๙ ๘๒ 

 

๑๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 

 การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ ร้อยละความสําเร็จของ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

๒.๕๐ ร้อยละ ๓๓.๗๑ ๑.๐๐ ๐.๐๒๕๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
      ในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๑๔๓.๘๗๕๑ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน 
๘๘.๑๐๐๖ ลา้นบาท คิดเป็น ๖๑.๒๓% และค่าที่ดินและสิง่กอ่สร้างได้รบังบประมาณเป็นเงนิ ๑๖,๐๗๒.๖๗๙๗ ลา้นบาท 
สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน ๕,๓๗๙.๐๓๐๕ ลา้นบาท คิดเป็น ๓๓.๔๗% ซ่ึงได้ดําเนินการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

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

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
        ๑. งบผูกพันจากปีก่อน ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีให้หมดก่อนจึงจะเริ่ม 
เบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๗ ได้ 
        ๒. งบประมาณปี ๒๕๕๗ ที่ผูกพันปีต่อไป มีกระบวนการจัดจ้างหลายข้ันตอน โดยต้องส่งผลประกวดราคาให้ 
สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาก่อน จึงจะขออนุมัติจัดจ้างต่อกระทรวงมหาดไทย 
        ๓. การจัดจ้างรายการที่มีงบประมาณเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องใช้วิธี E-Auction ซ่ึงต้องใช้เวลารวมทั้ง
หากไม่ได้ผู้รับจ้างต้องเร่ิมดําเนินการใหม่ทั้งกระบวนการ 

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

 

๑๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ : ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายไพฑูรย์  นนทศุข 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางภัททิรา  สุริวรรณ 
                     ๒. นางนัยนา   สาสุข 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๖๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
คําอธิบาย :  
                        ●  การพิจารณาผลสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม ๑๒ เดือน จะใช้อัตรา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจา่ยดังกลา่วจากระบบการบริหารการเงนิการคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  ●  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๗ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่าย
ลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

             ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เป็นเงิน
ท้ังสิ้น ๑๘,๔๙๘.๗๗๗๑ ล้านบาท  และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เป็นเงินทั้งสิ้น   
๖,๕๙๘.๙๙๘๐ ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๗ 

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

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๗ ๘๙ ๙๑ ๙๓ ๙๕ 

. 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๒ ร้อยละความสําเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย
ภาพรวม 

๒.๕๐ ร้อยละ ๓๕.๖๗ ๑.๐๐ ๐.๐๒๕๐ 

 

๑๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
       ในการเบิกจ่ายงบบุคลากรได้รับงบประมาณ  เป็นเงิน ๑,๐๘๖.๓๐๓๙ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน 
๗๙๒.๘๕๗๐ ล้านบาท คิดเป็น ๗๒.๙๙% งบดําเนินงานได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๔๗๐.๓๑๓๓ ล้านบาท สามารถ 
เบิกจ่ายได้ เป็นเงิน ๒๗๐.๙๕๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๕๗.๖๑% งบลงทุนได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๑๖,๑๕๓.๖๙๕๙ 
ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นเงิน ๕,๔๓๙.๘๓๖๒ ล้านบาท คิดเป็น ๓๓.๖๘% งบเงินอุดหนุน ได้รับงบประมาณ 
เป็นเงิน ๐.๐๑๙๖ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นเงิน ๐.๐๑๒๑ คิดเป็น ๖๑.๗๓% และงบรายจ่ายอ่ืน ได้รับ
งบประมาณ ๗๘๘.๔๔๔๔ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๙๕.๓๔๒๗ ล้านบาท คิดเป็น ๑๒.๐๙% ซ่ึงได้ดําเนินการ
เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

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

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
        ๑. งบผูกพันจากปีก่อน ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีให้หมดก่อนจึงจะเริ่ม 
เบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๗ ได้ 
        ๒. งบประมาณปี ๒๕๕๗ ที่ผูกพันปีต่อไป มีกระบวนการจัดจ้างหลายข้ันตอน โดยต้องส่งผลประกวดราคาให้ 
สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาก่อน จึงจะขออนุมัติจัดจ้างต่อกระทรวงมหาดไทย 
        ๓. การจัดจ้างรายการที่มีงบประมาณเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องใช้วิธี E-Auction ซ่ึงต้องใช้เวลารวมทั้ง
หากไม่ได้ผู้รับจ้างต้องเร่ิมดําเนินการใหม่ทั้งกระบวนการ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป:   - 

   หลักฐานอ้างอิง : 
         ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

๒๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดที่ ๔ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายไพฑูรย์  นนทศุข 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางสาวบังอร  แสนปาง 
                     ๒. นางสาวสุมิตรา  เตียวสวุรรณ       

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

                     ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ 
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้า
และน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐   
                      พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
                   ๑. ด้านไฟฟา้ 
                   ๒. ด้านน้าํมันเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
๑) ไฟฟ้า 

 

 

ระดับ
คะแนน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดา้นไฟฟา้
ของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) ตาม
รูปแบบท่ี สนพ.กําหนด 
 

ดําเนินการ 
   แล้ว 

๐.๕ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสาํหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟา้    
มาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจาํปีงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดนับตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 
2557      
 

ดําเนินการ 
   แล้ว 

๐.๒๕ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟา้ที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)  
ประจําปีงบประมาณ 2557 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 
2557 
 

ดําเนินการ 
   แล้ว 

๐.๒๕ 

๓ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟา้ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามสูตร
การคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๐๗๘๔ ๐.๕ 

๔ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟา้ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามสูตร
การคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 

๐.๐๗๘๔ ๐.๕ 

๕ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟา้  ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตาม
สูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ ในกรณีท่ีผล
การคํานวณ  EUI ด้านการใชไ้ฟฟา้ มากกวา่ ๐ สว่นราชการจะได้คะแนนระดับ
ที่ ๓, ๔ และ ๕ รวมกันเท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 
 

๐.๐๗๘๔ ๐.๕ 

 รวมคะแนน  ๒.๕๐ 

๒๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

๒) นํ้ามันเชื้อเพลิง 

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

เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

ระดับ
คะแนน 

ประเด็น 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดา้น
น้ํามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 
2557) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด 
 

ดําเนินการ 
แล้ว 

๐.๕ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสาํหรับการประเมินปริมาณการใช้นํ้ามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดชันีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจาํปีงบประมาณ 
2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2557      
 

ดําเนินการ 
แล้ว 

๐.๒๕ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้าํมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจาํปี
งบประมาณ 2557 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 
 

ดําเนินการ 
แล้ว 

๐.๒๕ 

๓ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๑๑๒๒ ๐.๕ 

๔ มีผลการคํานวณ  EUI  ดา้นการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
 

๐.๑๑๒๒ ๐.๕ 

๕ มีผลการคํานวณ  EUI  ดา้นการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ ในกรณีท่ีผล
การคํานวณค่าดัชนีการใช้น้าํมันเชื้อเพลิง มากกว่า ๐ สว่นราชการจะได้
คะแนนระดับที่ ๓,๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 
 

๐.๑๑๒๒ ๐.๕ 

 รวมคะแนน  ๒.๕๐ 

๒๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

หน่วยงาน การติดตาม 
ความครบถ้วนข้อมูล 

ข้อมูล 
พ้ืนฐาน 

การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ํามัน คะแนน 

ไฟฟ้า น้ํามัน 
90%            

ค่ามาตรฐาน 
ค่าจริง EUI 

90%        
ค่ามาตรฐาน 

ค่าจริง EUI ไฟฟ้า น้ํามัน 

กรมโยธาธกิารและ 
ผังเมือง 

ทบทวนแล้ว 100.00% 100.00% ครบ 3,120,569.80 2,604,417.00 0.0784 96,327.05 77,951.69 0.1122 2.500 2.500 

             รวมไดร้ับ 5.00 คะแนน        

 

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

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ         
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้รบั 

ค่าคะแนนถ่วง
นํ้าหนัก 

การใช้พลังงานไฟฟ้า 2.5 % ดําเนินการ 5 0.125 
การใช้พลังงานนํ้ามัน 2.5 % ดําเนินการ 5 0.125 

รวม  0.25 
 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับความสาํเรจ็ของ 
การดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ 

๕.๐ ๕ ๕.๐๐ ๐.๒๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
                    กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ประชุมคณะทํางานลดการใช้พลังงานฯ เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2556   
โดยมติที่ประชุมเห็นควรใช้มาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและมาตรการประหยัดพลังงานของปี 2556 ตามคําสั่ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี 501/2556 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2556 และได้แจ้งเวียนให้ทุกสํานัก/กอง ดําเนินการตาม
มาตรการฯ ตามบันทึกกองคลัง ที่ มท 0703.4/ว267 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 พร้อมท้ังให้ส่งข้อมูลรายงาน
การใช้พลังงาน  ดัชนีการใช้พลังงาน  และรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
          ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนข้อมูลการใช้พลังงาน ดัชนีการใช้พลังงานเป็นอย่างดี 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
          การไฟฟา้จะดําเนินการส่งเอกสารใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าให้ช้า  ซ่ึงจะเป็นการแจ้งชา้ไปหนึ่งเดือน  ผู้เก็บข้อมูลจึงใช้
ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้จําลองจากการไฟฟา้  และเป็นข้อมูลเดียวกันกับใบแจ้งหน้ีจริง 

หลักฐานอ้างอิง : 
          ๑. รายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์  www.e-report.energy.go.th 
          ๒. รายงานการประชมุคณะทํางานลดการใช้พลังงาน ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 10 ตุลาคม 2556 
          ๓. บันทึกกองคลัง ท่ี มท 0703.4/ว 267 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 เรือ่ง มาตรการประหยัดค่า
สาธารณูปโภคและมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2557           
          ๔. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี 501/2556 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2556 เร่ือง มาตรการประหยัดค่า
สาธารณูปโภคและมาตรการประหยัดพลังงาน           
          ๕. บันทึกกองคลัง ที่ มท 0703.4/3117 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน เสนอผู้บริหาร 
 
 

๒๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

  ตัวชี้วัดที่ ๕  :  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางเอ้ือมพร  วงศ์สวัสดิ์กุล 
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ              

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑.นายฤทธิชัย  สุขสาํราญ 
                       ๒.นายศุภฤกษ์  คําพุฒ 
                       ๓.นางสาวเสาวลักษณ์  จงวัฒนาภิรมย์ 
 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๐ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๘ , ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๙๐ , 
               ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๔ 

คําอธิบาย :  

              •  เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพื่อเป็นการลดต้นทุน  
และลดความซํ้าซ้อนในการใช้งบประมาณด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมท้ังสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ 
ในการพัฒนาหรือนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ  ในการ
เชื่อมโยง รับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 •  เป็นการวัดประสิทธิภาพของส่วนราชการในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ  ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เชื่อมโยงข้อมูลของ หน่วยงานต่าง ๆ 
ร่วมกันและนําไปสู่ “Single  Government” 
 •  เป็นการรายงานสถานะระบบสนเทศของหน่วยงาน  ในการดําเนินการและพัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็น
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐมีทั้งหมด  5  ประเด็น  ดังต่อไปนี้ 

 1.  บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง มีน้ําหนักร้อยละ  1 
       (Chief  Information  Officer  :  CIO) ของส่วนราชการ 
 2.  โครงการสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) มีน้ําหนักร้อยละ  4 
 3.  ระบบเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-service) มีน้ําหนักร้อยละ  2 
 4.  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสาร มีน้ําหนักร้อยละ  1 
      ในภาครัฐ (MailGoThai) 
 5.  รายงานสถานการณ์จัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม มีน้ําหนักร้อยละ  2 
      (Department  Operation  Center : DOC) 

 

 

 

 

๒๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  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) 
 ∑W1-5 = 10       ∑(W1-5 x SM1-5) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักเท่ากับ 
 

     ∑(W1-5 x SM1-5)     หรือ    (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + (W3 x SM3) + (W4 x SM4) +(W5 x SM5) 

           ∑W1-5                                              W1 + W2 + W3 + W4 + W5 
 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

∑(W1-5 x SM1-5)      

∑W1-5                                              

2 
3 
4 
5 

 

เงื่อนไข :  การประเมินผลตัวชี้วัดนี้จะใช้แบบสํารวจ (แบบฟอร์มรายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ)  ไปยังทุกส่วนราชการ  โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินรายงาน
สถานะปัจจุบันของส่วนราชการในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาในการพิจารณาคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดด้วย 
โดยที่ : 
  W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญท่ีในแต่ละประเด็นที่กําหนดข้ึน  โดยผลรวมของน้ําหนัก 
    ของทุกประเด็นเท่ากับ  10 
  SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละประเด็น 
               1 –  5     หมายถึง    ลําดับที่ของประเด็นท่ีกําหนดข้ึน 
 

๒๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน  :   -  
 

ประเด็นการตรวจประเมิน น้ําหนกั(W) ผลการดําเนินงาน คะแนนทีไ่ด ้(SM) คะแนนถ่วงน้ําหนกั(W x SM) 
1. บทบาทของผู้บ ริหาร

สารสน เทศระดั บสู ง 
(Chief Information 
Office : CIO) ของ
ส่วนราชการ 

1 
 
 

 
 

- อยู่ระหว่างดําเนนิการ - ๑ ๑ 

2. โครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Infrastructure) 

4 
 

  

2.1 รายงานสถานการณ์ใช้
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
ส า ร ส น เ ท ศ ภ า ค รั ฐ 
(Government 
Information Network 
: GN) แบ่งเป็น  2  กรณี 

 
� กรณี ห น่วยง าน มี

ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ
เครือข่าย  GIN 

 
� กรณีหน่วยงานไม่มี

ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ
เครือข่าย  GIN 

(2) 
 

- อยู่ระหว่างดําเนนิการ - ๑ ๒ 

2.2 การใช้งานเคร่ืองแม่ข่าย
บริการคลาวด์ภาครัฐ 
(Government  Cloud  
Service : G-Cloud) 
� กรณี ห น่วยง าน มี

การใช้ งานระบบ
เ ค ร่ื อ ง แ ม่ ข่ า ย 
Government  
Cloud  Service : 
G-Cloud 

� กรณีหน่วยงานไม่มี
การใช้ งานระบบ
เ ค ร่ื อ ง แ ม่ ข่ า ย 
Government  
Cloud  Service : 
G-Cloud 

(2) - อยู่ระหว่างดําเนนิการ - ๑ ๒ 

๒๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ประเด็นการตรวจประเมิน น้ําหนกั(W) ผลการดําเนินงาน คะแนนทีไ่ด ้(SM) คะแนนถ่วงน้ําหนกั(W x SM) 
3. ระบบ เว็บ ไซต์ ก ลา ง

บริการอิเล็กทรอนิกส์
ภ า ค รั ฐ  (Electronic 
Government 
Services) 

2 

 

  

3.1 ข้อมูลระบบเว็บไซต์ของ
ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ ก า ร
พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงาน 

(1) - อยู่ระหว่างดําเนนิการ - ๑ ๑ 

3.2 การพิสูจน์ตัวบุคคลใน
การ เข้ า ใ ช้ ง านระบบ
บ ริ ก า ร  e-Service      
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น               
(e-Authentication) 

(1) - อยู่ระหว่างดําเนนิการ - ๑ ๑ 

4 .  ร ะ บ บ จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือ
การสื่อสารในภาครัฐ 
(MailGoThai) 
แบ่งเป็น  2  กรณี 
� ก ร ณี ห น่ ว ย ง า น    

มีการใช้งานระบบ  
MailGoThai 

� กรณีหน่วยงานไมม่ี
การใช้งานระบบ  
MailGoThai 

1 - อยู่ระหว่างดําเนนิการ - ๑ ๑ 

5 .  รายงานสถานการณ์
จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ศู น ย์
ปฏิ บั ติ ก ารระดับ กรม 
(Department 
Operation Center : 
DOC) 

2 - อยู่ระหว่างดําเนนิการ - ๑ ๒ 

รวม ๑๐   ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๕ การพัฒนาประสทิธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ 

๑๐ ๑ ๑.๐๐ ๐.๑๐๐๐ 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  :   
๑. แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๓. อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับท่ี 3 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
๔. ศึกษาข้อมูลและติดต่อประสานงานกับสาํนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) สําหรับการใช้งานระบบเครือข่าย  
    สารสนเทศภาครัฐ (Govenrment Information Network: GIN) และการใช้งานเคร่ืองแม่ข่ายบริการคลาวด์ภาครัฐ  
    (Government cloud Service: G-Cloud) 
๕. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้ได้ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
๖. รวบรวม e-Service  เพื่อประสานขอเชื่อมโยงเข้ากับระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Gov Portal) 
๗. รวบรวมเอกสารบัญชรีายชื่อผู้ขอใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (MailGoThai) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
๘. ปรับปรุงข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการของกรมโยธาธิการและผังเมือง (Department Operation Center: DOC)  
    ให้เป็นปัจจุบัน 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   - 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :   
            สํานักงาน  ก.พ.ร.  กําหนดรายละเอียดล่าชา้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป  :   
            สํานักงาน  ก.พ.ร.  ควรกําหนดรายละเอียดให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ทราบก่อนเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ 

 

หลักฐานอ้างอิง  :   - 

 

 

๓๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดที่ ๖ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 
 

คําอธิบาย :  
                  ● สมรรถนะองค์การ (Organization Competency) หมายถึง คุณลักษณะท่ีสร้างให้องค์การเกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือสามารถแสดงบทบาทและผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่าองค์การอ่ืนๆ  

                               ● การพฒันาสมรรถนะองค์การ เป็นการดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การที่เป็น
กลไกสร้างให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) 
ด้านทุนสารสนเทศ (Information Capital) และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการดําเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ  
                          ● ความสาํเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  

 
 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

๖.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ  ๑ 
๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ  ๔ 

รวม ๕ 

 
 
 

 

๓๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ ๖.๑ : ระดับความสาํเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสาํคัญขององค์การ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวนิดา  วานชิ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายอภิชาติ  นิลสนธิ  
                     ๒. นายกิตติ  เตโช  

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๕  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๖ ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๖ 
คําอธิบาย :  
               ● การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสําคัญของการ
ทบทวนตนเอง ซ่ึงจะทําให้หน่วยงานสามารถสร้างความพร้อมและปรับเปลี่ยนบริบทของหน่วยงานได้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 
                ● การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพใน
ปัจจุบันของส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชน ความท้าทายท่ีสําคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ส่วนราชการเข้าใจและนําไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมท้ัง
ประกอบการดําเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่สําคัญ  
 

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 เดือนและรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

 
 

 

๓๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑: ระดับความสาํเร็จของการ 
จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

๑.๐๐ ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

๕.๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
    กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทํารายงานลักษณะสาํคัญขององค์การ โดยการประชมุทุกหน่วยงานเพื่อทบทวน
ลักษณะสําคัญขององค์การและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยผู้บริการให้ความเห็นชอบแล้ว 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    หน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดี 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
    - 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
    - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
   - รายงานลักษณะสาํคัญขององค์การ ประจาํปี ๒๕๕๗ 
 
 

 

 

๓๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
     ����  รอบ  ๙  เดือน 
     ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดที่ ๖.๒  :  ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  :  
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบคุลากรด้านการพัฒนาเมือง 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ๑. นายประสพ วัลลภศิริ  
                      ๒. น.ส.ไพรินทร์ ดุราศวิน      
                      ๓. น.ส.สมจิตร สุขชัย   
                      ๔. น.ส.ประภาศรี พรรณหาญ 
                      ๕. นายวิรัตน์ วิเศษงามวศิน   
                      ๖. นายประยุทธ เวียงจันทึก 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๙๙  ๔๖๑๖   โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒๑  

คําอธิบาย  : 

• ความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากผลส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap)ของ
บุคลากรต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ซ่ึงประเมินโดยใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลด์ (http://www.opdc.go.th/ges) ที่มีการประเมิน ๒ ครั้ง 

• คร้ังที่ ๑ (pre-test) ใช้ผลสํารวจระหว่างวันที่ ๑๖ -๓๐  กันยายน ๒๕๕๖ เป็นฐานการประเมินเพื่อค้นหา 
ประเด็นที่ต้องจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ซ่ึงพิจารณาจากข้อคําถามที่มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญ สูงที่สุด จํานวน ๕ ข้อคําถาม 

• คร้ังที่ ๒ (post-test) สํารวจระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ซ่ึงจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญของ
องค์การ (Gap) ในข้อคําถามตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ท่ีส่วนราชการสามารถลดลงได้ สํานักงาน ก.พ.ร. 
จ ะ แ จ้ ง ผ ล ก า ร สํ า ร ว จ ร า ช ก า ร ผ่ า น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์  ภ า ย ห ลั ง กํ า ห น ด ปิ ด ก า ร สํ า ร ว จ  ๑ ๕  วั น 
(http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) 

• แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประกอบด้วยคําถามจํานวน     
๓๐ ข้อ ที่แบ่งกลุ่มของคําถามเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ด้านทุนสารสนเทศ (Information 
Capital)  และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) 

• คําถามด้านทุนมนุษย์ (๑๐ ข้อ) เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเร่ืองการกําหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล การส่ือสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาบุคลากร 
ทั้งนี้ ส่วนราชการควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซ่ึงถือเป็นทุนขององค์การ (Human Capital) เพื่อให้
ได้มาซ่ึงการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพและการสร้างมูลค่าอย่างต่อเน่ืองแก่บุคลากร ให้ความรู้ ความสามารถ 
และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อองค์การ อันนําไปสู่การเพิ่มคุณค่า
ผลผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมีความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการ
ดําเนินงาน และความสําเร็จขององค์การ 

๓๔ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
     ����  รอบ  ๙  เดือน 
     ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 

• คําถามด้านทุนสารสนเทศ (๖ ข้อ) เป็นการวัดในเร่ืองการจัดการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศท่ีสะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย 
(Network) และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นท่ีคุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่าน
ระบบเว็บไซด์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน 

• คําถามด้านทุนองค์การ (๑๔ ข้อ)  เป็นการวัดท่ีมุ่งเน้นใน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
          ๑. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้นํา (Leadership) 
วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate) 
          ๒. ความสําเร็จขององค์การ ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าท่ี (Accountability) การจูงใจ (Motivation) 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการกํากับติดตาม (Coordination and Control) และการ
ทํางานเป็นทีม (Team work)  
          ๓. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External Orientation) และการ
สร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
     วัดความสําเร็จของการพัฒนาองค์การจาก 
     ๑. ความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ โดยพิจารณาจากผลการจัดส่งแผนฯ 
ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ได้ทันตามเวลาท่ีกําหนด (ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน) 
     ๒. ผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ (Gap) คร้ังที่ ๒ ท่ีลดลง 
 

สูตรการคํานวณค่าคะแนนตัวชี้วัด : 
 
 
 
โดยที่   X  =   ค่าคะแนนตามระดับการดําเนินการในการจัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ และค่าเฉลี่ยส่วนต่าง 
                  ระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ คร้ังท่ี ๒ 
          Y  =  จํานวนข้อคําถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ 
                  ความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๒ น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ ๑ โดยมีนํ้าหนัก ข้อละ ๐.๒ 
 

คะแนนตัวชี้วัดท่ี ๖.๒   =  X + (0.๒ x Y) 

๓๕ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
     ����  รอบ  ๙  เดือน 
     ����  รอบ ๑๒ เดือน 

ระดับการดําเนินการ (X) มีค่าเป็นดังน้ี 
X ระดับการดําเนินการ 
๑ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน

ระบบ e-SAR ภายหลัง ระยะเวลาการ
รายงานรอบ ๖ เดือน 

และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม คร้ังที่ ๒ มากกว่า 
คร้ังที่ ๑ 

๒ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายหลัง ระยะเวลาการ
รายงานรอบ ๖ เดือน 

และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม คร้ังที่ ๒ น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ ครั้งที่ ๑ 

๓ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายใน ระยะเวลาการ
รายงานรอบ ๖ เดือน 

และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม คร้ังที่ ๒ มากกว่า 
คร้ังที่ ๑ 

๔ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่าน
ระบบ e-SAR ภายใน ระยะเวลาการ
รายงานรอบ ๖ เดือน 

และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม คร้ังที่ ๒ น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ ครั้งที่ ๑ 

 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม หมายถึง ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจ
ในการพัฒนาองค์การ จากคําถามทั้ง ๓๐ ข้อ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี ๖.๒ ระดับความสาํเร็จของ 
การพัฒนาองค์การ 

๔.๐๐ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

๑ ๐.๐๔๐๐ 

 

การคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ ๖  : 

ตัวชี้วัด นํ้าหนักร้อยละ 
(Wi) 

คะแนนที่ได้รับ 
(SWi) 

คะแนนถ่วงนํ้าหนัก 
(Wi x SMi) 

๖.๑ ระดับความสาํเร็จของการจัดทํา
รายงานลักษณะสาํคัญขององค์การ 

๑ ๕ ๐.๐๕๐๐ 

๖.๒ ระดับความสาํเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

๔ ๑ ๐.๐๔๐๐ 

 รวม 
 

๕  ๐.๐๙๐๐ 

 

๓๖ 
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     ����  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
สถาบันการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง 
    ๑. แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามคําสั่ง            
กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๓๗๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
    ๒. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗              
ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูนํ้าพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
    ๓. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗             
ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูนํ้าพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    ๔. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗            
ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูนํ้าพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    ๕. อยู่ระหว่างดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ( Action Plan) ตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ 
    ๑. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ทุนสารสนเทศ) 
ตามคําสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี๑/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานดําเนิน 
การตามตัวชี้วัด ๖.๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนสารสนเทศ) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    ๒. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนสารสนเทศ) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๔ ชั้น ๖ 
    ๓. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนสารสนเทศ) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๔ ชั้น ๖ 
    ๔. อยู่ในระหว่างการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ( Action Plan) ตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
(ทุนสารสนเทศ) 
กองการเจ้าหน้าท่ี 
    ๑. เผยแพร่หลักเกณฑ์/แนวทาง/แผนปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและเผยแพร่กระบวนการ
คัดเลือกให้ข้าราชการของกรมได้รับทราบ 
    ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ตามคําสั่งกรมโยธาธิการและ-  
ผังเมือง ท่ี ๖๘๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 
    ๓. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ 
เม่ือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ 
    ๔. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    ๕. แสดงความเห็นและข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
     ����  รอบ  ๙  เดือน 
     ����  รอบ ๑๒ เดือน 

    ๖. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ 
เม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ 
    ๗. อยู่ในระหว่างการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ( Action Plan) ตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   
          -  ข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่สําคัญจากข้อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนา
บุคลากร รอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ ท่ีมี GAP สูง จํานวน ๕ ข้อคําถาม (HR ๒ ข้อ, IT ๑ ข้อ, และ Culture ๒ ข้อ) 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :           
-  

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :       
           - 
 
หลักฐานอ้างอิง  :  (หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
 
 

          -  แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

  ตัวชี้วัดที่ ๗ : ระดบัความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายเสถียร เจริญเหรียญ 
ผู้อํานวยการสาํนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายพรชยั   สังข์ศรี 
                     ๒. นายนฤชา   อ่วมทอง 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๒, ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๙ 
คําอธิบาย :  
             • เป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 รวมท้ัง สอดคล้องกับแนวทาง
ดําเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีอย่างยั่งยืน  
ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕  
             • เพื่อส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในหน่วยงานของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม  

             • กระบวนงานทีกํ่าหนดให้ส่วนราชการดาํเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ พิจารณาจาก 
๑) เป็นกระบวนงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธรุกิจสูง ๒) เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ การอนุมัติ อนุญาต 
และ ๓) สอดคล้องกับดัชนีความยากงา่ยในการประกอบธุรกิจ (EoDB)  

             • ส่วนราชการท่ีไม่ต้องทําข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA ) จํานวน 
๑๐๓ กรม จะดําเนินการสร้างความโปร่งใสและประเมินผลความสาํเร็จตามตัวชีว้ัดน้ี ซ่ึงประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย 
ดังนี้  

ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 

๗.๑ ระดับความสาํเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ๑.๕ 

๗.๒ ระดับความสาํเร็จในการดําเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ๑.๕ 

๗.๓ ผลการสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ๒ 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

  ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ : ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

คําอธิบาย :  
             ● ส่วนราชการจัดทาํแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะห์กระบวนงานที่คัดเลือกแบบ 
Top Down เพื่อหาความเสี่ยงที่อาจเกิดความไม่โปร่งใส ทุจริต ซ่ึงมีผลต่อการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ พร้อม
กําหนดแนวทางการสร้างความโปร่งใสเพื่อลดช่องว่าง และป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 
           ● เกณฑ์ความสาํเร็จในการจัดทําแผนสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการพิจารณาใน 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (๑) เกณฑ์พื้นฐาน และ (๒) เกณฑ์คุณภาพ  
  

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ระดับ

คะแนน 
รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

๑ 
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตาม
เกณฑ์พื้นฐานครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒ 
 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการท่ีมีองค์ประกอบของแผนตาม  
 เกณฑ์พื้นฐานครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

 ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓ 
 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการท่ีมีองค์ประกอบของแผนตาม  
 เกณฑ์พื้นฐานครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔ 
 มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการท่ีมีองค์ประกอบของแผนตาม 
 เกณฑ์พื้นฐานครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕  มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการท่ีมีองค์ประกอบของแผนตาม 
 เกณฑ์พื้นฐานครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ระดับความสาํเร็จในการ
จัดทําแผนสรา้งความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๑.๕ ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

๕.๐๐ ๐.๐๗๕๐ 
 

 

๔๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
              กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  กระบวนงานตรวจสอบโรง
มหรสพ  และได้ส่งสํานักงาน ก.พ.ร.  จํานวน    1  ชุด  และทางอีเมล์  cleaninitiative@opdc.go.th  ภายในเวลาที่กําหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   - 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :   - 
 

หลักฐานอ้างอิง  :  หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี มท ๐๗๒๒/๕๓๐๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
                        ส่งแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (ฉบับสมบูรณ์)  กระบวนงานตรวจสอบโรงมหรสพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

  ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

คําอธิบาย :  
             ● พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และระดับ
ความสาํเร็จถ่วงนํ้าหนักของการดาํเนินการตามตัวชี้วัดเม่ือเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนด  
           ● ตัวชีว้ัด หมายถึง ตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซ่ึงจํานวนตัวชีว้ัด
ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม ท้ังนี้ ตัวชี้วัดควรสะท้อนความโปร่งใสของส่วนราชการ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กําหนด  
             ● การประเมินความสําเร็จในระดับผลลพัธ์จะประเมินตามแบบสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการรอบ 
๑๒ เดือน  
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ระดับ

คะแนน 
รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

๑ มีการดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐  อยู่ระหว่างดําเนินการ 

๒ 
 มีการดําเนินการตามแผนไดค้รบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ และมีความสาํเร็จเฉลี่ย 
 ถ่วงนํ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนดร้อยละ ๗๐ 

  

๓ 
 มีการดําเนินการตามแผนไดค้รบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ และมีความสาํเร็จเฉลี่ย 
 ถ่วงนํ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนดร้อยละ ๘๐ 

 

๔ 
 มีการดําเนินการตามแผนไดค้รบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ และมีความสาํเร็จเฉลี่ย 
 ถ่วงนํ้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนดร้อยละ ๙๐ 

 

๕  มีการดําเนินการตามแผนไดค้รบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ และมีความสาํเร็จเฉลี่ย 
 ถ่วงน้ําหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ ระดับความสาํเร็จในการ
ดําเนินการตามแผนสรา้งความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

๑.๕ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

๑.๐๐ ๐.๐๑๕๐ 
 

. 

๔๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
               อยู่ระหว่างดาํเนนิการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   - 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :    
               เกณฑ์การประเมินออกมาช้ามาก 

หลักฐานอ้างอิง  :   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

  ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ : ผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

คําอธิบาย :  
             ● เพื่อเป็นการประเมินความสําเร็จของการดําเนนิการสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยวัดผลลัพธ์
จากความเห็นของผู้รับบริการท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนงานท่ีส่วนราชการดาํเนินการสร้างความโปร่งใส  
           ● ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของส่วน
ราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากส่วนราชการ 
           ● พิจารณาจากผลสํารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยสานักงาน ก.พ.ร. 
           ● ประเด็นการสาํรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น ๓ มิติ ได้แก่ (๑) ด้านความโปร่งใส  
(๒) ด้านความเชื่อถือ ไว้วางใจ และ (๓) ด้านการคอร์รัปชั่น  
  

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงนํ้าหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ ผลสาํรวจความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติราชการ 

๒ N/A ๑.๐๐ ๐.๐๒๐๐ 
 

. 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ  : 
              รอเกณฑ์การประเมินจากสํานักงาน  ก.พ.ร. 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   - 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :   - 
 

หลักฐานอ้างอิง  :   - 

 

๔๔ 
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