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ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิัตริาชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
 

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก:รอยละ 50) 
 

 
4.6080 

 

 

1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย (น้ําหนัก : รอยละ 10) 
 

 
3.0400 

 

1.1 รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดของประชากร 
                 ในกลุมรายไดตํ่าสุดของประเทศ 
 

รอยละ   1.5 0 1.5 3.0 4.5 6.0 N/A   1.0000  0.0150 
 

1.2 รอยละของจํานวนหมูบานยากจนที่มี  
      กระบวนการตัดสินใจแกไขปญหาของ    
      ตนเอง  
 

 รอยละ   1.5 25 30 35 40 45 47.5172 5.0000 0.0750 

1.3 รอยละของผูยากจนสามารถประกอบ 
       อาชีพและมีรายไดไมนอยกวา 1,230  
       บาท/คน/เดือน 
 

รอยละ   1.0 20 25 30 35 40 N/A  1.0000   0.0100 

1.4 สัดสวนจํานวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติด 
      ตอประชากรแสนคน 
 

สัดสวน 
ตอแสนคน 

2.0 161 
คด ี

138.5 
คด ี

115.5
 คดี 

92.75 
คด ี

70 
คดี 

88.04 4.2000 0.0840 

1.5 รอยละที่ลดลงของจํานวนขอรองเรียน 
      หนวยงานและเจาหนาที่รัฐในสังกัด 
      กระทรวงมหาดไทย 
 

รอยละ 2.0 2 4 6 8 10 N/A 1.0000  0.0200 

1.6 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้ง 
       ศูนยบริการรวม 
 
 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 

   ก 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                             
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

ตารางสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                    
                                                                                                                                            (……)     รอบ 6   เดือน 

                                                                                                                                       (……)   รอบ 12 เดือน  

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิัตริาชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

2.  ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
     (น้ําหนัก : รอยละ 15) 

 5.0000  

2.1 จํานวนจังหวัดที่สามารถจัดทําผัง   
      เมืองรวมจังหวัดไดถึงขั้นตอนนําราง 
      กฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวง   
      มหาดไทย 
 
 

จํานวน 3.0 24จว. 27จว. 30 จว33 จว. 36จว.  36 
 จว. 

5.0000 
 

0.1500 
 

2.2.จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่จัดทํา   
      แผนของบประมาณป พ.ศ. 2551     
      สําหรับแผนงาน/โครงการที่อยูในเขต   
      ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
 
 
 

จํานวน 1.5 16 
ผัง 

23 
ผัง 

30 
ผัง 

 37 
 ผัง 

44 
ผัง 

 47 
 ผัง 

5.0000 0.0750 

2.3 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      ที่อยูในเขตผังเมืองรวมมีการพัฒนา 
      ระบบความปลอดภัย 
 

  รอยละ 2.25 90 92.5 95   97.5 100 100   
  % 

 5.0000 0.1125 

2.4 จํานวนของชุมชนเทศบาลใหมมีขีด 
       ความสามารถในการวางและจัดทํา 
       ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
 

   จํานวน   
    (แหง) 

2.25 130 
 (แหง) 

140 
 (แหง) 

150 
 (แหง) 

160 
 (แหง) 

170 
 (แหง) 

190 
แหง 

 5.0000 0.1125 

2.5 รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
      ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน 
      องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขต   
      ผังเมืองรวมซึ่งมีการพัฒนาระบบความ   
      ปลอดภัยแลวไมมีผูเสียชีวิต 
 

   รอยละ 6.0 65 70 75 80 85   93.80 
  % 

5.0000 0.3000 

   ข 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                             
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

               ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                       
                                                                                                                                        (……)   รอบ   6   เดือน 
                                                                                                                                        (……)   รอบ 12 เดือน  

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิัตริาชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
 

3 .ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง (น้ําหนัก: รอยละ 20) 
 

 
5.0000 

 

3.1 จํานวนมูลคางานของการใหบริการ   
ดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ได 

       มาตรฐานทางวิชาการ 

 จํานวน 
(ลานบาท) 

5.0 1,500 1,550 1,600 1,650  1,700 1,751.60 5.0000 0.2500 

3.2 จํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับ   
       การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง      
       และความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
 

  จํานวน 
  (อาคาร) 

3.0  900 1,000 1,100 1,200 1,300 1.300 5.0000 0.1500 

3.3 ระดับความสําเร็จในการวางและจัดทํา    
       ผังประเทศ 

  ระดับ    
 

5.0 1 2 3 4 5 5 
 

5.0000 0.2500 

3.4 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 
       ศึกษาวางแผนหลักระบบปองกัน 
       น้ําทวมพื้นที่ชุมชนจํานวน 16  แหง  

  ระดับ   
     

3.0 1 
(16 
แหง) 

2 
(16 
แหง) 

3 
(16 
แหง) 

4 
(16 
แหง) 

5 
(16 
แหง) 

5 5.0000 0.1500 

3.5 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 
       ตรวจสอบและรวบรวมพื้นที่เสี่ยงภัย   
       ตอการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและ   
       ริมทะเลทั่วประเทศ 
 

ระดับ 
 

4.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2000 

4   ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการ 
  บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนิน    
  งานของจังหวัดและองคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น 

 
 

ระดับ 5.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 

   ค 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                             
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

                      ตารางสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                
                                                                                                                                        (……)    รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                        (……)    รอบ 12 เดือน  

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิัตริาชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
 

มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก:รอยละ 10) 
 

  

3.8000 
 

5. รอยละของระดับความพึงพอใจของ 
    ผูรับบริการ 

รอยละ 3.0  65  70   75   80 85 N/A 1.0000 0.0300 
 
 

6. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให 
    ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ    
    พัฒนาระบบราชการ 
 

ระดับ 3.0  1  2 3 4 5 5  5.0000 0.1500 

7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
    ตามมาตรการปองกันและปราบปราม    
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

          

7.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม 
      มาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกัน   
      และปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
      มิชอบ 

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0750 

7.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูล 
        การทุจริตและประพฤติมิชอบของสวน
        ราชการ 

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1250 
 

7.3  รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวน 
       ที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน 
       ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 1.0 40 50 60 70 80 หมายเหต ุ  กรม ฯไมมีสํานวน
การสอบสวนตามประเด็นของ  
ป.ป.ช.ขอทราบ  จึงนําน้ําหนัก 
ตัวช้ีวัดรอยละ 1.0 ไปเพิ่มให 
ตัวช้ีวัดที่ 7.2 เปนรอยละ 2.5 
 

หมายเหตุ : รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. 

   ง 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                             
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

              ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                        
                                                                                                                                            (……)  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                     (……)  รอบ 12 เดือน  

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิัตริาชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ  (น้ําหนัก: รอยละ 10)  4.2783  

8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง 
    น้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบ 

      ประมาณรายจายลงทุน 

ระดับ     3.0   1     2    3    4    5 4.5912 4.5912 0.1377 
 

9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
     ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
     สวนราชการ 

 

   ระดับ     2.0   1     2    3    4    5 3.0065 3.0065 0.0601 

10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
        ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน 
        รอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ 

          ราชการของสวนราชการ 

   ระดับ     3.0 50 60 70 80 90 4.3320 4.3320 0.1300 

12. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน   
       ตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000 
 

มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนกั:รอยละ 30)   4.3083  
13. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการ   
      ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

          

 ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัด 
         การความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น 
               ยุทธศาสตร 

  เวลา 0.5 28  
ก.พ. 
49 

21 
ก.พ. 
49 

14 
ก.พ. 
49 

  7 
ก.พ. 
49 

31 
ม.ค. 
 49 

 31 
 ม.ค. 

    49 

  5.0000 0.0250 

13.2  ระดับคุณภาพของแผนการจัดการ 
          ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

 ระดับ 1.0  1  2  3  4  5     5   5.0000 0.0500 

13.3  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ     
          ตามแผนการจัดการความรูเพื่อ      
          สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 รอยละ 1.5 60 70 80 90 100    95 4.5000   0.0675 

   จ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                             
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

                 ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                     
                                                                                                                                          (……)  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                  (……)  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิัตริาชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
14     ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ    
          ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวน 
          ราชการ 

          

14.1 ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวน   
          และวิเคราะหระบบฯ และแผน 
        ปฏิบัติการฯ 

ระดับ 0.5  1 
มี.ค. 
 49 

22 
ก.พ. 
49 

15 
ก.พ. 
49 

8 
ก.พ. 
49 

1 
ก.พ. 
 49 

 31 
 ม.ค. 
  49 

5.0000 0.0250 

14.2   สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห 
  ระบบ ฯ  มีคุณภาพ และเนื้อหา 
  ครอบคลุมทั้ง  3 ประเด็นหลัก   และ     
  10  ประเด็นยอย 

  

ระดับ 
(ประเด็น 
   ยอย) 

0.5 6 
 

7 8 9 10 5 5.0000 0.0250 

 14.3  แผนปฏิบัติการฯ  มีเนื้อหาและ 
          คุณภาพ  ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก     
          และ 10  ประเด็นยอย 

ระดับ 
(ประเด็น 
   ยอย) 

1.0 6 
 

7 8 9 10 5 5.0000 0.0500 

14.4   รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ        
        ที่นําไปปฏิบัติแลวเสร็จครบถวน 

รอยละ 1.0 80 85 90 95 100 100 % 5.0000 0.0500 
 

14.5   รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการที่ 
          สามารถบรรลุเปาหมายตามแผน 
          ปฏิบัติการฯ ที่กําหนดไว 
 

รอยละ 1.0 80 85 90 95 100 100 % 5.0000 0.0500 
 

15 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน 
        และนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสู   
        การปฏิบัติ 

          

15.1   ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
        ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของ 
        สวนราชการ 

          

15.1.1 ระยะเวลาการสงงาน เวลา 1.0  29 
พ.ค. 
 49 

 22 
พ.ค. 
 49 

 15 
พ.ค. 
 49 

 8 
พ.ค. 
 49 

 1 
พ.ค. 
 49 

28 
เม.ย. 
  49 

5.0000 
 

0.0500 

   ฉ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                             
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

                    ตารางสรปุผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองการปฏบิัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                  
                                                                                                                                              (……)  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                                         (……)  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิัตริาชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
15.1.2  ความครบถวนของงาน 
 
 

ระดับ 5.0  1 
 

2 3 4 5 N/A  1.0000 0.0500 
 

15.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง 
  น้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตาม  
  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
  

ระดับ 4.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2000 

16. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน 
      พัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
 

ระดับ 3.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 

17. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง  
      น้ําหนักของการดําเนินงานตามแผน 
      พัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
 

ระดับ 7.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.3500 

19. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ 
      บริหารความเสี่ยง 
 

ระดับ 3.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 

                           
                                    รวม 

  
100 

        
4.4043 

 
 
 

หมายเหตุ :  ตัวช้ีวัดที่กรม ฯ ไมไดเลือกทํา คือ  
- ตัวช้ีวัดที่ 12 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 
- ตัวช้ีวัดที่ 18 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ตัวช้ีวัดที่ 20 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ : รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                             รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            (     )    รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                        (…..)    รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  2.4  :  จํานวนชุมชนเทศบาลใหมมีขีดความสามารถในการวางและจัดทําผงัเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายอนกุูล  ตังคณานกุุลชัย ผูจัดเก็บขอมูล :  1.  นายสาทศิ               โพธิกนิษฐ 
                            2.  นายศักดา                อารุณี 
                            3.  นายชํานาญ             พินศรี             
                            4.  นางสาวณัฐธยาน    จองคํา 
                            5.  นางสาวกมลรัตน     บํารุงตน  

โทรศัพท :  0-2201-8006 โทรศัพท : 0-2201-8054,  0-2201-8342,  0-2201-8067 

คําอธิบาย  : 
     จํานวนชุมชนเทศบาลใหมมีขีดความสามารถในการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน           

หมายถึง   จํานวนของชุมชนเทศบาลใหมที่จัดสงบุคลากรเขารับการฝกปฏิบัติตามโครงการฝกปฏิบัติการวาง 
ผังเมืองรวมระดับชุมชนแกทองถ่ิน   ตามนโยบายถายโอนการภารกจิการวางและจดัทําผังเมืองรวมสูทองถ่ิน 
ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง  (และผานการฝกอบรมตามหลักสูตร) ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 
                  ชุมชนเทศบาลใหม  หมายถึง เทศบาลที่จัดตั้งตามพระราชบญัญัตเิปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เปนเทศบาล พ.ศ. 2542   และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่เขตติดตอกับเขตเทศบาลซึ่งถูกกําหนด 
รวมกันไวเปนพื้นที่วางและจดัทําผังเมืองรวม/ชุมชน 
                  ขีดความสามารถในการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  หมายถึง   ชุมชนเทศบาลใหมที่
ไดรับความรูในดานการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  ดังนี ้
                  1. สามารถจัดทําแผนที่ลายเสนบริเวณพืน้ที่ชุมชนวางผังที่ไดจากการแปลภาพถายทางอากาศ 
                  2  รูขั้นตอนและวิธีการวิเคราะหขอมูลดานกายภาพ   จํานวน 3   ช้ันขอมูลเปนอยางนอยควบคูกับ
การใชตารางวเิคราะหกายภาพของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                  3.  รูวิธีการจัดเกบ็ขอมูล  ดานเศรษฐกิจ  สังคม  ประชากร เพื่อเตรียมการวิเคราะหเบื้องตน ในพืน้ที ่
เขตวางผังควบคูกับการใชแบบสํารวจประกอบการฝกปฏิบัติ       
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 

            ไดดําเนินโครงการฝกปฏิบัติการวางผังเมืองรวมแกทองถ่ินตามนโยบายการถายโอนภารกจิการผังเมือง
สูทองถ่ิน  โดยฝกปฏิบัติในหลักสูตรการวางผังเมืองรวมและการพัฒนาเมืองในรูปแบบ On  The  Job  Training  
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกลุมจังหวดัที ่2  จํานวน 26 จังหวัด (378 ชุมชนเทศบาล)  ซ่ึงจะ
ดําเนินการฝกปฏิบัติตามหลักสูตรที่กําหนดไวทั้งหมด 11 คร้ัง    และในปงบประมาณ 2549 ไดดําเนินการฝก
ปฏิบัติฯ คร้ังที่ 1 – 6              

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                             รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            (     )    รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                        (…..)    รอบ  12  เดือน 
ผลการดําเนินการจัดฝกปฏบิัติฯ   โดยมีผลความกาวหนาของเปาหมายเปนผลงาน  3  ช้ินงาน รวม  190 ชุมชน
เทศบาล   ดังนี ้

              1)   การจัดทําแผนทีล่ายเสนบริเวณพื้นที่ชุมชนวางผังที่ไดจากการแปลภาพถายทางอากาศ   
                     คิดเปนผลความกาวหนารอยละ   100 
              2)   การวิเคราะหขอมูลดานกายภาพจํานวน  3   ช้ันขอมูลเปนอยางนอยควบคูกับการใชตาราง  
                     วิเคราะหกายภาพของกรมฯ คิดเปนผลความกาวหนารอยละ   100 

                    3)   การจัดเก็บขอมูลดานเศรษฐกิจ  สังคม  ประชากร  คิดเปนผลความกาวหนารอยละ   100 
  เกณฑการใหคะแนน :       
 

                    

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
130 (แหง) 140 (แหง) 150 (แหง) 160 (แหง) 170 (แหง)  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :    
 

   

น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน คาคะแนน
(รอยละ) ทีไ่ด ถวงน้ําหนัก

2.25 190 5.00 0.1125

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด

ตวัชี้วัดที่ 2.4 จํานวนชุมชนเทศบาลใหมมีขีด
ความสามารถในการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน  

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 

1.   ไดดําเนนิโครงการฝกปฏิบัติการวางผังเมืองรวมแกทองถ่ินตามนโยบายการถายโอนภารกิจการผังเมือง
สูทองถ่ิน  โดยฝกปฏิบัติในหลักสูตรการวางผังเมืองรวมและการพัฒนาเมือง   ในรูปแบบ  On  The  Job  
Training   ใหกับ อปท. ที่ยังไมมีผังเมืองรวมบังคับใช    ซ่ึงไดเร่ิมดําเนนิการตามแผนงานตั้งแตปงบประมาณ  
2548  ในกลุมจังหวดัที่  1  จํานวน  26  จังหวัด  ปงบประมาณ  2549  กลุมจังหวัดที่ 2 จํานวน  26  จังหวดั   
และปงบประมาณ  2550  กลุมจังหวัดที่  3  จํานวน  20  จังหวดั     ซ่ึงแตละกลุมจังหวัดจะดําเนนิการฝกปฏิบัติ
ตามหลักสูตรที่กําหนดไวทั้งหมด 11 คร้ัง   โดยมีระยะเวลาในการฝกปฏิบัติฯ กลุมละ 2  ป  ใน
ปงบประมาณ 2549   ไดดําเนินการโครงการฝกปฏิบัติการวางผังเมืองรวมแกทองถ่ินในกลุมจังหวัดที่ 2 
จํานวน 26 จังหวัด (378 ชุมชนเทศบาล)  ดําเนินการฝกปฏิบัติฯ คร้ังที่ 1 – 6 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                             รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            (     )    รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                        (…..)    รอบ  12  เดือน 
      2.   ดําเนนิการเตรียมความพรอมบุคลากรของกรมฯ ใหเปนวิทยากรหลักและวทิยากรผูชวย (Train to be 
trainer)  ทั่วประเทศในหลักสูตรการวางผังเมืองรวมและการพัฒนาเมอืง  เพื่อฝกปฏิบัติการวางผังเมืองรวมแก
ทองถ่ินในรูปแบบ  On  The  Job  Training    พรอมทั้งการจัดทําตํารา  คูมือ  ส่ือการสอน  (สวนความรูภาคที่ 1 
ภาคที่ 2 และภาคที่ 3)  แลวเสร็จและไดจดัอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานแกวิทยากรหลักและวิทยากรผูชวย
ใหมีความรูเพิ่มพูนประสบการณและมีวิสัยทัศนในการเปนวิทยากร ซ่ึงในปงบประมาณ 2549  ได
ดําเนินการอบรมวิทยากรหลักและวิทยากรผูชวยในสวนความรูภาคที่ 3  จํานวน  4  คร้ัง  (ภาคเหนอื ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต)   และจัดสัมมนา  ศกึษา / ดูงานเพือ่พัฒนาประสทิธิภาพ
วิทยากร  รุนที ่4  ณ ประเทศญี่ปุน     
     3.  สนับสนุนตํารา  คูมือ ส่ือการสอน (สวนความรูภาคที่ 1 ภาคที่ 2  ภาคที่ 3) และจัดทําแผนทีก่ายภาพ
ระดับชุมชนเทศบาลและระดับจังหวัดครบทุกพื้นที่ฝกปฏิบัติฯ ในกลุมจังหวัดที่ 2 (378 ชุด) เพื่อสนับสนุน
วิทยากรและอปท. ประกอบการฝกปฏิบัติฯ ใหเปนระบบและมาตรฐานเดียวกนัทั่วประเทศ  และไดสนับสนุน
งบประมาณใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพื่อดําเนินการจัดฝกปฏิบัติการวางผังเมืองรวมใหแก
ทองถ่ินในกลุมจังหวดัที่ 2 (26 จังหวดั) คร้ังที่ 1 – 6  รวมทั้งสนับสนุนชวยเหลือทองถ่ินดานการจดัเก็บขอมูล
เพื่อการฝกปฏิบัติ ฯ   
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   

1. นโยบายมีความชัดเจน 
         2.    บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารับการฝกปฏิบัติ ฯ อยางตอเนื่อง 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

       องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสงบุคลากรเขารับการฝกปฏิบัติ ฯ ไมตอเนื่อง 

หลักฐานอางองิ :  (หลักฐานอางอิงลําดับที่ 4 – 5  สามารถดูไดท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง  ถ.พระรามที่ 6  กทม.) 

      1. รายช่ือกลุมจังหวัดที่ 2 (26 จังหวัด)ทีไ่ดรับการฝกปฏิบัติการวางผังเมืองรวมฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 
       2. หนังสอืสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ที่ มท 0712/3182 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 สงเอกสาร 
           เกี่ยวกบัโครงการฝกปฏิบัติการวางผังเมืองรวม ฯ ใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (กลุมจังหวัดที่ 2) 
       3. รายช่ือชุมชนเทศบาลใหมที่ไดรับการฝกปฏิบัติ ฯ จํานวน 190 แหง  
       4.  ผลงาน 3 ช้ินงาน ดังนี้ 

       1)  การจัดทําแผนที่ลายเสนบริเวณพื้นที่ชุมชนวางผังที่ไดจากการแปลภาพถายทางอากาศ   
       2)  การวิเคราะหขอมูลดานกายภาพจาํนวน  3   ช้ันขอมูลเปนอยางนอยควบคูกบัการใชตารางวิเคราะห 
            กายภาพของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

           3) การจัดเก็บขอมูลดานเศรษฐกจิ  สังคม  ประชากร    
      5. คูมือฝกปฏิบัติการวางผังเมืองรวม  ภาคที่ 1 – 3      และ  6) รายละเอียดและผลการดําเนินการ 



   เอกสารหมายเลข 1 
 

 
 

รายชื่อกลุมจังหวัดท่ี 2  (26 จังหวัด) ท่ีไดรับการฝกปฏิบตัิการวางผงัเมืองรวม ฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 
 

 
1.  จังหวดักาญจนบุรี   2.  จังหวดักาฬสินธุ  3.  จังหวดัขอนแกน 
4.  จังหวดัจันทบุรี   5.  จังหวดัชัยนาท  6.  จังหวดัเชยีงใหม 
7.  จังหวดัตาก    8.  จังหวดันครพนม  9.  จังหวดันครราชสีมา 
10.  จังหวดัเพชรบูรณ   11.  จังหวดัมหาสารคาม  12.  จังหวดับุรีรัมย 
13.  จังหวดัระยอง   14.  จังหวดัรอยเอ็ด  15.  จังหวดัเลย 
16.  จังหวดัลําปาง   17.  จังหวดัสกลนคร  18.  จังหวดัสระแกว 
19.  จังหวดัสมุทรสงคราม  20.  จังหวดัสุโขทัย  21.  จังหวดัหนองคาย 
22.  จังหวดัหนองบัวลําภ ู  23.  จังหวดัอตุรดิตถ  24.  จังหวดัอทุัยธาน ี
25.  จังหวดัอํานาจเจริญ   26.  จังหวดันครศรีธรรมราช 
 
 
 
    --------------------------------------------- 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 : จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิง่กอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:1. ผูอํานวยการสํานักสถาปตยกรรม
                                2. นายศริิชัย     กิจจารกึ 
                                3. วาที่รอยตรีกิตติ  ศิริวัชญไมตรี  
                                4. ผูอํานวยการสํานักควบคุมการ 
                                     กอสราง 

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายอนันต       สิริพฤกษา                    
                     2. นางอรุณี         นะตาปา     

  3. นายวินิจ          ชัยชนะศริิวิทยา 
                     4. นางอภิญญา     จาวัง 
                     5. นายพูลทรัพย   สมบูรณปญญา 
                     6  นายวีระพันธ    อุปถัมภากุล       
                        

โทรศัพท :  0-2299-4858-9, 4976,4678,4413 โทรศัพท : 0-2299-4868, 4877, 4803, 4750,4690  

คําอธิบาย :  
        จํานวนมลูคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ  หมายถึง  

กรมโยธาธิการและผังเมืองใหบริการดานการสํารวจ  การออกแบบ  การเขียนแบบ  การประมาณราคา  และการ
ควบคุมงานกอสราง   รวมถึงการใหคําปรกึษาทางดานสิ่งกอสรางแกหนวยงานภาครฐั     องคกรปกครองสวน- 
ทองถ่ินและภาคเอกชน  ซ่ึงนําผลงานการใหบริการดานชางดังกลาวมาประมาณราคาคากอสรางคิดเปนมูลคางาน   

 

        สิ่งกอสราง     ไดแก  อาคาร  ภูมิสถาปตยกรรม  ตกแตงภายใน   โครงสรางพื้นฐาน โครงสราง
พิเศษ และเขื่อนปองกันตลิ่ง รวมถึงงานออกแบบกอสรางใหม และงานปรับปรุงของเดิม  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

      

ตัวชีว้ดั/ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ดั

ตัวชีว้ดัที่ 3.1 : จํานวนมูลคางานของการ  - 1,600.59 1,751.60  - 9.44%

ใหบริการดานชางสาํหรับสิง่กอสราง ลานบาท ลานบาท

ที่ไดมาตรฐานทางวชิาการ

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลง (%)

2547 2548 2549 2548 2549

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

เกณฑการใหคะแนน : 

                  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ  4 ระดับ 5
1,500 ลานบาท 1,550 ลานบาท 1,600 ลานบาท 1,650 ลานบาท 1,700 ลานบาท  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

   

คาคะแนน คาคะแนน

ทีไ่ด ถวงน้ําหนัก

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 : จํานวนมูลคางานของการ 5.00 1,751.60 5.00 0.2500
ใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสราง ลานบาท

ท่ีไดมาตรฐานทางวิชาการ

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ดําเนินการประสานงานกับผูขอรับบริการ 
2. จัดทําแบบรางเบื้องตน เพื่อใหตรงตามความตองการของผูขอรับบริการ 
3. ดําเนินการออกแบบจริง 
4. เขียนแบบ และประมาณราคาคากอสราง 
5. ประชุมชี้แจงใหขาราชการที่รับผิดชอบรับทราบปฏิบัติ 

            6.    ติดตามประเมินผลทุก ๆ คร่ึงเดือน 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 

1. ไดรับการสนบัสนุนอยางจริงจังจากผูอํานวยการสํานัก 
2. ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากบุคลากรภายในและหนวยงานที่เกีย่วของ 
3. ไดรับทราบขอมูลที่ครบถวนจากผูขอรับบริการ 
4. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ เบี้ยเล้ียง คาตอบแทนกรณีงานเรงดวน 
5. เห็นควรสนับสนุนการจางอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของแบบกรณี (Peak Time) ในเวลาเรงดวน 
6. เหน็ควรสนับสนุนงบประมาณจางเขยีนแบบกรณี (Peak Time) 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
1. หนวยราชการที่ขอใหออกแบบกําหนดเวลาแลวเสรจ็เรว็กวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
2. หนวยราชการที่ขอใหออกแบบไมใหการสนับสนุนขอมูลเทาท่ีควรและเสียเวลาในการดําเนินการ 
3. งบประมาณในการดําเนินการมีอยูอยางจํากัด ไมสอดคลองกบัปริมาณงานที่ไดรับ 
4.  จํานวนงานที่ขอใหดําเนินการออกแบบมากกวาความสามารถในชวงเวลาหนึ่ง ๆ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

หลักฐานอางองิ : 
1. ตารางแสดงมูลคางานออกแบบ 
2. เอกสารหนังสอืแสดงการขอรับบริการออกแบบ 
3. ประมาณราคาคากอสราง 
4. แบบกอสราง 

 
หมายเหต ุ:  หลักฐานอางอิงลําดับที่ 2 – 4   สามารถดูไดที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กทม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                           กลุมพัฒนาระบบบริหาร                     
กระทรวงมหาดไทย 

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

ตัวชี้วัดท่ี 3.2  :  จํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรงและความปลอดภยั 
                          ดานอัคคภีัย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุรพล   พรภัทรกลุ ผูจัดเก็บขอมูล : นายอนวัช   บูรพาชน 

โทรศัพท : 0-2299-4369 โทรศัพท : 0-2299-4350-1  

คําอธิบาย  : 
                     อาคารของทางราชการ หมายถึง อาคารของทางราชการที่ใชเพื่อประโยชนในกิจกรรมทางราชการ 
ที่มีประชาชนเขาไปติดตอใชสอยประจํา ไดแก  ศาลากลางจังหวดั   ที่วาการอําเภอ   ที่วาการกิ่งอําเภอ    ศาลา 
ประชาคม  หอประชุม และอาคารอื่นๆของทางราชการที่มีความสําคัญและประชาชนเขาไปใชประโยชนเปน
จํานวนมาก 
                    อาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยดานอัคคภีัย 
หมายถึง อาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบสภาพดานความมั่นคงแข็งแรง และดานความปลอดภัยจาก
อัคคีภยั แลวมผีลการตรวจสอบแจงใหกับหนวยงานทีใ่ชสอยอาคารนั้นหรือเจาของอาคารรับทราบ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน  :                
 

        

2547 2548 2549
           -  - 1,300จํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบ  

ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย

ปงบประมาณ  พ.ศ.

 
 

เกณฑการใหคะแนน :                                   

                

ร ะ ดั บ  1 ร ะ ดั บ  2 ร ะ ดั บ  3 ร ะ ดั บ  4 ร ะ ดั บ  5

9 0 0  อ า ค า ร 1 ,0 0 0  อ า ค า ร 1 ,1 0 0  อ า ค า ร 1 ,2 0 0  อ า ค า ร 1 ,3 0 0  อ า ค า ร

 
 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน คาคะแนน

ทีไ่ด ถวงน้ําหนัก

ตัวชี้วัดที่ 3.2 :จํานวนอาคารของ 3.00 1,300 5.00 0.1500
ทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบ

ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                           กลุมพัฒนาระบบบริหาร                     
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. จัดทําแผนการตรวจสอบอาคารราชการ 
2. จัดทําแบบฟอรมเพื่อใชในการตรวจสอบ 
3. กรมโยธาธิการและผังเมืองทําหนังสือแจงทุกจังหวัดใหตรวจสอบอาคารราชการและรายงานผล 
4. ประชุมทําความเขาใจในการตรวจสอบและบันทึกขอมูล                                                   
5. จังหวดัตรวจสอบอาคารและแจงหนวยงานเจาของอาคารพรอมแจงผลการตรวจสอบใหกรม ฯ 
6.    รวบรวมผลและจัดทําสรปุรายงานผล 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
              กรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารไดเคยดําเนินการสุมตรวจอาคาร 
เอกชน ตั้งแตป 2547  จึงมีประสบการณในดําเนนิงานดงักลาว และหนวยงานที่เกีย่วของใหความรวมมืออยางด ี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
            เจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  และของราชการสวนทองถ่ินมีจํานวนไมเพยีงพอ ซ่ึงมีภารกิจ 
ประจํา  ประกอบกับใชงบประมาณปกตใินการดําเนนิการ  จึงทําใหการสํารวจ ตรวจสอบขอมูลกระทําไดใน
ขอบเขตที่จํากดั 
หลักฐานอางองิ : 
1. แผนงาน/ผลการตรวจสอบอาคารราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2549 
2. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/ว 2659  ลงวันที ่ 17  เมษายน 2549   เร่ือง  การตรวจสอบ

อาคารของสวนราชการ 
3. เอกสารสรุปแจกที่ประชุมทาํความเขาใจในการตรวจสอบและบันทึกขอมูล  
4. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0710/ว 4352   ลงวันที ่19 มิถุนายน 2549   

          เร่ือง การตรวจสอบอาคารของสวนราชการ 
5. หนังสอืสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ที่ มท 0710.2/2551   ลงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2549   

          เร่ือง การตรวจสอบอาคารของสวนราชการ 
6. หนังสือสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ที่ มท 0710/3261   ลงวันที ่11 กันยายน 2549 

         เร่ือง การตรวจสอบอาคารของสวนราชการ 
7. ตารางสรุปขอมูลการตรวจสอบอาคาร ปงบประมาณ พ.ศ.2549 
8. ตารางบัญชีขอมูลการตรวจสอบอาคาร ปงบประมาณ พ.ศ.2549 

 

หมายเหต ุ:  หลักฐานอางอิงลําดับที่  8   สามารถดูไดที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที ่6  กทม. 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)         (       )  รอบ   6  เดือน          
                                                                                                                                        (……) รอบ 12  เดือน  
ตัวชี้วัดท่ี 3.4 : ระดับความสาํเร็จในการดําเนินงานศึกษาวางแผนหลักระบบปองกันน้าํทวมพื้นท่ีชุมชน 
                        จํานวน 16 แหง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : วาที่ ร.ต. กิตติ  ศิริวิชญไมตรี   ผูจัดเก็บขอมูล : 1.นายชยัยา        เจิมจุติธรรม         
                           2.นายธนารกัษ  วรปรีชาพนัธุ 
                    

โทรศัพท :  0-2299-4678 โทรศัพท : 0-2299-4653, 0-2299-4662                              

คําอธิบาย :   
            ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานศึกษาวางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นท่ีชุมชน จํานวน 16 แหง  
หมายถึง        ระดับการดําเนินการศึกษาวางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนที่จัดทําในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2549  เปรียบเทียบกับเปาหมายแผนการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่
กําหนดไว 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดาํเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
1 ทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลักโครงการ

ศึกษาจัดทําแผนหลักปองกนัน้ําทวมพืน้ที่ชุมชน 
และผลการศึกษาอื่น  ๆที่เกี่ยวของ  จํานวน 16 แหง  

ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 สํารวจรวบรวมและศึกษาขอมูลทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม อุตนุิยมวิทยา  อุทกวิทยาและ
สมุทรศาสตร  จํานวน 16 แหง  

ดําเนินการแลวเสร็จ 

3 ศึกษา สํารวจและพยากรณ ดานชลศาสตร (ระดับน้ํา 
ปริมาณน้ําหลาก อัตราการไหลของน้ําหลาก ฯลฯ) 
จํานวน 16 แหง  

ดําเนินการแลวเสร็จ 

4 ศึกษา วเิคราะห และปริมาณผล สภาพปญหา         
วางแผน พรอมหาแนวทางแกไขปญหาน้ําทวม 
จํานวน 16 แหง  

ดําเนินการแลวเสร็จ 

5 จัดแผนหลักระบบปองกันน้าํทวมพื้นที่ชุมชน 
จํานวน 16 แหง  

ดําเนินการแลวเสร็จ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

เกณฑการใหคะแนน : 
 

                  

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน 
:

คาคะแนน คาคะแนน

ทีไ่ด ถวงน้ําหนัก

ตัวชี้วัดที่ 3..4 ระดับความสําเร็จในการ 3.00 5 5.00 0.1500

ดําเนินงานศึกษาวางแผนหลักระบบ
ปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน 

จํานวน 16 แหง

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
1. การเตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน 

    2.  จัดทําแผนและดําเนินงานการตามแผน 
    3.  ไดดําเนนิการศึกษาวางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน จํานวน 16 แหง (5 จังหวดั) ดังนี ้
          1) จังหวัดเชยีงใหม จาํนวน 4  แหง คือ 
               1.1) เทศบาลนครเชียงใหม และองคการบริหารสวนตําบลปาแดด 

  1.2) เทศบาลตําบลชาง 
  1.3) เทศบาลตําบลสันกําแพง 
  1.4) เทศบาลตําบลตนเปา 

  2) จังหวัดลําพูน  จํานวน 1 แหง  คือ 
                2.1) เทศบาลเมืองลําพูน 
           3) จังหวดันครสวรรค  จํานวน 6 แหง  คือ 

3.1) เทศบาลตําบลชุมแสง 
3.2) เทศบาลตําบลโกรกพระ 
3.3) เทศบาลตําบลเกาเลี้ยว 

                 3.4) เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย 
                 3.5) เทศบาลตําบลพยุหะคีรี 
                 3.6) เทศบาลตําบลลาดยาว 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน          
                                                                                                                                        (……)  รอบ 12  เดือน  
           4) จังหวดัเพชรบูรณ  จํานวน  4  แหง  คือ 

4.1) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 
4.2) เทศบาลเมืองหลมสัก 
4.3) เทศบาลตําบลวิเชียรบุรี 
4.4) เทศบาลตําบลหลมเกา 

          5) จังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน 1 แหง  คือ 
              5.1) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
 
 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
      

           ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ฝายบริหารและหนวยงานที่เกีย่วของเปนอยางดี 
 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน   :     
                           - 
 
 
 

หลักฐานอางองิ :   
 

  1. สรุปความเปนมาโครงการศึกษาวางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน จํานวน 16 แหง 
  2. เอกสารโครงการศึกษาวางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน จํานวน 16 แหง 
       
 หมายเหตุ :  หลักฐานอางองิลําดับที่ 2  สามารถดูไดที่กรมโยธาธิการและผังเมือง  ถนนพระรามที่ 6  กทม. 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 3.5 : ระดับความสาํเร็จในการดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพื้นท่ีเสียงภัยตอการพังทลายของตลิ่ง 
                         ริมแมน้ําและริมทะเลท่ัวประเทศ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :1. วาที่ ร.ต. กิตต ิ    ศิริวิชญไมตรี   
                                 2.  นายเกียรติศักดิ์  จันทรา 

ผูจัดเก็บขอมูล : 1.นายพูลทรัพย      สมบูรณปญญา 
                          2. นายจาตุรนต       โรจนหิรัญ 
                          3. นายอรัญ              กิติเรืองแสง              

โทรศัพท :  0-2299-4678, 0-2299-4681 โทรศัพท : 0-2299-4690, 0-2299-4692 

คําอธิบาย :  
ประเทศไทยมชุีมชนที่ตั้งอาศัย อยูบริเวณรมิฝงแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ เปนจํานวนมาก  

ที่ไดประสบปญหาการพังทลายของตลิ่งจากการกัดเซาะของกระแสน้ําและคลื่น เปนภัยที่คุกคามตอสวัสดิภาพ
และคุณภาพชวีิตของประชาชน สรางความเสียหายทั้งโดยทางตรงและทางออมตอทรัพยสินสิ่งกอสราง สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวตางๆ ซ่ึงกระทบตอสภาพภมูิทัศนและความนาอยูอาศัย
ของเมืองโดยตรง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแกไขปญหาที่เกิดขึน้อยางเรงดวน  โดยแกไขปญหาการพัง
ของตลิ่งควบคูกันไปกับการจัดระเบยีบการใชพื้นที่และการจัดสภาพภมูิทัศนของชุมชนตามริมฝงแมน้ําและริม
ฝงทะเล 
 

จากความยาวของแมน้ําและลําคลอง สายหลักของประเทศไทย มีความยาวรวมกันประมาณ 
10,000 กิโลเมตร แนวชายฝงทะเลดานอาวไทยและดานทะเลอันดามัน มีความยาวรวมกนัประมาณ  2,600 
กิโลเมตร  มีปญหาการพังของตลิ่งเกิดขึ้น โดยมีตําแหนงกระจายอยูในทกุลุมน้ําทั่วประเทศ ซ่ึงปจจุบันยังไมมี
การจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภยัตอการพงัทลายของตลิ่งอยางเปนระบบ ดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
ดําเนินการแกไขปญหาที่เกดิขึ้น จึงควรรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลแสดงพื้นทีต่ล่ิงริมแมน้ําและริมทะเลทั่ว
ประเทศ ที่เปนพื้นที่เสี่ยงตอการพังทลาย และบริเวณทีม่ีการดําเนินการแกไขปรับปรุงมาแลวในอดีต เปนระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมศิาสตร เพื่อการบูรณาการขอมูลทั้งหมดและสามารถนําไปใชประโยชนสําหรับ
องคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ ในการบริหารจดัทําแผนการแกไข และเพื่อ
การติดตามประเมินผล  ใหมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดาํเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
1 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยงไดความยาว 1,000 กิโลเมตร  ดําเนินการแลวเสร็จ 
2 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยงไดความยาวเพิ่มขึ้นเปน 1,250 กิโลเมตร ดําเนินการแลวเสร็จ 
3 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยงไดความยาวเพิ่มขึ้นเปน 1,500 กิโลเมตร ดําเนินการแลวเสร็จ 
4 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและ 

ริมทะเลที่ไดรับความเสียหายไดความยาวรวม 1,500 กิโลเมตร 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

5 เผยแพรขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและ 
ริมทะเลที่ไดรับความเสียหายและทีไ่ดรับการแกไขไดความยาวรวม 
1,500 กิโลเมตร ผานระบบ Internet 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

เกณฑการใหคะแนน : 

                  

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

   

คาคะแนน คาคะแนน

ทีไ่ด ถวงน้ําหนัก

ตัวช้ีวัดที่ 3.5 : ระดับความสําเร็จในการ 4.00 5 5.00 0.2000

ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพื้นที่

เสี่ยงภัยตอการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ํา

และริมทะเลทั่วประเทศ

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน

 

 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
  ขั้นตอนที ่1-3 

1.  ดําเนินการคัดแยกขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ  โดยทํา 
             การรวบรวมจากผลการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําสายหลักและรวบรวมขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
             นํามาเปรียบเทียบกนั 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

2.  รวบรวมโครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิง่เดิมที่ไดรับงบประมาณใหดําเนินการกอสรางไปแลวทัง้หมด 
     พรอมทั้งตรวจสอบตําแหนงที่ตั้งของเขื่อนตางๆ ตลอดลําน้ําทั่วประเทศและคดัแยกออกเปนรายลําน้ํา        
     เพื่อการนําไปใชตอไป 

        3.  ติดตาม  รวบรวมขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากการพงัทลายของตลิ่งริมแมน้ําที่อยูในระหวางการดําเนินการของ 
             บริษัทที่ปรึกษา  และนํามาประกอบรวมกับขอมลูการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําเดิม 

4.  รวบรวมขอมูลตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  เชน  รายช่ือ  สถานที่  พื้นที่เสี่ยง  รูปภาพ  พิกัด  และขอมูลอ่ืน 
ๆ   

             ที่เกี่ยวของไวในรูปแบบเดยีวกัน  เพื่อเตรียมสําหรับการบรรจุลงโปรแกรมฐานขอมูลเขื่อนปองกันตลิ่ง 
             ทั่วประเทศ 

5.  จากขอมูลโครงการเขื่อนปองกันตลิ่ง ตามขอ 2 เมื่อรวบรวมไดคัดแยกเฉพาะลําน้ําที่จัดเตรียมไวทําฐาน 
     ขอมูล จํานวน 6 แมน้ํา  และดําเนินการตรวจสอบคาพิกัดของเขื่อนตาง ๆ จากการสํารวจภาคสนาม   
     โดยตรวจสอบและหาคาพิกัดของเขื่อนทุกๆ  แหง  ตลอดลําน้ําที่ทําการรวบรวมขอมูล   
     รวมความยาว 1,641 กโิลเมตร 
 

ขั้นตอนที ่4 
6.  นําขอมูลที่ไดทั้ง 5 ขอมาบรรจุไวในแผนที ่GIS  โดยดําเนินการนําเขาขอมูลตามพื้นที่ตางๆ ทุก ๆ  
      ตําแหนงทีเ่ปนพื้นที่เสีย่งและตําแหนงที่ไดกอสรางเขื่อนหรือที่ไดรับการปองกันไวแลว  
7.  ประสานกับบริษัทที่ปรึกษาที่กําลังดําเนินการจดัทําโปรแกรมฐานขอมูลเขื่อนปองกันตลิ่งและพื้นที ่
     เสี่ยงภัย เพื่อใหสามารถนําขอมูลที่ไดรวบรวมไวทั้ง 6 แมน้ําสามารถบรรจุลงในระบบขอมูลของ  
     โปรแกรมฐานขอมูลโครงการเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ 
8.  จัดและนาํขอมูลที่ไดจัดเตรียมไวเพื่อบรรจุลงในฐานขอมูล GIS  ในโปรแกรมระบบฐานขอมูลเขื่อน
ฯ   
     ทั้งหมดความยาว 1,641 กิโลเมตร  และตรวจสอบระบบการเชื่อมตอขอมูลตางๆ บนแผนที่ GIS  
ทั้งหมด 

             วาสามารถติดตอกันไดอยางถกูตอง  ครบถวน 
 

ขั้นตอนที ่5 
9.  เผยแพรทาง Internet  โดยไดทําการทดสอบ สืบคนขอมูลทาง Internet และทําการตรวจสอบ
การ 
     เชื่อมโยงขอมูล  พบวาสามารถตรวจดแูละสืบคนได ตลอดพื้นที่ทั้ง 6 แมน้ํา ที่ไดดําเนนิการบรรจุ
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ขอมูล 
     ไวเปนฐานขอมูลแลว 

 
 
 

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

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :       
1. ผลการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลทัว่ประเทศเดิมมีสมบูรณทําใหสามารถรวบรวมและ

ตรวจสอบได 
2. การไดรับงบประมาณดําเนินการโครงการระบบฐานขอมลู GIS เขื่อนปองกันตลิ่งทั่วประเทศ ทาํให

สามารถสรางโปรแกรมใชเปนฐานในการสืบคนและจัดทําฐานขอมูลผาน Internet ได 
  3.    บุคลากรที่สนับสนุนในการคนหาและจัดรวบรวมขอมูลตางๆ มีความรูความสามารถทําใหสามารถจัดรวบ 
         รวมคัดแยกขอมูลไดอยางเพียงพอ  และทันเวลา 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

  1.  การคนขอมูลการศึกษาแมน้ําเดิมและการสืบคนขอมูลเขื่อนปองกันตลิ่งเดิม  ที่ไดกอสรางไปแลวมีความาก 
       ลําบากขอมูลกระจัดกระจาย  ตองใชเวลาในการตรวจสอบความถูกตองขอมูลที่ตองใชบุคลากรจํานวนมาก 
 2.  การตรวจสอบสถานที่กอสรางเขื่อนเพื่อกําหนดคาพกิัดที่แจงจริงจะทําไดลําบากเนื่องจากเขื่อนที่กอสราง 
      แลวบางแหงสรางมานานกวา 20 ป และบางแหงอยูนอกเขตชุมชน หรืออาจมีการปรับปรุงรูปแบบใหม ทํา 
      ใหลําบากตอการดําเนินการ 

 3.  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา รวบรวมคอนขางลาชากวากาํหนดเวลา เนือ่งจากเปนขอมูลจํานวนมาก จึงตองเรงรัด 
      การตรวจสอบความถูกตองและบรรจลุงในฐานขอมลู 
3. การเขียนโปรแกรมระบบฐานขอมูลโครงการเขื่อนปองกันตลิ่ง เปนโปรแกรมใหม ตองมีการปรับแกมาก จึง
ตองเรงรัดและปรับแกตลอดเวลา  เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานตามคํารับรอง ซ่ึงตองใชบุคลากร
จํานวนมากในการบรรจุขอมูลตาง ๆ ในเวลาจํากัด 

5.  อุปสรรคในการตรวจสอบสถานที่ภาคสนามเนื่องจากมีฝนตกและเกิดอุทกภัยหลายๆ จังหวัดทาํใหการ 
     ทํางานลาชากวาแผนงานที่ไดจัดเตรียมไว 
หลักฐานอางองิ : หลักฐานอาง ลําดับที่ 1 –6   สามารถดูไดที่กรมโยธาธิการและผังเมอืง ถ.พระรามที่ 6 กทม 
1. รายงานโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําปง   
2. รายงานโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําวงั   
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 3. รายงานโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ํายม   
 4. รายงาน โครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําสายหลัก  ระยะที่ 1   
 5. รายงานโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําปาสัก   
 6. รายงานโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําแมน้ําแมกลอง 
7. สรุปเอกสารการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและริมทะเลที่ไดรับความเสียหาย 
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                                   รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)             (…...)  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                              (……)  รอบ12 เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 5  :  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางอัธยา    เทพมงคล 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสุวิมล    ลีลาวรพร 
                          2. นางกษราฤตรีย  กันจนัทรวงค          
                          3. นางสาวนงรัก   ไวยวุฒิโท           

โทรศัพท : 0-2299-4487- 8 โทรศัพท : 0-2299-4469 -72 

คําอธิบาย : 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.จะเปนผูจดัจางหนวยงาน 
ผูประเมินอิสระภายนอกมาดาํเนินการสํารวจ 

•  ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ  ดังนี ้
 1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

              2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
 3.  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

• ผูรับริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ 

• เปาหมาย    กําหนดใหสํานักงาน ก.พ.ร. วดัระดับความพึงพอใจใน 3 เร่ือง ดังนี ้
                            1. การใหบริการอบรมความรูดานชางและดานผังเมือง            น้ําหนัก  40 % 

                                 2. การใหบริการคําปรึกษาดานชาง                                           น้ําหนัก  30 % 
                                 3. การใหบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง                      น้ําหนัก  30 % 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :      
 

     1.  มีหนังสอืแจงหนวยงานที่เกี่ยวของกบังานใหบริการทั้ง 3 เร่ือง แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 
          ผูมาติดตอขอรับบริการทุกครั้ง และรวบรวมสงกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ทุกวันที ่20 ของเดือน 
          ตลอดทั้งดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานการพัฒนายกระดับคุณภาพการบริการ 
    2.  ไดกําหนดประเดน็คําถามในการใหบริการทั้ง 3 เร่ืองใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อใหหนวยงานอิสระจาก 
          ภายนอกเปนผูสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

3. ไดรวบรวมรายชื่อผูรับบริการ ทั้ง 3 เร่ือง รวมทั้งสิ้น 1,287 ราย ใหศนูยวิจัยเอแบคโพลล  มหาวิทยาลัย 
          อัสสัมชัญ สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการแลว 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด 
(งานบริการ) 

หนวยวัด 
ผลเฉล่ียการดาํเนินงานในอดีต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

งานบริการป 2547 
1.  การตออายใุบอนุญาตเปนผูรับจางงานกอสราง 
2.  การใหบริการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน 
     ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
3.  การใหบริการแผนที่ดิจิตอลและแผนทีท่ั่วไป 
4.  การใหบริการทดสอบวัสดุ  

รอยละ 

 
 
 

     79.40 % 
 

 
 
 
- 

 

งานบริการป 2548 
1.  การออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี 
2.  การตออายใุบอนุญาตเปนผูรับจางงานกอสราง 
3.  การใหบริการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน 
     ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
4.  การใหบริการแผนที่ดิจิตอลและแผนทีท่ั่วไป 
5.  การใหบริการทดสอบวัสดุ 

    
   
   รอยละ 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 

77.86 % 
 

 

  งานบริการป 2549 
1.  การใหบริการอบรมความรูดานชางและ 
     ดานผังเมือง            
2. การใหบริการคําปรึกษาดานชาง                           
3. การใหบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง      
 

   รอยละ 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

อยูระหวาง
การสํารวจ
ของศูนย
เอแบคโพลล 
ม.อัสสัมชัญ 

เกณฑการใหคะแนน :                                                                                            
              

                                  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5
65 70 75 80 85

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงมหาดไทย 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

          

น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน คาคะแนน
(รอยละ) ทีไ่ด ถวงน้ําหนัก

3.00 N/A 1.00 0.0300

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด

ตัวชีว้ดัที่ 5: รอยละของระดับความพงึพอใจ
ของผูรับบริการ  

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
   1.   จัดทํารายละเอียดประเด็นคําถามความพึงพอใจของผูรับบริการแตละงานบริการ 
   2.   กรมโยธาธิการและผังเมือง  มีหนังสือแจงใหหนวยงานที่เกีย่วของ 
         -  การใหบริการอบรมความรูดานชางและดานผังเมอืง  คือ  สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพฒันาเมือง 
         -  การใหบริการคําปรึกษาดานชาง  คือ  สํานักสถาปตยกรรม  สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
            สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ  สํานักควบคุมการกอสราง  สํานักควบคุมและตรวจสอบ 
            อาคาร   สํานักวิศวกรรมการผังเมือง  และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
         -  การใหบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง  คือ  สํานักสถาปตยกรรม  สํานักวิศวกรรมโครงสราง          
            และงานระบบ  สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดั 
         -  ใหทกุหนวยงานดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานตามตวัช้ีวดั   และใหผูรับบริการกรอกแบบ 
             สอบถามความพึงพอใจใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ทุกวนัที่ 20  ของเดอืน  
   3.   กรมโยธาธิการและผังเมือง  มีหนังสือเวียน แจงทุกหนวยงานไดทราบผลการสํารวจของสวนดุสิตโพลใน 
         เร่ือง ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกรมโยธาธิการและผังเมอืง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2548   
         และ  ใหพิจารณาดําเนนิการพัฒนายกระดับคณุภาพการใหบริการในดานตางๆ ใหไดมาตรฐานและม ี
         ประสิทธิภาพสูงขึ้นตามเกณฑที่กําหนด 
   4.   มีหนังสอืแจงหนวยงานที่เกี่ยวของใหขอมูลผูรับบริการเพิ่มเติม    
   5.   มีหนังสอืแจงใหทุกหนวยงานรวมมอืรักษาและพฒันาคุณภาพการใหบริการในดานตางๆ ใหไดมาตรฐาน 
         และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   6.   นําบทความของสํานักงาน  ก.พ.ร. เร่ืองการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูรับบริการเผยแพรใน 
         หนังสือขาวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง  ฉบับที่  15/2549 
   7.   ทําการประเมินผลการสํารวจจากแบบสํารวจความพึงพอใจทีไ่ดรับจากหนวยงานตางๆ ในสังกัด 
         ในรอบ  9  เดือน  (ต.ค. 2548 – มิถุนายน  2549)  และมีหนังสือแจงผลการประเมินแบบสํารวจความ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงมหาดไทย 

                                   รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)             (…...)  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                              (……)  รอบ12 เดือน  
         พึงพอใจดังกลาว  ใหทกุหนวยงานในสังกัดเพื่อทราบ  และดําเนนิการปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให 
         ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับที่สูงขึ้น 
   8.   จัดใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็น 
         -   เว็บไซตกรม  www.dpt.go.th  และเว็บไซต  “ระฆังหวงใย…จากใจนายกรัฐมนตรี”  ประชาชน 
 สามารถติดตอสอบถามขอของใจและรองเรียนเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับกรมฯ ได  
              - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนผูดําเนินการประสานหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อตอบปญหาตางๆ         
                ที่ผานจาก Web Board  กรมฯ 
 - กองเผยแพรและประชาสัมพันธ จะเปนผูรับผิดชอบเรื่องที่ผานจากเวบ็ไซต  “ระฆังหวงใย…จากใจ       
                นายกรัฐมนตร ี 
         -   ตู ปณ. 299  ปณ.ดุสิต กรุงเทพฯ  10300  ประชาชนสามารถสงขอคิดเห็น  ขอรองเรียนเกีย่วกับการ           
             ดําเนนิงานของกรมฯ  ซ่ึงเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายจะทําการเปดตูนี้เปนประจํา 
         -  ศูนยดาํรงธรรม  กรมโยธาธิการและผังเมือง  โทรศัพท 0 2299 4311-2 รับเรื่องรองเรียน  ขอคิดเห็น 
            เกี่ยวกบัการดําเนินงานของกรมฯ  ซ่ึงมีเจาหนาทีจ่ากสํานัก/กองตางๆ ประจําศูนยฯ ทุกวนัในเวลาราชการ 
         -  กลองรับความคิดเหน็  ทุกสํานัก/กอง / จังหวัด  จะมีกลองรับฟงความคิดเหน็ ซ่ึงมีเจาหนาทีรั่บผิดชอบ 
             เปดกลองนี้เปนประจาํ  และรวบรวมสงใหกองเผยแพรและประชาสัมพนัธ  เปนประจาํทุกวนัที่  20  ของ. 
             เดอืน 

    

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน  : 
 

              ผูบริหารสํานัก / กอง  ทุกหนวยงานไดใหความรวมมือใหขอมูลผูรับบริการเปนอยางด ี และไดใหความ 
สําคัญกับงานบริการมากขึ้น  โดยใหความรวมมือพัฒนายกระดับคุณภาพการบริการ  ตามแนวทางที่กําหนด  
รวมทั้งเจาหนาที่ใหความรวมมือปฏิบัติงานอยางเต็มทีแ่กประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการตางๆ  ดวยอัธยาศัย
ไมตรีที่ดี และเต็มใจใหบริการ 
 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 

     -       
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงมหาดไทย 

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

 หลักฐานอางอิง : 

   1.  หนังสือกองเผยแพรและประชาสัมพนัธ  ที่  มท  0705/65   ลงวันที่  30  มกราคม  2549   แจงรายละเอียด 
        ประเด็นคําถามความพึงพอใจของผูรับบริการของแตละงานบริการ 
   2.  หนังสือกองเผยแพรและประชาสัมพนัธ  ที่  มท 0705/ว 11  ลงวันที่  3  กุมภาพันธ  2549  แจงใหหนวยงาน 
        ที่เกี่ยวของกับงานบริการเรื่องดังกลาวเผยแพรแบบสอบถามและดําเนินการตามตวัช้ีวดั 
   3.  หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่ มท 0705/ว 82   ลงวันที ่ 16  มิถุนายน  2549  แจงเรื่องการสรุปผล 
        การประเมินผลสํารวจของสวนดุสิตโพลลในเรื่องความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกรมฯ 
  4.  หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่ มท 0705/ว 135  ลงวันที ่ 16  สิงหาคม  2549  แจงใหหนวยงานที ่
        เกี่ยวของใหขอมูลผูรับบริการเพิ่มเตมิ 
  5.  หนังสือกองเผยแพรและประชาสัมพนัธ ที่ มท. 0705/ว 133   ลงวันที่  11  สิงหาคม  2549  สงหนังสือ 
       ขาวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง  ฉบับที่  15/2549   เผยแพรบทความเรื่อง  “ การอํานวยความสะดวกแก 
       ประชาชนผูรับบริการ ” 
  6. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่ มท 0705/ว 6028  ลงวันที ่ 21 สิงหาคม  2549   แจงใหทุกหนวยงาน 
      รวมมือชวยกันรักษาและพัฒนาระดับคณุภาพการใหบริการใหไดมาตรฐานและมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น              
  7. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่  มท  0705/ว 6402   ลงวันที ่ 31  สิงหาคม  2549   แจงผลการประเมิน 
      แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกรมโยธาธิการและผังเมือง  รวม  9  เดือน   (ตุลาคม 2548 – 
      มิถุนายน  2549)  
   8.  ตัวอยางชองทางรับฟงความคิดเห็น  
        8.1    ตัวอยางกระทูจาก  Web Board   
        8.2    ตัวอยางเรื่องเว็บไซด  “ระฆังหวงใย…  จากใจ  นายกรัฐมนตรี”   
        8.3    ตัวอยางเรื่องจากตู ปณ. 299  ปณ.ดุสิต   กรุงเทพ   10300 
 

 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       (      )   รอบ  6  เดือน   
                                                                                                                                (      )  รอบ  12  เดือน  

ตัวชี้วัดที่ 6 :  ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร  ผูจัดเก็บขอมูล :  นางวนิดา  วานิช 

โทรศัพท :  0 – 2299 - 4368 โทรศัพท :  0 – 2299 - 4368 

คําอธิบาย  : 
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่เจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐได   

เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของรัฐ   
ท้ังทางตรงและทางออม ในอันที่จะสนองตอบตอความตองการของตนเอง โดยในทางตรง ไดแก การที่ภาครัฐ
เปดโอกาสใหประชาชนไดตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเขารวมดําเนินการในกิจการ
ของรัฐโดยตรง เชน การจัดรับฟงความเห็น การรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขา การให
ประชาชนรวมเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง การลงประชามติ เปนตน สวนในทางออม ไดแก การเสนอความเห็น
ผานเครือขายหรือตัวแทนกลุมตางๆ    รวมท้ังการใหขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ เชน จดหมายขาว เว็บไซต   
สื่อโทรทัศน วิทยุ  เปนตน 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

1 กรมโยธาธิการและผังเมือง มกีารเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส  โดยการ
เผยแพรขอมูล ขาวสาร ใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภารกิจดานการผังเมืองและการโยธา    
โดยผานชองทางตาง ๆ 10 ชองทาง  ไดแก 
1.  เอกสารสิ่งพมิพ 
2.  แผนพับ 
3.  จดหมายขาว 
4.  การติดประกาศตาง ๆ 
5.  การจัดทํา Spot โฆษณา 
6.  การจัดนิทรรศการ 
7.  การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อสิ่งพิมพ 
8.  การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศน 
9.  การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อวิทย ุ
10. การจัดงานแถลงขาว 
 (เอกสารแนบ 1.1 - 1.10) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       (      )   รอบ  6  เดือน   
                                                                                                                                (      )  รอบ  12  เดือน  

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

2  กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดใหมีระบบรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 5 ชองทาง ไดแก 
 1.  การจัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็น   
 2.  การจัดใหมีตูไปรษณีย (ปณ  299  ปทฝ. ดุสิต กทม 10300)รับเรื่องจากประชาชน) 
 3.  การจัดสัมมนาวิชาการตาง ๆ 

 4.  การจัดใหมีศูนยขอมูล / หองสมุด  
 5.  จัดใหมีชองทางสื่อสารทาง  Web Board  ซึ่งอยูในเว็บไซดกรมโยธาธิการและผังเมือง 
      (www.dpt.go.th) 
  (เอกสารแนบ 2.1 - 2.5) 

3 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดนําความคิดเห็นของประชาชนที่รองเรยีน/รองทุกข ผานทาง 
เว็บไซดกรม  ( www.dpt.go.th ) และผานทางศูนยดํารงธรรมของกรมฯ ไปประกอบการ
บริหารงาน  โดยการนําเรื่องดังกลาวมากําหนดเปนแนวทางการดําเนินการของศูนยดํารง -
ธรรม   มีสํานักงานเลขานุการกรม และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ    เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ   มีการตอบขอรองเรียน/รองทุกข   ทุกราย   หากการรองเรียน/รองทุกขไม
เกี่ยวของกับภารกิจของกรม   ก็จะสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  และตองสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานใหอธิบดีทราบทุกเดือน   (เอกสารแนบ 3) 

4 กรมโยธาธิการและผังเมือง  มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานอาคาร และตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2528) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  เกี่ยวกับเรื่องการกระทําท่ีไมถือเปนการดัดแปลงอาคารและการ
รื้อถอนอาคาร ตลอดจนการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจาก
แผนผัง บริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน   ไดมีการบังคับใชมานาน   
เห็นสมควรแกไขปรับปรุงใหทันสมัยและเหมาะกับสภาวการณ   หรือสอดคลองกับความ
จําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ และเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชน  กรมโยธาธิการและผังเมือง  จึงไดยกรางกฎกระทรวงเพื่อแกไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528)  และกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528)  ซึ่ง
ในการดําเนินการดังกลาว   ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการรางกฎกระทรวงแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  โดยมีผูแทนวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
(ศ.ดร. ตอกุล  กาญจนาลัย)      ผูแทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ  (นายสุพินท  เรียนศรีวิไล)    
นายธีรพันธุ  ทองประวัติ  นายบํารุง  ชุณหสวัสดิกุล และนายวรวิทย  โลหทอง ผูทรงคุณวฒุิ
รวมเปนอนุกรรมการ   มีหนาท่ีในการพิจารณาดําเนินการยกรางกฎกระทรวงฯ   มีการ
ประชุมพิจารณารวมกันอยางตอเนื่อง   ซึ่งในการประชุมแตละครั้ง    ผูแทนภาคประชาชน  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       (      )   รอบ  6  เดือน   
                                                                                                                                (      )  รอบ  12  เดือน  

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
 
 

 5 

ไดแสดงความคิดเห็นและมีขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานและตอ
ประชาชน  ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี  6/4/2549 และ 8/6/2549  
(เอกสารแนบ 4)   
จากการที่มีภาคประชาชนเขามารวมดําเนินการยกรางกฎกระทรวงฯ  กรมโยธาธิการและ         
ผังเมืองไดกําหนดใหภาคประชาชนเขามาติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน โดยในการ
ประชุมรวมกัน  จะจัดสงเอกสารการประชุมใหทราบ เพื่อติดตามตรวจสอบกอนมีการประชุม
ครั้งตอไป  ตามหนังสือท่ี มท 0710.2/ว 2183  ลงวันที่  10  เมษายน  2549      และเมื่อมีการ
ประชุมไปไดระยะหนึ่ง     จะรายงานผลการดําเนินงานที่ผานมาตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึง
ปจจุบันวาไดดําเนินการอะไรไปบาง    ผลการดําเนินการเปนอยางไร     เพื่อให
คณะอนุกรรมการฯ ทราบ ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ครั้งท่ี  9/7/2549    
     กรมโยธาธิการและผังเมือง ยังมีภารกจิดานการผังเมือง ซึ่งกรมฯ ไดวาจางที่ปรึกษาวาง
และจัดทําผังภาค  และกรมฯ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของที่
ปรึกษา  โครงการวางและจัดทําผังภาค    มีผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย    
ผูแทนสภาหอการคาไทย    นายพงศสีห  ชุมสาย ณ อยุธยา   และนายศิริชัย  มุสิกะภุมมะ   
ซึ่งเปนผูแทนภาคประชาชนรวมเปนกรรมการ    มีหนาท่ีติดตามผลการดําเนินงาน และ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา   ในการติดตามผลการดําเนินงาน  เลขานุการ
คณะกรรมการกํากับฯ จะรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการฯ ทราบกอนเริ่มการ
ประชุม ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับฯ  ครั้งท่ี  4/2549   อีกทั้งกรมฯ  ยังเปด
โอกาสใหประชาชนเขามาติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงาน โครงการตาง ๆ และการใช
จายงบประมาณของกรมฯ ผานทางเว็บไซดกรมฯ ( www.dpt.go.th )  (เอกสารแนบ 5) 

เกณฑการใหคะแนน : 

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

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 
    ที่ได 

คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ระบบราชการ 

3.00 5 5.00 0.1500 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       (      )   รอบ  6  เดือน   
                                                                                                                                (      )  รอบ  12  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน : 

                   กรมโยธาธิการและผังเมืองไดแตงตั้งคณะทํางานการดําเนินงานการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ ประกอบดวยผูบริหารและผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ  มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาการดําเนินการในแตละขั้นตอน เพื่อใหเปนไปตามเกณฑท่ี สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด    

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      

                     หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนขอมูลเปนอยางด ี 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

    
 

หลักฐานอางอิง  : 

1.   สรุปภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองกับการมีสวนรวมของประชาชน 
2.    คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง  ท่ี  926/2548  ลงวันที่  28  พฤศจิกายน  2548  เรือ่งแตงตั้งคณะทํางาการ  
       ดําเนินงานการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ  
3.   เอกสารการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ตามขั้นตอนที่  1 (เอกสารแนบ 1.1 – 1.10)   
4.   เอกสารรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามขั้นตอนที่  2  (เอกสารแนบ 2.1 – 2.5) 
5.   เอกสารการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงานฯ ตามขั้นตอนที่  3 (เอกสารแนบ 3) 
6.  คําสั่งคณะกรรมการควบคุมอาคาร ท่ี 5/2548 เรือ่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการรางกฎกระทรวงแกไขเพิ่มเติม 
      กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
      ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
7.   หนังสือสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ท่ี 352/2548  ลงวนัที่  3 พฤศจิกายน 2548 
8.   หนังสือวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ฯ  ท่ี 0821/2548  ลงวันที่  17 พฤศจิกายน  2548 
9.   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการรางกฎกระทรวงแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528)   
      และกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   ครั้งท่ี     
      6/4/2549    



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       (      )   รอบ  6  เดือน   
                                                                                                                                (      )  รอบ  12  เดือน  

หลักฐานอางอิง  :  

10. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการรางกฎกระทรวงแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528)   
        และกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522    ครั้งท่ี     
        8/6/2549  
        (ขอ 6 – 10  เอกสารแนบ 4)                                                          
11.   หนังสือสาํนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ท่ี มท 0710.2/ว 2183  ลงวันที่  10  เมษายน  2549   
12.   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการรางกฎกระทรวงแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2528)    
        และกฎกระทรวง ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2528)   ออกตามความใน  พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522        
        ครั้งท่ี  9/7/2549  
13.   คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง  ท่ี  38/2549    เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ     
        ท่ีปรึกษาโครงการวางและจัดทําผังภาค 
14. รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา โครงการวางและจัดทําผังภาค        
        ครั้งท่ี  3/2549 
15. รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา โครงการวางและจัดทําผังภาค        

ครั้งท่ี  4/2549 
16. รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ผานทางเว็บไซด กรมฯ 
        (ขอ 11 – 16  เอกสารแนบ 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

   กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                
   กระทรวงมหาดไทย 

                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       (....)    รอบ  6  เดือน     

                                                                                                                                 (./ )  รอบ  12  เดือน  

ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพงศรัตน   ภิรมยรตัน ผูจัดเก็บขอมูล :   นายสมเกียรติ  กลิ่นนุช 

โทรศัพท :   0-2299-4162 โทรศัพท :   0-2299-4164 

คําอธิบาย  : 
                      การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ  จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของสวนราชการ 
ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ       ทั้งนี้   ไม
รวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ   
 โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
 สูระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                       รายการคาครุภัณฑ  ในปงบประมาณ 2549  กรมโยธิการและผังเมืองไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนเงิน
ทั้งสิ้น  86,827,253.10  บาท  และผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑเปนเงินทั้งสิ้น  
73,095,383.10   บาท  
                        รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ในปงบประมาณ  2549  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดรับการจัดสรร
งบประมาณเปนเงินทั้งสิ้น  1,061,781,580.80   บาท  และผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดิน
และสิ่งกอสรางเปนเงิน   850,265,978.98  บาท 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ 
                             =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ  x 100 
                                      วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑที่ไดรับ 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
                           =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง   x 100 
                                      วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่ไดรับ 

รายการครุภัณฑ รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

(1) 
งบประมาณ
ท่ีไดรับรับ 
(ลานบาท) 

(2) 
ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

(2)/1 
รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย   
(รอยละ) 

คาคะแนน
ท่ีไดเม่ือ
เทียบกับ
เกณฑการ
ใหคะแนน
ท่ีกําหนด 

(1) 
งบประมาณ
ท่ีไดรับ  

(ลานบาท) 

(2) 
ผลการเบิก
จายเงิน

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

(2)/(1) 
รอยละของ
อัตราการ
เบิกจาย  
(รอยละ) 

คาคะแนน
ท่ีไดเม่ือ
เทียบกับ
เกณฑการ
ใหคะแนน
ท่ีกําหนด 

86.8272 73.0953 84.18 5.0000 1,061.7815 850.2659 80.08 4.4160  



                                                                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

   กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                
   กระทรวงมหาดไทย 

                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       (....)    รอบ  6  เดือน     

                                                                                                                                 (./ )  รอบ  12  เดือน  
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(i) 

น้ําหนักของ     
รายการ

งบประมาณ
รายจายลงทุน 

(W i) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ                      
รอยละของความสําเร็จของการเบกิจาย              

เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

คาคะแนนที ่
ไดของแตละ 
รายการ 
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก 
(SMi x W i) 

  1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

1. รายการคา    
    ครุภัณฑ 

0.30 
(0.90/3.00) 

63 68 73 78 83 5.0000 1.5000 

2. รายการคา  
    ที่ดินและ    
   สิ่งกอสราง 

0.70 
(2.10/3.00) 

63 68 78 78 83 4.4160 3.0912 

   1       4.5912 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน 

3.0 4.5912 4.5912 0.1377 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :    
             ในการเบิกจายงบประมาณคาครุภณัฑ และรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ไดดําเนินการเรงรัด
ใหมีการเบกิจายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมอืง  
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
              หนวยงานที่เกีย่วของมีการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 

1. ขอจํากัดของเครื่อง  Terminal  ที่ใชงานในระบบ  GFMIS 
        2.  การอนุมัติการเบิกจายเงินที่ผานระบบ  Run  Payment  ของกรมบัญชีกลาง 

หลักฐานอางองิ : (ลําดับที่ 3 -5  สามารถดูไดที่กรมโยธาธิการและผังเมอืง ถนนพระรามที่ 6 กทม.) 
1. สรุปรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่เบิกจายได 
2. ตัวอยางเอกสารการเบิกจายคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
3. ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง   
4.  แผน/รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจางครภุณัฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง ประจําป พ.ศ. 2549 (สงป. 302/1) 

          5.  เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย  



                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 
                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)            (…..)     รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                 ( )      รอบ  12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่  9  : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพงศรัตน   ภิรมยรตัน ผูจัดเก็บขอมูล :   นายไพฑูรย   นนทศุข 

โทรศัพท :  0-2299-4162 โทรศัพท :   0-2299-4174 

คําอธิบาย 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ   
จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล เชน จํานวนหนวยน้ํามันและไฟฟาท่ีใช เปนตน   ท่ีจัดเก็บในฐานขอมูล
ท่ีจําเปนสําหรับการประหยัดพลังงานตามแบบฟอรมการรายงานการใชพลังงานของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) การทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน การจัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/
มาตรการประหยัดพลังงานไดอยางครบถวน รวมถึงปริมาณพลังงานที่สวนราชการสามารถลดไดเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ.2549 กับปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ.2546   

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
  1. ไฟฟา         ใหน้ําหนักรอยละ 1 
  2. น้ํามัน         ใหน้ําหนักรอยละ 1 
1.  ไฟฟา 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน 

1 มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาครบถวน -  จัดทําฐานขอมูลการใชไฟฟาของ    
   หนวยงาน  วิเคราะหขอมูล  และ    
   สรุปเปรียบเทียบผลการใชไฟฟา 

2 ทบทวนแนวทาง/มาตรการการประหยัดไฟฟา จัดทํา
และดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการประหยัดไฟฟา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 
 
 
 
 
 
 
 

-  ไดมีคําสั่งกรมโยธาธิการและ         
    ผังเมือง  ใหกองเผยแพรและ   
    ประชาสัมพันธ  ประชาสัมพันธ 
    ใหขาราชการและลูกจางใน            
    แตละหนวยงานไดตระหนักถึง  
    ความจําเปนในการประหยัด   
   ไฟฟา  มีการทบทวนมาตรการ/ 
แนวทางการประหยัดไฟฟา 

-   ใหทุกหนวยงานในสังกัด 
     ถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

 

 



                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)            (…..)     รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                 ( )      รอบ  12 เดือน 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน 

3 ปริมาณการใชไฟฟาไมเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 ของ       
กรมโยธาธิการและผังเมือง          
(ลดลงรอยละ 5.13) 

4 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 

5 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 10          
ข้ึนไป   

 
 

  2.  น้ํามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน 

1 
 
 
 

มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดน้ํามัน 
ครบถวน 

-  จัดทําฐานขอมูลการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของ
หนวยงานภายในสังกัด 

-  วิเคราะหขอมูล  และสรุป 
    เปรียบเทียบผลการใชน้ํามัน 

2 ทบทวนแนวทาง/มาตรการการประหยัด
น้ํามัน  จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/ 
มาตรการประหยัดน้ํามัน  ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 

-  ไดมีคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง          
ใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธ  
ประชาสัมพันธใหขาราชการและลูกจางใน
แตละหนวยงานไดตระหนักถึงความจําเปน
ในการประหยัดการใชน้ํามันเชื้อเพลิง   

   มีการทบทวนมาตร/แนวทางการประหยัด
น้ํามัน 

-  ใหทุกหนวยงานในสังกัด 
    ถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

3 ปริมาณการใชน้ํามันไมเปลี่ยนแปลง -  เปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟา    
   ปงบประมาณ  พ.ศ.  2549  กบั   
   ปงบประมาณ  พ.ศ. 2546  ของ 
   กรมโยธาธิการและผังเมือง                               
   (เพิ่มข้ึนรอยละ 47.16 ) 

4 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 0 ถึง   
รอยละ 5 

5 ประหยัดน้ํามันได มากกวารอยละ 5 ถึง 
รอยละ 10 ข้ึนไป 
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                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)            (…..)     รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                 ( )      รอบ  12 เดือน 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
(ตุลาคม  2546  –  กันยายน  2549) 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ  พ.ศ.  2549 
2546 

(ใชเปนฐานเปรยีบเทียบ) 
2549 

ผลการประหยดัไฟฟา 4,559,418.63 4,325,505.19 
ผลการประหยดัน้ํามันเชื้อเพลิง 66,439.09 97,774.88 

 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนนที่

ไดรับ 
คาคะแนนถวง

น้ําหนัก 
ผลการประหยดัไฟฟา 1 ลดลงรอยละ 5.13 4.0130 0.0401 
ผลการประหยดัน้ํามัน 1 เพิ่มข้ึนรอยละ 47.16 2.0000 0.0200 

รวม 2   3.0065 0.0601 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  กรมโยธาธกิารและผังเมืองมีคําสั่ง  ท่ี 435/2548  ลงวันที่  7  มิถุนายน  2548  เรื่องมาตรการประหยดั           
     คาสาธารณูปโภคและพลังงาน  โดยกรมฯ ไดกําหนดหลักเกณฑและมาตรการดังนี ้
    1.1  มาตรการประหยัดไฟฟา 
           1.1.1  การเปด – ปด เครื่องปรับอากาศในเวลาราชการ 
                    ชวงเชาใหเปด เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และปดพักเที่ยง 1 ชม. 
                    ชวงบายใหเปดเวลา 13.00น. – 15.30 น. 
                    อนึ่ง สําหรับอาคารตึก 20 ช้ัน ถนนพระรามที่ 6 ใหเปดเวลา 09.00 น. – 15.30 น. 
                    (เพราะเปนเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร) 
                    โดยปรับอุณภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 
          1.1.2  การเปด – ปด ไฟฟา 
                   ใหเปด เวลา 07.45 น. -16.30 น.และในชวงพักกลางวันใหปดไฟฟาในสวนที่ไมจําเปน                   
                   (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.) ใหปดไฟฟาในสวนที่ไมไดใชงานและหากในกรณีท่ีผูบริหารไมอยู 
                   ในหองทํางานใหปดไฟฟาและเครื่องปรับอากาศสําหรับในกรณีท่ีสวนราชการใดมีผูปฏิบัติงาน 
                    นอกเวลาราชการ ใหเปดไฟฟาบริเวณจุดท่ีทํางานเทานั้น 
         1.1.3  ลดไฟฟาบางสวนที่ไมมีความจําเปนลงใหพอเหมาะกับการใชงาน 

                1.1.4  ลดการใชลิฟทข้ึน - ลง ช้ันเดียว โดยมีการล็อกลิฟทสําหรบัใชช้ันคูและค่ี 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)            (…..)     รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                 ( )      รอบ  12 เดือน 
      คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :       
                 1.1.5 ใหดําเนินการสํารวจตรวจสอบเครื่องปรับอากาศเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน ใหมีการลาง 
                          เครื่องปรับอากาศเพื่อใหการทํางานสะดวก เปนการลดคาไฟฟา อนึ่ง ในชวงเวลากลางคืนให        
                         ไฟสองปายหรอืไฟฟาสองอาคาร และใหเปดไฟฟาไดตามความจําเปน ท้ังนี้ใหเหมาะสมกับ 
                          สภาพการรักษาความปลอดภัย และหากเวลา 23.00 น. ข้ึนไปหากไฟฟาตามจุดใดสามารถปด         
                          ไดก็ทําการปด 
              1.2  มาตรการประหยัดการใชน้ํามันเชื้อเพลิง   
                     1.2.1  การรับ – สงหนังสือ และการรับ – สงขาราชการและลูกจางที่ติดตอราชการะหวาง                     
                               กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 – กับถนนพระรามที่ 9 ใหกองตางๆ                      
                               จัดเจาหนาท่ี – สงหนังสือและขาราชการหรือลูกจางที่จะติดตอราชการระหวางกันไปกับ           
                               รถตูท่ีกองคลังจักไวคือ 
                             -  ในชวงเชา เวลา 10.00 น. จะออกจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 9 ไป              
                                 ถนนพระรามที่ 6 
                             -  ในชวงเชา เวลา 11.00 น. จะออกจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 ไป          
                                 ถนนพระรามที่ 9 
                              -  ในชวงบายเวลา 14.00 น. จะออกจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 9 ไป        
                                  ถนนพระรามที่ 6 
                              -  ในชวงเวลาบาย 15.00 น. จะออกจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 ไป          
                                  ถนนพระรามที่ 9 

            1.2.2  กําชับหนวยงานที่ไปปฏิบัติราชการตางจังหวัดและตองนํารถยนตไปใชใหคํานึงถึง                     
                      ความเหมาะสมและจํานวนขาราชการและเจาหนาท่ีท่ีไปปฏิบัติงานใหเปนไปอยางประหยัด 
                      และเทาท่ีจําเปน  
           1.2.3  กําชับพนักงานขับรถยนตทุกคนใหใชความเร็วในการขับรถไมเกิน  90 กม. / ชม.  และใหมีการ   
                     ตรวจสภาพเครื่องยนตอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
2. มีการทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน ตามบันทึกที่ มท 0703.4/ว 072 ลงวนัที่ 10 พฤษภาคม 2549 

ใหถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอยางเครงครัด 
3. กําชับและติดตามผลการใชพลังงาน ตามมาตราการประหยัดพลังงาน ตามบันทึกที่ มท 0703.4/ว 122        

               ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2549   
       4.  รวบรวม และจัดฐานขอมูลการใชพลงังาน จากรายงานประจําเดือนของหนวยงานภายในสังกัด 
       5.  รายงานผลการใชพลังงานใหกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผานทางเว็บไซด                                 
            www.e-report.energy.go.th 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)            (…..)     รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                 ( )      รอบ  12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

                     กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจสําคัญ เกี่ยวกับงานดานการผังเมืองระดับตางๆ การโยธาและ
งานสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนภารกิจตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  อีกทั้งงาน
ออกแบบการกอสราง  การควบคุมการกอสรางพลับพลาพิธี  และตกแตงสถานที่ ในงานพระราชพิธี, งานพิธี
ตางๆ  และซอมแซมพลับพลา, แทนท่ีประทับ   ท่ัวประเทศ  ซึ่งในการดําเนินงานดังกลาวจําเปนตองใชบุคลากร 
เครื่องมือ อุปกรณพรอมรถยนตในการปฏิบัติงาน 

หลักฐานอางอิง : 
1. ระบบฐานขอมูล และรายงานขอมูลการใชพลังงาน 
2. รายงานผลการใชพลังงานผานเว็บไซต  www.e-report.energy.go.th 
3. คําสั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี มท 435/2548  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2548  เรื่องมาตรการ

ประหยัดคาสาธารณูปโภค ประหยัดพลังงาน 
4. บันทึกที่ มท 0703.4/ว 072 ลงวนัที่ 10 พฤษภาคม 2549  เรือ่ง ทบทวนการใชมาตรการ

ประหยัดพลังงาน 
5. บันทึกที่ มท 0703.4/ว 122 ลงวนัที่ 25 สิงหาคม 2549  เรื่องกาํชับและติดตามผลการใช

พลังงานตามมาตรการประหยดัพลังงาน 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)            (…..)     รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                 ( )      รอบ  12 เดือน 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
(ตุลาคม  2546  –  กันยายน  2549) 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ  พ.ศ.  2549 
2546 

(ใชเปนฐานเปรยีบเทียบ) 
2549 

ผลการประหยดัไฟฟา 4,559,418.63 4,325,505.19 
ผลการประหยดัน้ํามันเชื้อเพลิง 66,439.09 97,774.88  

 
มิติท่ี  3   มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 22 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลงังานของสวนราชการ 
หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 2 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  
จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล  เชน  จํานวนหนวยน้ํามันและไฟฟาที่ใช  เปนตน  ที่จัดเก็บใน
ฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับการประหยัดพลังงานตามแบบฟอรมการรายงานการใชพลังงานของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  การทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน  การจัดทําและ
ดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการประหยัดพลังงานไดอยางครบถวน รวมถึงปริมาณพลังงานที่สวน
ราชการสามารถลดไดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ.  2549 กับปริมาณการใชใน
ปงบประมาณ พ.ศ.  2546  

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
  1. ไฟฟา กําหนดน้ําหนักรอยละ 1 
  2.  น้ํามันเชื้อเพลิงกําหนดใหน้ําหนักรอยละ 1 
เกณฑการใหคะแนน : 
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    กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ ( Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 
ระดับ  พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
    กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ ( Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 
ระดับ  พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ ( Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5

1      
2      

3      
4      

5      

โดยที่ : 
1. ไฟฟา 
 
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1  มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาครบถวน 
ขั้นตอนที่ 2  ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดไฟฟา  จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/

มาตรการประหยัดไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 
ขั้นตอนที่ 3  ประหยัดไฟฟาไดตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 5 
ขั้นตอนที่ 4  ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 
ขั้นตอนที่ 5  ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 10 ถึงรอยละ 15 
 
2.  น้ํามัน 
ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1  มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดน้ํามันครบถวน 
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ขั้นตอนที่ 2  ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดน้ํามัน  จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/
มาตรการประหยัดน้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 

ขั้นตอนที่ 3  ประหยัดไฟฟาไดตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 5 
ขั้นตอนที่ 4  ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 
ขั้นตอนที่ 5  ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 10 ถึงรอยละ 15 

สูตรการคํานวณ : 
 

1.   รอยละของปริมาณไฟฟาท่ีประหยัดได  เทากับ 
 

 
ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 2546 (หนวย) – 

                    ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 2549 (หนวย)              x 100        
ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 2546 (หนวย) 

 
 

2.   รอยละของน้ํามนัท่ีประหยัดได  เทากบั 
 

 
    ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 2546 (หนวย) – 

                        ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 2549 (หนวย)              x 10 0      
ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 2546 (หนวย) 

 
 
เงื่อนไข :  
  สําหรับระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวน
ราชการสํานัก ก.พ.ร.  จะใชขอมูลของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวยีน  สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงานที่สวนราชการไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ.ร. ที่ นร 1201/ว23 ลงวนัที่ 28 ตุลาคม 2548 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน 
 ผูอํานวยการกองคลัง    เบอรติดตอ : 0-2299-4162 
ผูจัดเก็บขอมูล        : นายไพฑูรย  นนทศุข 
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 เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7   เบอรติดตอ : 0-2299-4174 
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                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       (.... )     รอบ  6  เดือน  
                                                                                                                              (    )  รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัด 10.1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของ    
                             ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายศิริชัย    กิจจารึก 
                                  2. นายสุรชัย    พรภทัรกุล 
                                  3. นายวิเชียร   ธนิตตริาภรณ 
                                  4. นายอนุกูล   ตังคณานุกูลชัย 
                                  5. นายสุชาติ    ตรีสัตยพันธ 
                                  6. นายไพฑุรย    นนทศุข 
  

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวินิจ     ชัยชนะศิริวทิยา 
                           2. นายชวกจิ   หิรัญญาภิรมย 
                           3. นายวีระพันธ   อุปถัมภากุล 
                           4. นางเบญจวรรณ  ศรีสงา 
                           5. นางนันทนา    จําจด 
                           6. นายวิบูลย    ลีพัฒนากจิ 
                           7. นายเกยีรติชัย   ล้ิมทองคํา 
                           8. นายสมเกยีรติ   กล่ินนุช 
                           9. นายอนันต   สิริพฤกษา 
                         10. วาที่ ร.ต. หญิงจวงพร  พรมสูตร 
                         11. นางสาวทิพยอัปษร   กลาหาญ 

โทรศัพท :  0-2299-4799, 0-2299-4348, 0-2299-4411 
                  0-2201-8262, 0-2299-4857, 0-299-4174 

โทรศัพท :   0-2299-4779, 0-2299-4424, 0-2299-4430 
                    0-2201-8310, 0-2201-8314, 0-2299-4354 
                    0-2299-4355, 0-2299-4164, 0-2299-4868 
                    0-2299-4275, 0-2201-8316 

 
คําอธิบาย : 

                     พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการหรืองานบริการประชาชนที่สามารถรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาไดตามที่สวนราชการ
ไดประกาศไวหรือกําหนดไวเปนมาตรฐานการปฏิบัติราชการ                      

                     การรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาในแตละขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  คํานวณจากสดัสวน
รอยละของจํานวนผูรับบริการในแตละขัน้ตอนการปฏิบัติราชการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานที่ไดประกาศไว หรือกําหนดไว 
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                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       (.... )     รอบ  6  เดือน  
                                                                                                                              (    )  รอบ  12  เดือน  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

                                               

 
 
 
 
 
 
 

 

งานบริการ (i) ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

น้ําหนัก ระยะเวลา
มาตรฐาน 

(วัน) 
1.  การตออายทุะเบียนผูรับจางงานกอสราง 2547 0.50 1 

2. การพิจารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนกังาน         
ทองถ่ินตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  

2547 0.50 44 

3. การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดยวิธีสอบ 
    ราคาและประกวดราคา 

2547 0.50 8 

4. การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตาม   
กฎกระทรวงผังเมืองรวม   (กรณีผู
ตรวจสอบ  มีหนังสือถามและตองการผล
การตรวจสอบเปนหนังสือ) 

2548  0.000 7 

5. การพิจารณาการประกอบกิจการโรง
มหรสพ 

2548 0.50 30 

6. การใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 2548 0.50 5 

7. การบริการออกแบบอาคารและ
ส่ิงกอสราง   (มูลคางาน 5-50 ลานบาท) 

2548 0.50 90 

รวม  3  
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                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       (.... )     รอบ  6  เดือน  
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งานบริการ  น้ํา 
หนัก 

รอบ
ระยะเวลา    
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ

ท่ีไดรับ
บริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา    
มาตรฐาน 

จํานวน    
ผูรับ 
บริการ    
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการท่ี
ไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน
เทียบกับ
จํานวน

ผูรับบริการ     
ท้ังหมด 

คะแนน คะแนน
ถวง      

น้ําหนัก 

1.  การตออายทุะเบียนผูรับจางงาน      
     กอสราง 

0.167 1 38 38 100 5 0.835 

2. การพิจารณาอุทธรณคําสั่ง               
    เจาพนักงานทองถิ่นตาม พ.ร.บ. 
    ควบคุมอาคาร 

0.167 44 21 10 47.62 1. 0.167 

3. การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดย   
   วิธีสอบราคาและประกวดราคา 
4. การตรวจสอบการใชประโยชน  
   ท่ีดินตามกฎกระทรวงผังเมอืงรวม   
  (กรณีผูตรวจสอบ  มีหนังสือถาม  
   และตองการผลการตรวจสอบเปน    
    หนังสือ) 
5. การพิจารณาการประกอบกิจการ     
    โรงมหรสพ 
6. การใหบริการทดสอบคุณสมบัติ  
    ของวัสด ุ
7. การบริการออกแบบอาคารและสิ่ง   
    กอสราง   (มูลคางาน 5 - 50  ลาน     
    บาท) 
 

0.167 
 

0 
 
 
 
 
0.167 
 
0.167 
 
0.165 
 

8 
 

7 
 
 
 
 

30 
 

5 
 

90 

30 
 

0 
 
 
 
 

4 
 

108 
 

1 

28 
 

0 
 
 
 
 

4 
 

104 
 

1 

93.33 
 

0 
 
 
 
 

100 
 

96.30 
 

100 

5 
 

0 
 
 
 
 

5 
 

5 
 

5 

0.835 
 

0 
 
 
 
 

0.835 
 

0.835 
 

0.825 

รวม 1      ผลคะแนนของตัวชี้วัด 4.332 
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                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       (.... )     รอบ  6  เดือน  
                                                                                                                              (    )  รอบ  12  เดือน  
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

งานบริการ  (i) 
น้ํา 
หนัก
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ
ของจํานวนผูรับบรกิารในแตละ        
ขั้นตอนการปฏิบัตริาชการท่ีไดรับ

บริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานที่
ไดประกาศไวหรือกําหนดไว 

คะแนน
ท่ีได (Ci) 

คะแนน
เฉล่ียถวง
น้ําหนัก    

(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 
การตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 0.167 50 60 70 80 90 5 0.835 
การพิจารณาอทุธรณคําสั่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

0.167 50 60 70 80 90 1 0.167 

การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดยวิธีสอบ
ราคาและประกวดราคา 

0.167 50 60 70 80 90  5 0.835  

การตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวม(กรณีผู
ตรวจสอบมีหนังสือถามและตองการผล
การตรวจสอบเปนหนังสือ) 

0.000 50 60 70 80 90 0 0.000 

การพิจารณาการประกอบกิจการโรง
มหรสพ 

0.167 50 60 70 80 90 5 0.835 

การใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสด ุ 0.167 50 60 70 80 90 5 0.835 
การบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง 
(มูลคางาน 5 - 50  ลานบาท) 

0.165 50 60 70 80 90 5 0.825 

น้ําหนักรวม Σ Wi 

=1 
คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ 4.332 

หมายเหตุ :  
1. หากสวนราชการไมมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแตละงานบริการให   

ประชาชนทราบอยางชัดเจนหรือประกาศไมครบถวน  จะถูกปรับลดคะแนนลงเหลือระดับคะแนน  
1  สําหรับงานบริการหรือข้ันตอนการปฏิบัติราชการนั้น ๆ 

2. หากสวนราชการมีอัตราการตอบสนองตอขอรองเรียนหรือคํารองของประชาชนภายในระยะเวลาที่
ต่ํากวามาตรฐานที่หนวยงานกลางกําหนด (โดยอางอิงขอมูลจากหนวยงานกลาง เชน สํานักงาน   
ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา เปนตน) จะพิจารณาปรับลดคะแนนที่ไดของตัวช้ีวัดนี้ลง  0.5  คะแนน 
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                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       (.... )     รอบ  6  เดือน  
                                                                                                                              (    )  รอบ  12  เดือน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  :     

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  น้ําหนัก 
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
    ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกั
ในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของ
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

3.00 4.332  4.332 0.1300  

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
   กระบวนงานการตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 
     1.  กรมฯ  ทําหนังสือแจงบริษัท/หางฯ  ใหมาดําเนินการตออายุทะเบียนผูรับจางภายในระยะเวลาที่กําหนด 
     2.  บริษัท/หางฯ  ยื่นเอกสารการตออายุทะเบียนผูรับจาง 
     3.  เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 
     4.  ชําระคาธรรมเนียม 
     5.  ออกบัตรผูรับจาง 
 กระบวนงานการพิจารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 
    1.  เลขานุการฯ รับเรื่องอุทธรณตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 
    2.  เจาหนาท่ีสรุปสํานวนตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
    3.  ตรวจสอบสถานที่อาคารมูลกรณีอุทธรณ 
    4.  เลขานุการฯ ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
    5.  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ และพิจารณารางคําวินิจฉัย 
    6.  เสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณลงนามในคําวินิจฉัยอุทธรณ 
    7.  แจงผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

   กระบวนงานการเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 
             เนื่องจากขั้นตอนในการจัดซื้อ – จัดจาง ซึ่งเดิมกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ รวม  13 วัน  และมี
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเหลือ  8  วนั  ใน  7  ข้ันตอน  ประกอบกับในขณะนี้รัฐบาลได
กําหนดนโยบายใหหนวยงานภาครัฐใชระบบการบริหารการเงินการคลังดวยระบบอีเล็กทรอนิกส (GFMIS : 
Government Fiseal Management  Information System)   เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานจากเดิมท่ีทําดวยมือมาใช
ระบบอีเล็กทรอนิกสชวยในการปฏิบัติงานในดานงบประมาณ  ดานการจัดซื้อจัดจาง   ดานการจัดทําบัญชี
การเงิน   บัญชีบริหาร  และดานบุคลากร  ซึ่งเปนรูปแบบขอมูลการบันทึกขอมูลครั้งเดียว (Single Entry)  ทําให
การเบิกจายในปจจุบันเหลือ  6  ข้ันตอน  ในขั้นตอนที่  1 - 4   กรมฯ ยังดําเนินการตามปกติ  และในขั้นตอนที่ 4
การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน  ซึ่งแตเดิมทําดวยมือโดยขั้นตอนนีเ้พียงแตพิมพฎีกาที่เปนแบบฟอรมของ
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                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       (.... )     รอบ  6  เดือน  
                                                                                                                              (    )  รอบ  12  เดือน  
กรมบัญชีกลางตามใบสําคัญแตละฉบับที่จะเบิกจายเงินจากงบประมาณ  แตในขณะนี้ไมตองจัดพิมพฎีกาเบิก
จายเงินดังกลาว  แตจะตองดําเนินการบันทึกขอมูลของผูรับจางในใบสําคัญฉบับที่จะดําเนินการเบิกจาย
งบประมาณลงในเครื่องคอมพิวเตอร (ระบบ GFMIS)  โดยใชฐานขอมูลจากการจัดซื้อ- จัดจาง ท่ีบันทึกไวใน
ระบบ GFMIS ขอมูลท่ีไดบันทึกไวจะถูกสงไปกรมบัญชีกลาง และในขั้นตอนที่ 5  เมื่อกรมบัญชีกลางไดรับ
ขอมูลท่ีไดบันทึกขอเบิกงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จะพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  และจายเงิน
เขาบัญชีผูรับจางโดยตรงตอไปตามขั้นตอนที่  6 

   กระบวนงานการตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินฯ 
      ในปงบประมาณ  2549  ไมมีผูมาขอใชบริการ 
   กระบวนงานการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ 
     การพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ หมายถึง การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
     โรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   กระบวนงานการใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสด ุ
      1.  จัดเก็บสถิติการใหบริการและระยะเวลาการดําเนินงานจนแลวเสรจ็ 
   กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มลูคางาน 5 - 50  ลานบาท) 

 1.  จัดเก็บสถิติการใหบริการและระยะเวลาการดําเนินงานจนแลวเสร็จ  
 2.  รักษารอบระยะเวลาการดําเนินการใหอยูในมาตรฐาน 90 วันทําการ 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
    1.  เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานมีความรูความชํานาญ 
    2.  ใชคอมพิวเตอรมาสนับสนุน  วิเคราะห  และประมวลผล 
    3.  การบันทึกสถิติใหบริการอยางละเอียด 
    4.  หนวนงานใหความสําคัญและใหความรวมมอืกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ    

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
    กระบวนงานการพิจารณาอทุธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิน่ 
     1.  เจาพนักงานทองถิ่นไมสามารถจัดสงเอกสารหลักฐาน อันเปนประเด็นสําคัญในการวินิจฉัยคดีได เชน 
หลักฐานความเห็นทางสาธารณะ ใบอนุญาตพรอมแบบแปลนเดิม หลักฐานแสดงความเปนกรรมสิทธิ์ของ 
เจาของอาคาร เปนตน 
     2.  เจาพนักงานทองถิ่น มีการโยกยายบอย เมื่อเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ไมสามารถชี้แจง
ขอเท็จจริงความเปนมาของเรื่องได หรอืหาพยานหลักฐานไมพบ ตองรอการพิจารณาไวกอน จนกวาจะมี
พยานหลักฐานที่ชัดเจน ทําใหไมสามารถพิจารณาแลวเสร็จภายในระยะเวลาได     
   กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มลูคางาน 5 - 50  ลานบาท) 
         หนวยราชการที่ขอใหออกแบบกําหนดเวลาแลวเสร็จเร็วกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
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                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       (.... )     รอบ  6  เดือน  
                                                                                                                              (    )  รอบ  12  เดือน  

หลักฐานอางอิง :   

  กระบวนงานการตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 

     1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

   2.  ตารางแสดงรายละเอียดงานตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 
   3.  สําเนาทะเบียนบัตรผูรับจางที่กรมโยธาธกิารและผังเมืองไดคัดเลือกขึ้นทะเบียนไว 
   4.  เอกสารประกอบการตออายุทะเบียนผูรับจาง(สามารถตรวจสอบไดท่ีกองคลัง) 
กระบวนงานการพิจารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 
   1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
   2.  บัญชีสรุปผลงานวินิจฉยัอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 
   3.  เอกสารสํานวนอุทธรณคําสั่ง ฯ    
กระบวนงานการเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง 
   1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   2.  ตารางแสดงรายละเอียดชิ้นงานที่นํามารักษามาตรฐานรอบระยะเวลา 
กระบวนงานการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
 2.  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
 3.  บัญชีรายช่ือของโรงมหรสพที่ไดรับอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ  จํานวน 4  แหง 
 4.  เอกสารการแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรองการพิจารณาประกอบกิจการโรงมหรสพ และประชุมคณะทํางาน  
      กลั่นกรอง 
 5.  เอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประกอบกิจการโรงมหรสพ  
 6.  สําเนาใบอนุญาตใหใชอาคารประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 กระบวนงานการใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสด ุ
1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ  
2.  ตารางแสดงรายละเอียดช้ินงานใหบริการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ    
3.  เอกสารประกอบการขอรับบริการทดสอบวัสดุ ตรวจสอบไดท่ีสํานักควบคุมการกอสราง 

 กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มลูคางาน 5 - 50  ลานบาท) 
1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ     

2.  ตารางแสดงรายละเอียดช้ินงานใหบริการออกแบบสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานฯ 

3.  เอกสารหนงัสือแสดงการขอรับบริการออกแบบสิ่งกอสรางฯ   

4.  แบบสถาปตยกรรม และประมาณราคาคากอสราง (สามารถตรวจสอบเอกสารจริงไดท่ีสํานักสถาปตยกรรม) 
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                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)        (      )    รอบ  6   เดือน 
                                                                                                                               (  )   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่   12  : ระดับความสําเร็จของการจดัทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพงศรัตน   ภิรมยรตัน ผูจัดเก็บขอมูล :   นางอุษา พฤกษพิทักษกุล 
                             นางสาวกัลยาณี ตันติวราภรณ   
                             นางนิชานันท  นิรันดรสวัสดิ์                 

โทรศัพท :  02 -  2294162 โทรศัพท :   02 -  2294263 ,  02 – 2994265 

คําอธิบาย : 
              ความสําเร็จของการจดัทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การท่ีสวนราชการสามารถจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 
 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 
1 มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดทําตนทุนตอหนวย

ผลผลิตและมีการอบรมเกี่ยวกบัหลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอหนวยตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 

2 มีฐานขอมูลท่ีใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ
ผลผลิต กิจกรรมศูนยตนทุน คาใชจายทางตรงและคาใชจายทางออม และเกณฑ
การปนสวนคาใชจาย  

3 
 

ดําเนินการจัดสงเอกสารการจดัทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต    6   เดือน ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ( 1  ต.ค.  47 -  30  มี.ค. 48)    และ ปงบประมาณ พ.ศ.  
2549  (1 ต.ค. 48 - 30 มี.ค. 2549)   สงกรมบัญชีกลาง    สํานักงบประมาณ   และ
สํานักงาน ก.พ.ร.        

4 ดําเนินการเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ 
2548  และป 2549  มีการเปลีย่นแปลงเพิม่ข้ึน พรอมทั้งวเิคราะหถงึสาเหตขุองการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว  และจัดทํารายงานสรุปผลการวเิคราะหตนทุนตอหนวยได 
แลวเสรจ็   และจัดสงใหกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และ สํานักงาน ก.พ.ร.    

5 มีการกําหนดแนวทางและแผนการลดตนทุนตอหนวยผลผลิตและนําผลการ
ดําเนินงานไปกาํหนดแนวทางและแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานสําหรับ
ปงบประมาณ   2550     และจดัสงใหกรมบัญชีกลาง  สํานักงบประมาณ   และ
สํานักงาน ก.พ.ร.     
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เกณฑการใหคะแนน : 

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

 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 

2.00 5.00 5.00 0.1000 

     

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

                    กรมโยธาธิการและผังเมือง   ไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบในการจดัทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต   มีการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑและวธีิการตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  มกีารจดัทํา
ฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต   ในระบบ GFMIS มาคํานวณตนทุนผลผลิตดวย
โปรแกรม Excel  ไดแก  ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรมศูนยตนทนุ คาใชจายทางตรงและคาใชจาย
ทางออม และกําหนดเกณฑการปนสวน  และจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตในรอบ  6 เดือน ของ
ปงบประมาณ พ.ศ.  2548 ( 1 ตุลาคม 2547 -  30  มีนาคม 2548)ปงบประมาณ พ.ศ.  2549   (1 ตุลาคม  
2548 - 30  มีนาคม 2549) แลวเสร็จและไดจัดสงให สํานักงบประมาณ  กรมบัญชกีลาง  และสํานาํงาน   
ก. พ. ร. เรียบรอยแลว   ดาํเนนิการ เปรยีบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548  งวด  6  เดือนแรก  ( ต.ค.47 – มี.ค.48)    และปงบประมาณ พ.ศ. 2549   งวด       
6  เดือนแรก  ( ต.ค.48– มี.ค.49)    ผลปรากฏวา ตนทุนกิจกรรมของป  2549   เพิ่มขึ้นจากป 2548  และ
จากการวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พบวา คาใชจายที่เพิ่มขึ้นเปนคาใชจายสําหรับ
การดําเนนิดําเนินงานในกจิกรรมหลักตาง ๆ  กรมโยธาธิการและผังเมอืงจึงไดนําผลการเปลี่ยนแปลงมา
ทําการวิเคราะห เพื่อกําหนดแผนการลดตนทุนตอหนวยในเชิงบูรณาการโดยใชแผนงบประมาณ
ประจําป    สวนแผนการเพิ่มประสิทธิการดําเนินงานสําหรับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ไดกําหนด
แนวทางภายใตยุทธศาสตรและเปาประสงคของกรมฯ ตามแนวทางของ BSC (Balance Scorcad) และได
สรุปผลการวิเคราะหในเชิงคุณภาพตามหลักการของ SWOT ANALYSIS  ซ่ึงไดจัดสงเอกสารใหสํานกั
งบประมาณ   กรมบัญชกีลาง  และ  สํานกังาน ก. พ. ร. เรียบรอยแลว   
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ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :       
                         ฐานขอมูลทางบัญชีจากระบบ GFMIS ที่ใหสวนราชการทุกแหงดําเนินการคํานวณ
ตนทุนผลผลิตไปในแนวทางเดียวกันและตามกําหนดเวลาเดียวกัน โดยใหดึงขอมูลทางบัญชีของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548(ต.ค.47-ก.ย.48) จากระบบCO ในระบบGFMIS แลวนํามาคํานวณตอใน
โปรแกรม Excel และใหเก็บขอมูล เพื่อคํานวณตนทุนผลผลิตตอหนวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
โดยใหดําเนินการคํานวณตนทุนผลผลิตตอเนื่องจากป  พ.ศ. 2548   ในสวนของกรมโยธาธิการและ  
ผังเมือง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548  มีศูนยตนทุนจากระบบ GFMIS รวมทั้งสิ้น 95   ศูนยตนทุน 
แบงเปนหนวยงานหลัก   84   หนวยงาน หนวยงานสนับสนุน 11   หนวยงาน  ป พ.ศ. 2549 จํานวน 100  
ศูนยตนทุน  แบงเปนหนวยงานหลัก 85  หนวยงาน หนวยงานสนับสนุน 15    หนวยงาน  โดยยึด
แนวทางตามหนังสือที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
               

                     สืบเนื่องจากนโยบายปฏิรูประบบราชการโดยมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐจากเดิม  ไปเปนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส  
(  Government  Fiscal  Management  Information  System  :  GFMIS  )  เพื่อเรงรัดการปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดทําและจัดสรรงบประมาณใหเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ  ที่ตองการทําใหระบบการรับ – จายเงิน
ภาครัฐมีความสะดวก  รวดเร็ว  ทันสมัย  และเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ  ระบบการจัดซื้อจัดจาง  
และระบบงานอื่น ๆ  เพื่อทําใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชเงินของรัฐรวมอยูดวยกัน  ซ่ึงจะทําใหรัฐบาล
เห็นขอมูลตัวเลขที่ชัดเจนและรวดเร็ว  และสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาใชในการติดตามการใชเงินของ
รัฐบาล  รวมทั้งปรับปรุงการบริหารใหมีความโปรงใสตรวจสอบได  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น แต
เนื่องจากการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหหนวยงานเพื่อใชสําหรับการบันทึกขอมูลดังกลาวมีจํานวน
จํากัด ทําใหการปฏิบัติงานลาชา ประกอบกับโปรแกรมระบบงาน ยังไมสมบูรณมีลักษณะทําไป แกไข
ไป ทําใหเกิดปญหาในการจัดทําฐานขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

 

หลักฐานอางองิ  : 
 

1.   คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง   ที่  67 / 2549  ลงวันที่  1 กุมภาพันธุ  2549 เร่ือง   แตงตั้ง     
      คณะทํางานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต (เอกสารแนบ 1) 
2.   รายละเอียดการดําเนินการจัดฝกอบรม เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต      
      ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด   เมื่อวันที่  13  มีนาคม 2549  (เอกสารแนบ 2)  
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หลักฐานอางองิ  : 

3.   ฐานขอมูลทางบัญชีจากระบบ GFMIS ปงบประมาณ  2548 ( ตุลาคม 2547 – กันยายน  2548 )       
      (เอกสารแนบ 3) 
4.  ฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประกอบดวย ผลผลิต กิจกรรม รายช่ือรหัส   
     ศูนยตนทนุปงบประมาณ  2548 (เอกสารแนบ 4) 
5.  ฐานขอมูลทางบัญชีจากระบบ  GFMIS ปงบประมาณ  2549 ( ตุลาคม 2548 – มีนาคม  2549 )           
    (เอกสารแนบ 5) 
6.  ฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประกอบดวย ผลผลิต กิจกรรม รายช่ือรหัส     
     ศูนยตนทนุปงบประมาณ  2549 (เอกสารแนบ 6) 
 7. สําเนาหนังสือ ที่   มท 0703/4711 ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2549  เร่ือง สงรายงานผลการคํานวณ     
     ตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับงวด 6 เดือนแรก  (เอกสารแนบ 7) 
 8. สําเนาหนังสือ ที่ มท 0703/4712  ลงวันที่   3  กรกฎาคม  2549   เร่ือง   สงรายงานผลการคํานวณ      
      ตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับงวด 6 เดือนแรก  (เอกสารแนบ 8) 
 9. สําเนาหนังสอื ที่ มท 0703/4713 ลงวันที่   3  กรกฎาคม  2549   เร่ือง สงรายงานผลการคํานวณ 
     ตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับงวด 6 เดือนแรก   (เอกสารแนบ 9) 
10. สําเนาหนงัสือ ที่ มท 0703/7240 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 เร่ือง  รายงานผลการวิเคราะห 
       เปรียบเทยีบและกําหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนนิงาน  (เอกสารแนบ 10) 
11.  สําเนาหนงัสือ ที่ มท 0703/7241 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 เร่ือง  รายงานผลการวิเคราะห 
       เปรียบเทยีบและกําหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนนิงาน  (เอกสารแนบ 11) 
 12. สําเนาหนงัสือที่ มท 0703/7242 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 เร่ือง  รายงานผลการวิเคราะห    
       เปรียบเทยีบและกําหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนนิงาน  (เอกสารแนบ 12) 
 13.  เอกสารรายงานผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบแผนการลดตนทนุตอหนวยและเพิ่มประสิทธภิาพ 
       (เอกสารแนบ 13) 
 14.  เอกสารการกําหนดแนวทางการลดตนทุนตอหนวยผลผลิต    และแผนเพิ่มประสทิธิภาพ             
       การดําเนนิงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550  (เอกสารแนบ 14) 
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                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ (ตามตัวชี้วัด)            (....)    รอบ 6 เดือน       
                                                                                                                                      ( ) รอบ 12 เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร  

ผูกํากับตัวชี้วัด :  นายประภัสสร   มาลากาญจน ผูจัดเก็บขอมูล :  นางภัชรา  นาคดิษฐ 

โทรศัพท : 0-2299-4616 โทรศัพท : 0-2299-4621 

คําอธิบาย 
                         พิจารณาความสําเร็จโดยกําหนดการประเมนิผลใน 3 ประเด็นยอยคอื 
                        1) ผลสําเร็จของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
                          2) ระดับคุณภาพของรายละเอียดของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
                          3) ผลสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
ขอมูลผลการดําเนินงาน: 
13.1   ผลสําเร็จของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร (น้ําหนักรอยละ 0.5) 

                            พิจารณาความสําเร็จจากวันที่ไดรับเอกสารแผนการจัดการความรูเพื่อสนบัสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
28  ก.พ. 49 21 ก.พ. 49 14  ก.พ. 49 7  ก.พ. 49 31 ม.ค. 49 

เกณฑการใหคะแนน : 

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

 

13.2      ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร   ( น้ําหนักรอยละ 1.0) 
                                เพื่อกําหนดรูปแบบแผนการจัดการความรูของทุกหนวยงานใหอยูบนมาตรฐานดียวกันและมีผลลัพธ
ของแผนที่มุงเนนการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 
เกณฑการใหคะแนน :    
                                 กําหนดเปนระดับขั้นของคุณภาพของแผน โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ   พิจารณาจาก     
รายละเอียดของแผนตามเกณฑที่กําหนดแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับคุณภาพของแผน 

ดําเนินการ
ครบถวน 1 ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 2 ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 3 ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 4 ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 5 ขอ 

1      

2      

3      

4      

5      
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โดยที่ :   
ขอ เกณฑการใหคะแนน 

1 มีรูปแบบ (Format) ของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตรงตามที่
กําหนดและไดผานการตรวจสอบแลวจาก Chief Knowledge Officer – CKO 

2 มีการระบุระยะเวลาของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 

3 มีการระบุผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน     

4 มีการระบุผลลัพธของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 

5 มีรายละเอียดของกิจกรรมที่สนับสนุนการสรางหรือการเพิ่มพูนคลังความรูที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

 

13.3    รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร    
            ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2549  (น้ําหนักรอยละ  1.5) 

พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเปนรอยละของกิจกรรมทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเปนรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน   
5 ระดับ   พิจารณาจากความสําเร็จตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 60  

2 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 70 

3 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 80 

4 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 90  

5 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 100  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก    

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนนที่ได 

(คะแนน) 
คาคะแนนถวง

น้ําหนัก 
13.1  ผลสําเร็จของการสงมอบแผนการจัดการ 
        ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

0.5 สงแผนฯภายใน
วันที่ 31 ม.ค.49 

5 0.0250 

13..2  ระดับคุณภาพของแผนการจดัการความรูเพื่อ 
          สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

1.0 แผนมีความ
ครบถวนสมบูรณ 

5 0.0500 

13.3  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน  
         การจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น 
        ยุทธศาสตร 

1.5 ดําเนินการตาม
แผนไดรอยละ 95 

4.5 0.0675 

รวม 3.0   0.1425 
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 คําชี้แจงการปฏิบัติงาน /มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรูตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประจําป 2549       เรียบรอยแลวและจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กําหนด คือ 31 
มกราคม 2549 (ตามตัวช้ีวัดท่ี 13.1 )  

2. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการประเมินแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร  
ซึ่งปรากฏวาแผนฯ ดังกลาวมีความครบถวนสมบูรณ  และไมตองปรับแกไข  มีเพียงขอเสนอแนะ
ใหกรมฯ  ดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อใหการนําแผนไปสูการปฏิบัติมีความชัดเจนขึ้น   ซึ่งกรมฯ 
ดําเนินการเพิ่มเติมแผนฯ และจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. แลว ภายในระยะเวลาที่กําหนด  คือ        
31 มีนาคม 2549    (ตัวช้ีวัดท่ี 13.2) 

3. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลคะแนนดานการจัดการความรูเพือ่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร กรมฯ   
ตามตัวช้ีวัดท่ี 13.1 และ 13.2 แลว   ซึ่งปรากฏวา 

                             -  ตัวช้ีวัดท่ี 13.1  ระยะเวลาของการสงมอบแผนฯ ได 5 คะแนนเต็ม 
                             -  ตัวช้ีวัดท่ี 13.2  คุณภาพของแผนฯ ได 5 คะแนนเต็ม 

        การนําแผนไปสูการปฏิบัติไดกําหนดผูรบัผิดชอบในแตละกิจกรรมไวชัดเจน และมีการรายงานความกาวหนา
ของการดําเนินการตามแผนฯ  เปนระยะ   ใหกับทีมงาน KM   และผูท่ีเกี่ยวของไดทราบตามกรอบ ระยะเวลาที่
กําหนด   (ตัวช้ีวัด 13.3) 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินการ : 

อุปสรรคตอการดําเนินการ : 

หลักฐานอางอิง : 

             1.  หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ท่ี นร 1209/312  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549    เรื่อง แจงผลการ   
            ประเมินแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

              2.  หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนมาก ท่ี นร 1209/754 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เรื่อง แจงคะแนน  
                    ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
              3.  แผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ประจําป 2549  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
                   (ฉบับปรับปรุงแกไข วันที่ 31 มีนาคม 2549)  

4.   เอกสารโครงการฝกอบรม/พัฒนา ตามรายกิจกรรมของแผน KM 
              5.  รายงานผลการปฏิบัติงาน   เรื่องการจัดการความรูในองคกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
              6.  แผนพับ การจัดการความรู  KM 
              7.  หนังสือ เรือ่งความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเขื่อนปองกันตลิ่ง 
              8.  หนังสือ เรือ่งการออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่ง 
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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             ( .... )  รอบ  6    เดือน      
                                                                                                                                               ( ./.. )  รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่ 14   :  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:  นายเกียรติศักดิ์   อมรประเสริฐสุข 
โทรศัพท :   0 - 2201-8070 

ผูจัดเก็บขอมูล :    นายสุเทพ    รัขติยาภรณ 
                              นางลักขณา    ขาวขํา 
โทรศัพท :   0 - 201-80790    0 - 201-8072 

คําอธิบาย 

 สวนราชการจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  พรอมจัดทํา 
1. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
2. แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ  โดยใชขอมูลท่ีไดมา

จากผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  โดยในแผนปฏิบัติการฯจะตองระบุ
ผูรับผิดชอบ  และชวงเวลาที่จะดําเนินการในแตละกิจกรรมอยางชัดเจน 

ซึ่งในสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศและแผนปฏิบัติการฯจะตองมีเนื้อหา
ครอบคลุม 3  ประเด็นหลัก  และประเด็นยอยในแตละประเด็นหลักรวมทั้งสิ้น   10  ประเด็น  ดังนี้ 
 
1. ดานระบบ/กระบวนงานของสวนราชการ 

1.1 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเปนตองปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม 
2. ดานผูใชงาน(User)  กลุมตาง ๆ ไดแก  ประชาชน  สวนราชการที่เกี่ยวของ  และผูบริหารของสวนราชการ 

2.1 การไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเหมาะสมของผูใชงาน(User) แตละกลุม 
2.2 รูปแบบ / ชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน    (User) 
          กลุมตาง ๆ  
2.3 การรณรงคหรอืสงเสริมใหมกีารใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

3. การบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ 

3.1 กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup  and Recovery  Procedures) 
3.2 กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit  Procedure) 
3.3 การกําหนดสิทธิ์ (Access  Right) ในการอาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ  สําหรับ

ผูใชงานกลุมตาง ๆ ไดแก  ประชาชน  สวนราชการที่เกี่ยวของ  และผูบริหารของสวนราชการ 
3.4 แผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency  Plan) 
3.5 การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากรของสวนราชการ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
      กระทรวงมหาดไทย 
 

                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             ( .... )  รอบ  6    เดือน      
                                                                                                                                               ( ./.. )  รอบ  12  เดือน  

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
 

ประเด็นพิจารณา ผลการดําเนินการ 
1.  ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวน 

     และวิเคราะหระบบฯและแผน 

     ปฏิบัติการ 

1)  จัดทําสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูล 

     สารสนเทศและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบ 

     ฐานขอมูลสารสนเทศของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
2)  จัดสงเอกสารสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ 

     และแผนปฏิบัติการฯ ใหสํานักงาน  ก.พ.ร. ในวันที่ 30   
     มกราคม  2549   (เอกสารอางอิง 1) 

2.   สรุปผลการทบทวน และวิเคราะห 
      ระบบฯ มีคุณภาพและเนือ้หาครอบคลุม 

      ท้ัง 3 ประเดน็หลกัและ 10 ประเด็นยอย   

เอกสารสรุปผลการทบทวน และวิเคราะหระบบฯ และแผน 
ปฏิบัติการฯ  มีคุณภาพและเนื้อหาครอบคลุมท้ัง 3 ประเด็น
หลัก  และ 10 ประเด็นยอย   

3.  แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพ 

     ครอบคลุมท้ัง 3  ประเด็นหลัก  และ    
    10 ประเด็นยอย 

1)  แผนปฏิบัติการฯ มีเนือ้หาและคุณภาพครอบคลุม  3   
     ประเดน็หลกั   9  ประเดน็ยอย 

2) แผนปฏิบัติการฯ ไดรับความเห็นชอบจากอธบิดี 
    กรมโยธาธิการและผังเมืองแลว (เอกสารอางอิง 2) 
หมายเหตุ   
         ประเด็นยอยท่ี 1.2  ระบบงาน/กระบวนงานของสวน
ราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเปนตองปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม 
          ตาม เอกสารสรุ ปผลการทบทวนและวิ เ คราะห   
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ  ท่ีจัดสงให
สํานักงานก.พ.ร. นั้น ไดมีการทบทวนและวิเคราะหระบบงาน
ในประเด็นยอยท่ี  1.2  โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดสง
แบบสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ ท้ังระดับฝาย / กลุมงาน / 
กอง /สํานัก ระหวางวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2548  ปรากฏวา
ทุกหนวยงานไดรายงานใหทราบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 
2549  ไมมีระบบงาน/กระบวนงานของหนวยงานปลี่ยนแปลง
ไปจาก เดิมจนจํ า เปนตองปรับปรุ งระบบฐานขอมู ล
สารสนเทศที่หนวยงานใชอยูเดิม ดังนั้น  กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจึงไมมีแผนปฏิบัติการในประเด็นยอยท่ี  1.2 นี้  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
      กระทรวงมหาดไทย 
 

                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             ( .... )  รอบ  6    เดือน      
                                                                                                                                               ( ./.. )  รอบ  12  เดือน  

 ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  (ตอ) 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการดําเนินการ 
          ประเด็นยอยท่ี 3.3   การกําหนดสิทธิ์ (Access  Right) ใน

การอาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ  สําหรับ
ผูใชงานกลุมตาง ๆ ไดแก  ประชาชน  สวนราชการที่เกี่ยวของ  
และผูบริหารของสวนราชการ 
           ปจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมือง มีระบบการกําหนด
สิทธิ์ (Access Right) ท่ีเปนไปตามมาตรฐาน  และมี
ประสิทธิภาพ   มีความมั่นคงปลอดภัยตอระบบขอมูล
สารสนเทศของกรมโยธาธิการและผังเมืองในระดับหนึ่งแลว   
โดยไมมีปญหาในการปฏิบัติงาน   ตามเอกสารแผนปฏิบัติการ
(Action Plan)  การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2549  หนา 83-90    จึงจัดทําแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมเพียง
แผนงานเดียว โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 
การปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบขอมูล
สารสนเทศ  ขอ 5  การปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเครือขายและคอมพิวเตอรแมขาย  โดยเปนแผนงาน
การเปลี่ยน Password ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทุกชวงเวลา    
 

4. รอยละของจาํนวนแผนปฏิบัติการฯ ท่ี
นําไปปฏิบัติไดแลวเสร็จสมบูรณ 

:   จํานวนแผนปฏิบัติการฯที่กําหนดไว จํานวน 4  ดาน 
ประกอบดวยแผนงาน รวมท้ังสิ้น    82   แผนงาน     

:   จํานวนแผนปฏิบัติการฯ ท่ีนําไปปฏิบัติไดแลว เสร็จ 
สมบูรณ  จํานวน   82  แผนงาน 

:   คิดเปนรอยละ  100 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
      กระทรวงมหาดไทย 
 

                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             ( .... )  รอบ  6    เดือน      
                                                                                                                                               ( ./.. )  รอบ  12  เดือน  

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  (ตอ) 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการดําเนินการ 
5.  รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ ท่ี
สามารถบรรลวุตัถุประสงคหรือเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติการฯ ท่ีกําหนดไว 

:   จํานวนแผนปฏิบัติการฯ ท่ีนําไปปฏิบัติไดแลว เสร็จ 
สมบูรณ  จํานวน  82  แผนงาน 

:   แผนปฏิบัติการฯ ท่ีปฏิบัติไดแลวเสร็จสมบูรณ  สามารถ
บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายตามที่กําหนดไวครบถวน
ท้ัง  82  แผนงาน 

:    คิดเปนรอยละ  100 

•   จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action 

      Plan) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ของ     
     กรมโยธาธิการและผังเมือง   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.    
     2549 (เอกสารอางองิ 4) 
•   สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  ไดรับความ  
     เห็นชอบจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแลว   
    (เอกสารอางอิง 3) 
 

หมายเหตุ     ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปรากฏใน   “ เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ (Action  Plan) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ของ                    
กรมโยธาธิการและผังเมือง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 ” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
      กระทรวงมหาดไทย 
 

                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             ( .... )  รอบ  6    เดือน      
                                                                                                                                               ( ./.. )  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา) 
 
 

     ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

1) ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวนและ
วิเคราะหระบบฯ และแผนปฏิบัติการฯ 

 

0.5 5 5 0.0250 

2) สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ       
มีคุณภาพ และเนื้อหาครอบคลุมท้ัง 3 
ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

 

0.5 5 5 0.0250 

3) แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพ
ครอบคลุม  ท้ัง 3 ประเด็นหลักและ 10 
ประเด็นยอย 

 

1 5 5 0.0500 

4) รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ ท่ีนําไป
ปฏิบัติไดแลวเสร็จครบถวน  

 

1 5 5 0.0500 

5) รอยละของจํานวนแผน ปฏิบัติการฯ ท่ี 
สามารถบรรลุวตัถุประสงคหรือเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการฯ ท่ีกําหนดไว 

 

1 5 5 0.0500 

รวม 4 5 5 0.2000 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :       
1. สํารวจ/ตรวจสอบระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่มีอยูท้ังหมด 
2. จัดทําแบบสํารวจสถานภาพการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

2.1 วิเคราะหความตองการใชฐานขอมูลและที่ควรมีเพิ่ม 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
      กระทรวงมหาดไทย 
 

                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             ( .... )  รอบ  6    เดือน      
                                                                                                                                               ( ./.. )  รอบ  12  เดือน 

2.2 วิเคราะหสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
3. ศึกษาการใหบริการ/รูปแบบ/ชองทางการใหบริการแกผูใชงานกลุมตาง ๆ ท่ีมีอยูในปจจุบัน  เพื่อทบทวน

และประเมินสถานภาพการใหบริการแกผูใชงานกลุมตาง ๆ 
4. สํารวจกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธท่ีไดดําเนินการแลว  เพื่อวิเคราะหความตอเนื่องสม่ําเสมอ 
5. การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของการบริหารจัดการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. ทบทวนและวิเคราะหกระบวนการในการสํารองและกูคืนระบบ 
7. ทบทวนและวิเคราะหกระบวนการในการกําหนดสิทธ 
8. ทบทวนและวิเคราะหกระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
9. ทบทวนแผนการจัดการหรือการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ 
10. จัดจางผูรับจางภายนอกทําการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ(Security  Audit   Procedures) 
11. จัดทําแผนปฏิบัติการ(Action  Plan )  การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ประกอบดวย 
- แผนปฏิบัติการ(Action  Plan) การจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
- แผนปฏิบัติการ(Action  Plan)  การจัดทําระบบการใหบริการทางอิเล็กทรอนกิส  
- แผนปฏิบัติการ(Action  Plan)  การฝกอบรมดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศดานผังเมือง   
- แผนปฏิบัติการ(Action  Plan)  การปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยของระบบขอมูลสารสนเทศ   

12. กํากับ  ดูแล  สั่งการ  การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ(Action  Plan) 
13. นํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ เพื่อการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภยัของระบบขอมูลสารสนเทศ  

เสนอขอความเห็นชอบตอท่ีประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  /ดําเนินการจัดหาอุปกรณและ
โปรแกรม 

14. จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  การใชงานโปรแกรมฐานขอมูลทะเบียนหนังสือรับ-สง  และ
โปรแกรมฐานขอมูลครุภัณฑ  จํานวน 4  รุน  ในวันที่ 12, 13, 14 และ 21  กรกฎาคม  2549 

15. นํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหลักสูตร e-learning  ท่ีจะจัดซื้อเพิ่มเติมเสนอขอความเห็นชอบตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ดําเนินการจัดหา 

16.   ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯและรวบรวมขอมูลและเอกสาร/หลักฐาน  จากหนวยงานที่ 
         เกี่ยวของ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.  ไดรับความรวมมือในการตอบแบบสํารวจ 
2. ไดรับงบประมาณในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
3. ไดรับความรวมมือประชาสัมพันธการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ใน

หนังสือขาวสารของกรมฯ    



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
      กระทรวงมหาดไทย 
 

                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             ( .... )  รอบ  6    เดือน      
                                                                                                                                               ( ./.. )  รอบ  12  เดือน 

4. ไดรับความอนุเคราะหขอมูลเพื่อการปฏิบัติตามแผนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน:        
1. แผนปฏิบัติการเกิดข้ึนภายหลังจากที่มีการจัดทําคําของบประมาณไปแลว  ทําใหแผนปฏิบัติการไมมี

งบประมาณรองรับตองใชงบประมาณเหลือจายในการดําเนินงานเพื่อจัดหาครุภัณฑตามแผนปฏิบัติการ  
ซึ่งมีข้ันตอนการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและจัดหาครุภัณฑ  และเปนขั้นตอนที่ตองใช
เวลานาน 

2.     การดําเนินการตามแผน/การจัดรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิงบางรายการ  ตองเกี่ยวของกับหนวยงาน      
อื่น ๆ  ทําใหเกิดการติดขัด/ลาชา 

 หลักฐานอางอิง   :    
     -   เอกสารอางอิง 1    หนังสือกรมโยธาธกิารและผังเมือง ดวนที่สุดท่ี มท 0722/021  ลงวันที่ 30 มกราคม  2549 
                                       เรื่อง สงเอกสารตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
     -   เอกสารอางอิง 2    หนังสือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ี มท 0707/851  ลงวันที่ 2  สิงหาคม  2549           

เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ(Action  Plan) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ประจําปงบประมาณ  2549     

      -  เอกสารอางอิง 3     หนังสือ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ี  มท 0707/ 1083  ลงวันที่    18  ตุลาคม  2549    
เรื่อง  ขอความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(Action  Plan)   
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ประจําป
งบประมาณ 2549 

      -   เอกสารอางอิง 4    เอกสารรายงานสรปุผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action  Plan) การบริหาร    
                                        จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ประจําปงบประมาณ   
                                        พ.ศ. 2549  ประกอบดวย 
                                        •  ภาคผนวกที่ 1 :  เอกสารประกอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
                                                                       การจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
                                 •  ภาคผนวกที่ 2 :  เอกสารประกอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
                                                                      การจัดทําระบบการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส   

หลักฐานอางอิง   :    

                                •  ภาคผนวกที่ 3 :  เอกสารประกอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

                                                                     การฝกอบรมดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศดานผังเมือง 

                                •  ภาคผนวกที่ 4 :  เอกสารประกอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
      กระทรวงมหาดไทย 
 

                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             ( .... )  รอบ  6    เดือน      
                                                                                                                                               ( ./.. )  รอบ  12  เดือน 

                                                                     การปรับปรุงความมั่นคงปลอดภยัของระบบขอมูลสารสนเทศ 

                                •  ภาคผนวกที่ 5 :  เอกสารประกอบผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการหรือแกไข     
                                                                     ปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan)  กรมโยธาธิการและผังเมือง   
                                                                     ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 
                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)            (…..)     รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                 ( )      รอบ  12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 16 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรชัย  พรภัทรกุล 
                                   นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายถวัลย  วรรณกิจมงคล  
                            นายธรรมโรจน  ทรงวิทย 
                       นายวันชัย  ปนแกว 
                            นายบัณฑิตย  อุดมเศรษฐ 

โทรศัพท :  0-2299-4349, 0-2299-4238 โทรศัพท : 0-2299-4239, 0-2299-4143 , 0-2299-4242    

คําอธิบาย 

                        ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  หมายถึง   ความสําเร็จของการจัดทํา
แผนการดําเนินงานรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องเดียวกันไวดวยกันในดานกฎหมายควบคุมอาคาร   

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :    
              กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของกรมฯ     โดยจัดทําแผนการ
ดําเนินงานรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องเดียวกันไวดวยกันในดานกฎหมายควบคุมอาคาร  ซึ่งมี
วัตถุประสงควาเมื่อนําแผนพัฒนากฎหมายฯ  ไปสูการปฏิบัติจนแลวเสร็จประชาชนจะสามารถเขาถึงกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารไดสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมเรื่องท่ีตองการทราบมากขึ้น  และหนวยงานของรัฐท่ี
จะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมอาคารสามารถนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติงานไดชัดเจนยิ่งข้ึน  อีกทั้งจะได
เปนแนวทางในการจัดทําเปนประมวลกฎหมายในอนาคตตอไป 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

1 รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติท้ังหมดที่กรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบ 

2 สํารวจ  ตรวจสอบ  กฎหมายหลักและกฎหมายรอง  ท่ีจะตองดําเนินการให 
สอดคลองกับกรอบนโยบายในการพัฒนากฎหมายที่คณะรัฐมนตรีไดกําหนดไว
ใน  3  หลักการ  17  แนวทาง 

3 พิจารณาและวิเคราะหถงึกฎหมายหลักและกฎหมายรองที่จะดําเนินการแกไข
ปรับปรุงหรอืรวบรวมบทบัญญัติในเรื่องเดยีวกันไวดวยกัน  รวมทั้งพจิารณาถงึ
หลักการและแนวทางการจดัทําแผนพัฒนากฎหมาย  โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมฯ 

4 จัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2549  แลวเสร็จ 

5 แผนพัฒนากฎหมายไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 

 



                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)            (…..)     รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                 ( )      รอบ  12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 
    ที่ได 

คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน 
 พัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

3.00 5 5.00 0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
                  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของกรมฯ  โดยจัดทําแผนการ
ดําเนินงานรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องเดยีวกันไวดวยกันในดานกฎหมายควบคุมอาคาร  ซึ่งการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายไดเปนไปตามลําดับขั้นตอนของแตละระดับคะแนนโดยครบถวนสมบูรณ  
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมืองและของ
กระทรวงมหาดไทย  และคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนากฎหมายดังกลาวดวยแลว 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
 

หลักฐานอางอิง  : 

 1.  สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ท่ี  มท  0208.2/ว  2331  ลงวันที่   
17  กรกฎาคม  2549  เรื่องคํารับรองการพัฒนากฎหมาย ประจําป  2549 

2.  สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดวนที่สุด  ท่ี  นร 0503/คพก./92   ลงวันที่ 
6  มิถุนายน  2549  เรื่อง  แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการและคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายทั้ง 10 คณะ 
ประจําป  2548  และ ประจําป  2549 

 



                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 
                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)            (…..)     รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                 ( )      รอบ  12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่  17  : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรชัย  พรภัทรกุล 
                                นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายถวัลย  วรรณกิจมงคล  
                            นายธรรมโรจน  ทรงวิทย 
                       นายวันชัย  ปนแกว 
                            นายบัณฑิตย  อุดมเศรษฐ 

โทรศัพท :  0-2299-4349, 0-2299-4238 โทรศัพท : 0-2299-4239, 0-2299-4143 , 0-2299-4242    

คําอธิบาย 

                        ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  หมายถึง  ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องเดียวกันไวดวยกันในดานกฎหมายควบคุมอาคาร   

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :    
               

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

1 การรวบรวมกฎหมายหลักและกฎหมายรอง 

2 รายงานการศึกษาฉบับแรก  (Inception  Report)  จัดทําสารบัญหมวดหมู   
และอธิบายการจัดหมวดหมู  การจัดทํารับฟงความคิดเห็น  (Focus  group 1)   
เพื่อตรวจสารบัญหมวดหมูและความครบถวนของกฎหมายที่รายงาน 

3 รายงานการศึกษาฉบับกลาง  (Interim  Report )  โดยนําเนือ้หากฎหมาย 
มารวบรวมไวตามสารบัญหมวดหมู 

4 การจัดทํารับฟงความคิดเห็น  (focus  group  2)  เพื่อตรวจสอบความครบถวน
และความถูกตองของเนือ้หากฎหมายที่รายงาน 

5 รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Final  Report)  โดยนําขอแนะนํา 
จากผูเชี่ยวชาญ  และจากการรับฟงความคิดเห็นมาปรับปรุง 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

 
 



                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)            (…..)     รอบ   6  เดือน 
                                                                                                                                 ( )      รอบ  12 เดือน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 
    ที่ได 

คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม 
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

7.00 5 5.00 0.3500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน  
                  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องเดียวกันไวดวยกัน 
ในดานกฎหมายควบคุมอาคาร  โดยไดดําเนินงานเปนไปตามลําดับแตละข้ันตอนจนครบถวนสมบูรณและได
ผ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมโยธาธิการและผั ง เมืองและของ
กระทรวงมหาดไทย  รวมท้ังกระทรวงมหาดไทยไดแจงสงผลการดําเนินงานที่ดังกลาวไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีดวยแลว 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
 

หลักฐานอางอิง  : 
                      1. สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ท่ี มท  0706/10558  ลงวันที่  28  กันยายน  2549 
เรื่อง  แจงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย ประจําป 2549 (การรวบรวมบททบัญญัติกฎหมายเรื่อง
เดียวกันไวดวยกันในดานกฎหมายควบคุมอาคาร) 
                      2.  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมาย
กระทรวง -มหาดไทย  พ.ศ.  2549  เรือ่ง  การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดยีวกันไวดวยกันในดาน
กฎหมายควบคุมอาคาร 
                      3.  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Final  Report)  เรื่อง  การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่อง
เดียวกันไวดวยกันในดานกฎหมายควบคุมอาคาร 
หมายเหตุ     หลักฐานตามขอ 3  สามารถตรวจสอบไดท่ีกองนิติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชีวั้ด)       (      )   รอบ  6  เดือน   
                                                                                                                             (      )  รอบ  12  เดือน  

 ตัวชี้วัดที่  19 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   นางสาวประภาพร   วัฒนเจริญยิ่ง ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสุนีรัตน     แสงศรี 

โทรศัพท :    0-2299-4271 โทรศัพท :     0-2299-4169 

คําอธิบาย  : 
               ความเสี่ยง  คือ  เหตุการณ/การกระทําใด ๆ   ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน   และ        
จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย  (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน)  หรือกอใหเกดิความลมเหลว   
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  (พ.ศ.2548 – 2551)  ของสวนราชการ 
               ระบบบริหารความเสี่ยง   หมายถึง  ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ
ดําเนินการตาง ๆ  โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย     เพื่อใหระดับของความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับได  ประเมินได  ควบคุมได  และตรวจสอบ
ไดอยางมีระบบ  โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  ( พ.ศ.2548 – 2551 )  ของ
สวนราชการเปนสําคัญ 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  
 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

1 กําหนดใหมีคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  4  ป  (พ.ศ.2548-2551)  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนจากทุกหนวยงาน
ในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายหรอืแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

ท้ังนี้กรมฯ  ไดตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ.2548 – 2551)  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนจาก
ทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะทํางานจํานวนทั้งสิ้น   52  คน   ตามคําสั่งกรมฯ ท่ี 
942/2548  ลงวนัที่  2 ธันวาคม 2549    
 

2  วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรอืความ
ลมเหลว  หรอืลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  4  ป (พ.ศ.2548-
2551)  และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

ท้ังนี้  ไดจัดประชุมคณะทํางาน  เพื่อวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบ
หรือสรางความเสียหาย  หรือความลมเหลว   หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ.2548 – 2551) พรอมท้ังจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง    



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชีวั้ด)       (      )   รอบ  6  เดือน   
                                                                                                                             (      )  รอบ  12  เดือน  

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

  
 
 
 

โดยวิเคราะหความเสี่ยง และระบุปจจัยเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมฯ  ซึ่งได
พิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงในดานตาง ๆ  เชน  ดานการเงินและงบประมาณ  ดานกลยุทธ         
ดานกฎระเบียบ   และดานการปฏิบัติงาน   ท้ังนี้คณะทํางานไดรวมพิจารณาระบุและ
จัดลําดับความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีไดกําหนด 

3 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4   ป   
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2549     จัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ภายในวันที่  31   มีนาคม   
2549 โดยในแผนฯ  ดังกลาวตองมีการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสราง
ความรู  ความเขาใจ ใหกับบุคลากรทุกระดับของสวนราชการในดานการบริหารความเสี่ยง  
และการดําเนินการแกไข    ลด   หรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

ท้ังนี้   คณะทํางานฯ  ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ  4  ป   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  ไดแลวเสร็จ   และจัดสง
ใหสํานักงาน  ก.พ.ร.   ตามหนังสือกรมฯ ท่ี มท 0722/2361   ลงวันที่ 30  มีนาคม  2549      
โดยในแผนดงักลาวไดกําหนดใหมีแผนการจัดการความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสราง
ความเสียหายหรือความลมเหลว   หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  4  ป (พ.ศ.2548-2551)   ดังนี้ 

-    แผนการสรางระบบบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ    
-    แผนการสนับสนุนการบริการดานชางแกทุกภาคสวนใหไดตามเปาหมาย   
-    แผนตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสาธารณะใหไดตามเปาหมาย 
-    แผนการวางและจัดทําผังเมืองรวมใหแลวเสร็จตามเปาหมาย  
-    แผนงานดําเนินการจัดการระบบปองกันน้ําทวมในพื้นที่ชุมชนใหแลวเสร็จ    
     ตามสัญญา                
-    แผนงานดําเนินการกอสรางเขื่อนริมตลิ่งและริมทะเลใหแลวเสรจ็ภายใน    
     ปงบประมาณ                
-    แผนงานบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อการพัฒนาระบบ   
     บริหารงานใหมีความสะดวก  รวดเรว็  และมีประสิทธิภาพ   
และสําหรับการกําหนดมาตรการ  หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู    

ความเขาใจ   ใหกับบุคลากรทุกระดับของสวนราชการ ในดานการบริหารความเสี่ยง  
รวมท้ังการดําเนินการแกไข  ลด   หรือ ปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
นั้น     ไดระบุไวในแผนการปรับปรุงของแผนการสรางระบบบริหารความเสี่ยงอยางมี
ประสิทธิภาพ  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชีวั้ด)       (      )   รอบ  6  เดือน   
                                                                                                                             (      )  รอบ  12  เดือน  

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
4 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป  (พ.ศ.2548-2551)  ของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2549  ได
แลวเสร็จครบถวน 
ท้ังนี้  คณะทํางานบริหารความเสี่ยงไดติดตามการนําแผนบริหารความเสี่ยง ท้ัง  7  
แผนงาน ไปดําเนินการปรับปรุงแกไข   โดยกําหนดแบบติดตามและประเมินผลบริหาร
ความเสี่ยงใหคณะทํางานฯ    ท่ีรับผิดชอบในแผนนั้น   ดําเนินการประเมินผลหลังจากนํา
แผนงานไปปฏิบัติ  และเสนอขอแกไขปรับปรุงหากแผนที่กําหนดไว  ไมสามารถแกไข  
ลด หรือปองกนัความเสี่ยงนั้น  ๆ  ได  โดยเฉพาะไดมีการอบรมบุคลากรทุกระดับใหมี
ความรู ระบบบริหารความเสี่ยง 

5 สรุปประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  (พ.ศ.2548-2551)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
2549    และกําหนดแนวทางการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของสวนราชการ
สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ.2550  และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสดุของสวน
ราชการ 

ท้ังนี้  คณะทํางานไดดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง  เพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  (พ.ศ.2548-2551)  ของสวน
ราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2549  และมีการกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของสวนราชการ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2550  
และไดรับความเห็นชอบจากอธิบดี 

เกณฑการใหคะแนน : 

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

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 
    ที่ได 

คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยง 

3.00 5 5.00 0.1500 

  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชีวั้ด)       (      )   รอบ  6  เดือน   
                                                                                                                             (      )  รอบ  12  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน :      
            กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  มีผูบริหารระดบัสูงและผูแทน
จากทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนกรรมการ ตามคําสั่งกรมฯ ท่ี 942/2548 ลงวันที่  2 ธันวาคม 2548  และได
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ เพื่อวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญของปจจัย
เสี่ยง โดยไดพิจารณาวิเคราะหความเสี่ยงและระบุปจจัยเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมฯ ในดานตาง ๆ 
เชน ดานการเงินและงบประมาณ ดานกลยุทธ ดานกฎระเบียบ และดานการปฏิบัติงาน  เพื่อจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งได
ดําเนินการแลวเสร็จ และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือกรมฯ ท่ี มท 0722/2361 ลงวันที่ 30 มีนาคม  
2549  ท้ังนี้คณะทํางานบริหารความเสี่ยงไดติดตามการนําแผนบริหารความเสี่ยงไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
โดยกําหนดแบบติดตามและประเมินผลบริหารความเสี่ยงใหคณะทํางานฯ ท่ีรับผิดชอบในแผนนั้น ๆ 
ดําเนินการประเมินผลหลังจากนําแผนงานไปปฏิบัติ และเสนอขอแกไขปรับปรุง รวมท้ังไดจัดใหมีการอบรม
บุคลากรทุกระดับ ใหมีความรู ความเขาใจระบบบริหารความเสี่ยงใหมากยิ่งข้ึน และจากกการดําเนินงานตาม
แผนฯ คณะทํางานฯ ไดดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงฯ ของสวนราชการ สําหนับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยไดรับความเห็นชอบอธิบดี 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :      
1.  การไดรับการสนับสนุนและใหความสําคัญ   จากผูบริหารระดับสูง 
2.  การใหความรวมมอืจากหนวยงานตาง ๆ  ท่ีไดสงตัวแทนเขารวมเปนคณะกรรมการ/   
     คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
3.  การใหความรวมมอืจากหนวยงานตาง ๆ  ในการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

                   4. ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการผังเมือง  กรมโยธาธิการและผังเมือง       
ในการจัดฝกอบรม และประชุมเชิงปฏิบัติการหัวขอเรือ่ง  “การบริหารความเสี่ยง”  แกคณะทํางาน และ
บุคลากรทุกระดับของสวนราชการ 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :         

                   การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในแตละแผนของการจัดการความเสี่ยง  ตองใช
งบประมาณพอสมควร     ซึ่งมิไดจัดสรรงบประมาณไวในปงบประมาณ 2549    จึงทําใหการปรับปรุง             
ตามแผนเปนไปดวยความลาชา     

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชีวั้ด)       (      )   รอบ  6  เดือน   
                                                                                                                             (      )  รอบ  12  เดือน  

หลักฐานอางอิง  : 
 

   ข้ันตอนที่  1.      

1.1    แผนการดําเนินงานตามขั้นตอนของตัวช้ีวัดท่ี 19    ความสําเร็จของการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยง 

1.2     คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  ท่ี 942/2548    
ลงวันที่   2   ธันวาคม 2548    จํานวน  51  คน   ซึ่งประกอบดวย   

-    รองอธิบดีกรมฯ นายเอกวทิย  ถิระพร                เปนประธานคณะทํางาน     
-    ผูแทน สํานัก/กอง/หนวยงานที่เทียบเทากอง      คณะทํางาน  ( จํานวน 48  คน ) 
-    นางสาวประภาพร    วัฒนเจริญยิ่ง                      คณะทํางานและเลขานุการ 
-    นางสาวสุรภา     วัฒนธงชัย                                คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

1.3   รายละเอียดการทํางานของคณะทํางาน   ซึ่งมีการดําเนินการดังนี ้
-     จัดฝกอบรมคณะทํางาน  เรื่อง การบรหิารความเสี่ยง  ในวันที่ 17  ธันวาคม 2548    
      ณ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  เพื่อใหคณะทํางานไดมีความรู    ความเขาใจ  
-     จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน    เรื่อง  การบริหารความเสี่ยง  เมื่อวันที่      

21  มกราคม  2549                  
      ณ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  เพื่อใหคณะทํางานไดมีการฝกปฏิบัติจริง 
-     รายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  เพื่อจัดทําแผนการบริหาร

ความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2549   ซึ่งมีการจัดประชุมคณะทํางานดังนี้ 

• ครั้งท่ี 1/2548   วนัที่  22  ธันวาคม  2548   

• ครั้งท่ี 2/2549   วันที่  20  กุมภาพันธ  2549 

• ครั้งท่ี 3/2549   วันที่  15  มีนาคม  2549 
 

     ข้ันตอนที่  2.      
 

2.1 ตารางวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลว  หรอืลดโอกาสที่จะ  บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  4  ป (พ.ศ.2548-
2551)  

2.2 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  และระดับความสําคัญของความเสี่ยง 
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชีวั้ด)       (      )   รอบ  6  เดือน   
                                                                                                                             (      )  รอบ  12  เดือน  
 
 

     ข้ันตอนที่  3.      

                     -  แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4  ป  ของสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 
                     -  หนังสือกรมฯ ท่ี มท 0722/2361   ลงวันที่   30   มีนาคม   2549    เรื่อง   การสงเอกสารตัวช้ีวัด
ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2549 

        ข้ันตอนที่  4. 

                     -    รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2549 

        ข้ันตอนที่  5. 

                      -    รายงานสรุปและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2549 
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