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ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ 

ดําเนิน 

งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

 
มิติท่ี 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก:รอยละ 50) 

 

 
4.7900 

 

 

1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย (น้ําหนัก : รอยละ 15) 
 

 
4.2000 

 

1.1 รอยละของจํานวนหมูบานยากจนที่มี 

      กระบวนการตัดสินใจแกไขปญหาของ 
      ตนเอง (หมูบานยากจน 16,735 หมูบาน) 
 

รอยละ   3.0 47 50 53 56 59 61.04 
% 

5.0000 0.1579 
 

1.2 สัดสวนจํานวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติด 

      ตอประชากรแสนคน 
 

สัดสวน: 

แสนคน 

  3.0 75.
49 

74.
49 

73.
49 

72.
49 

71.
49 

39.21 
% 

5.0000 0.1579 

1.3 รอยละที่ลดลงของจํานวนขอรองเรียน 

       หนวยงานและเจาหนาที่รัฐในสังกัด 

       กระทรวงมหาดไทย 
 

รอยละ   3.0  2   4   6   8  10 13.65 

% 

 5.0000   0.1579 

1.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

      จัดตั้งศูนยบริการรวม 
 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1053 

1.5 รอยละของหมูบานเปาหมายไดรับ 

     การพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
     “ อยูเย็น เปนสุข ” ตามเกณฑ 

รอยละ 2.0 2 4 6 8 10 12.32 

% 

5.0000 0.1053 

1.6 ระดับความสําเร็จในการสงเสริมให 
      องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ 

      ดําเนินการตามหลักเกณฑการบริหาร 

      กิจการบานเมืองที่ดี 
 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1053 

   ก 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาและะผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                                 
                                                                                                                                               (……)     รอบ 6   เดือน 

                                                                                                                                         (……)    รอบ 12  เดือน  

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

2.  ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
     (น้ําหนัก : รอยละ 15) 

 4.4667  

2.1 จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทําผัง   
      เมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนําราง 
      กฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวง   
      มหาดไทย 
 

จํานวน 2.0    54 
จว. 

   57 
จว. 

  60 
  จว. 

63 
จว. 

66 
จว. 

 66 
   จว. 

5.0000 
 

0.1053 
 

2.2 จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทํา 
        ผังเมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนําราง 
        กฎกระทรวงฯ เสนอสํานักงานคณะ 
        กรรมการกฤษฎีกา 
 

จํานวน 2.0 24 
จว. 

27 
 จว. 

 30 
 จว. 

  33 
   จว. 

36 
 จว. 

 50 
  จว.  

5.0000 0.1053 

2.3 จํานวนผังเมืองรวมชุมชนที่องคกร 
       ปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดทํา 
       ผังเมืองรวมชุมชนถึงขั้นตอนการ  
      ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 

  จํานวน 4.0 47 
ผัง 

49 
ผัง 

51 
ผัง 

 53 
 ผัง 

55 
ผัง 

  57 
  ผัง 

 5.0000 0.2105 

2.4 รอยละที่ลดลงของผูเสียชีวิตที่เกิดจาก 
       อุบัติภัย 4 ประเภท ไดแก อัคคีภัย 
       สารเคมี อาคารถลม การจราจรทางน้ํา 
 

รอยละ 2.0 4 8 12 16 20 
 

ลดลง
65.27 

   % 

 5.0000 0.1053 

2.5 รอยละที่ลดลงของผูเสียชีวิตจาก 
       อุบัติเหตุจราจรทางบก 
 

   รอยละ 2.0 - 3 -3.5 - 4 -4.5 - 5 
  

 N/A 1.0000 0.0210 

2.6 จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยใน 
       อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ 
      อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ  
      อาคารพาณิชย โรงงาน และโรงแรม 
 

คร้ัง 3.0 135 130 125 120 115 98 5.0000 0.1579 

   ข 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาและะผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

               ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                                       
                                                                                                                                                   (……)   รอบ   6  เดือน 

                                                                                                                                 (……)  รอบ 12  เดือน  

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

 
3. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตัิราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
    (น้ําหนัก: รอยละ 20) 
 

 

4.8750 

 

3.1 จํานวนมูลคางานของการใหบริการ   
ดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ได 

       มาตรฐานทางวิชาการ 
 
 

 จํานวน 
(ลานบาท) 

5.0 1,650 1,700 1,750 1,800 1,8501,962.29 5.0000 0.2632 

3.2  รอยละสะสมของอาคารของทาง 
       ราชการที่ไดรับ การตรวจสอบความ 
       มั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยดาน 
        อัคคีภัย 
 
 
 
 

  รอยละ 
   

5.0 20 22.5 25 27.5 30    30.64% 5.0000 0.2632 

3.3  ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ 
รายละเอียดระบบปองกันน้ําทวม 

        พ้ืนที่ชุมชน จํานวน 16  แหง  
 
 

  ระดับ   
     

5.0 1 
 

2 3 4 5 4.5 4.50000 0.2368 

3.4  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 
       ตรวจสอบและรวบรวมพื้นที่เสี่ยงภัย   
       ตอการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและ   
       ริมทะเลทั่วประเทศ 
 
 

ระดับ 
 

5.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2632 

   ค 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาและะผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

                      ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                                       
                                                                                                                                                   (……)    รอบ   6  เดือน 

                                                                                                                                (……)   รอบ 12 เดือน  

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

 
มิติท่ี 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้าํหนัก:รอยละ 15) 
 

  
 3.6667 

 

5. รอยละของระดับความพึงพอใจของ 
    ผูรับบริการ 

รอยละ 5.0  65  70   75   80 85 N/A 1.0000 0.0526 
 
 

6. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให 
    ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ    
    แสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม 
    ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
 

ระดับ 4.0 1 2 3 4 5 5   5.0000 0.2105 

7.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูล 
      ขาวสารของราชการ 

ระดับ 3.0 1 2 3 4 5 5   5.0000 0.1579 

7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ  
          ตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน  
          การทุจริต 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5   5.0000 0.1053 

7.2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูล 
         เรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเก่ียวกับการ 
         ทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน 
          การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ 
           เจาหนาที่ ของรัฐ และขอมูลการจัดซื้อ  
         จัดจาง 

ระดับ 1.0 1 2 3 4 5 5   5.0000 0.0526 
 

 7.2.3 รอยละของจํานวนสํานวนการ 
           สอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวน 
           สมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
 

รอยละ หมายเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมืองไมมีสํานวนการสอบสวนตามประเด็นของ 
                ป.ป.ช.ขอทราบ จึงนําน้ําหนักตัวชี้วัดนี้ (รอยละ 1.0)ไปเพิ่มที่ตัวชีว้ัดที่ 7.2.1 
                จากรอยละ 1.0  เปนรอยละ 2.0 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด 

หมายเหตุ : รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. 

   ง 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาและะผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

              ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                                       
                                                                                                                                                          (……)  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                          (……) รอบ 12 เดือน  

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

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) 
 
 

  

  4.2565 
 

 8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน 
     งบประมาณรายจายลงทุน 
 
 

รอยละ     3.0 69 71 73 75 77 72.50 
    % 

2.7500 0.0868 

9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
     ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 

       สวนราชการ 
 
 

   ระดับ     2.0   1     2    3    4    5   ไฟฟา    
   ลดลง 
8.8237% 
   น้ํามัน 
   ลดลง 
26.9317

% 

4.8824 0.1028 

10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
        ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน 
        รอบระยะเวลาของขั้นตอนการ 
        ปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 
 

   ระดับ     1.5 1 2 3 4 5 5  5.0000 0.0789 

 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
         ถวงน้ําหนักในการดําเนินการตาม 
         ขอเสนอ การเปลี่ยนแปลงดาน 
         ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
          ของสวนราชการ 
 
  

รอยละ 1.5 1 2 3 4 5   4.70   4.7000 0.0742 

11. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน 
       ตอหนวยผลผลิต 
 

 ระดับ   2.0 1 2 3 4 5 5   5.0000 0.1053 

   จ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาและะผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

                 ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                                       
                                                                                                                                     (……)  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                        (……)  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ 

ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก:รอยละ 20)    5.0000  
 12. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู 

        เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
ระดับ 3.0 1 2 3 4 5 5   5.0000 0.1579 

13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ 
         การบริหารทรัพยากรบุคคล  

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5   5.0000 0.1053 

13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง 
         น้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอ 
         การเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของ 
         สวนราชการ 

รอยละ 2.0 4 2 3 4 5 5   5.0000 0.1053 

13.3 ระดับความสําเร็จของการถายทอด 
          ตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกร 
          สูระดับบุคคล 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5   5.0000 0.1053 

14. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ 
       ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ 
        สวนราชการ 

 ระดับ          

      1)  สรุปผลทบทวนและวิเคราะหระบบฯ  
          มีคุณภาพ และเนื้อหาครอบคลุมทั้ง      
          3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

 1.0 6 7 8 9 10 10 5.0000 0.0526 

      2) แผนการปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและ 
           คุณภาพ ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก   
          และ 10 ประเด็นยอย 

 0.5 6 7 8 9 10 10 5.0000 0.0263 

      3) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการ 
           ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 1.0 60 70 80 90 100 100  5.0000 0.0526 

      4) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผน 
  ปฏิบัติการฯ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค 
  หรือเปาหมายตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการฯ 
  และมีรายงานประเมินผลความสําเร็จของ 
  การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ 

 1.5 80 85 90 95 100 100  5.0000 0.0789 

  ฉ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาและะผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

                    ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง                                       
                                                                                                                                                           (……)  รอบ  6  เดือน 

                                                                                                                              (……)  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน 
         พัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
 

ระดับ  หมายเหตุ  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดรับการยกเวนตัวช้ีวัด 
                  15.1 – 15.2 
                  โดยคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมาย 
                  ของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
                  ไดใหความเห็นชอบใหยกเวนการพัฒนากฎหมาย 
                   ของกรม ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
                   ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
                   ดวนที่สุด ที่ นร 0503/ คพก(ว)/ 268 ลว.16 ส.ค.50 
                   และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร.ดวนที่สุด  
                   ที่ นร 1201/5234 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550 แจงมติ 
                   ใหยกเลิกการประเมินผลตัวช้ีวัด และใหยกเลิก 
                   น้ําหนักของตัวช้ีวัด ฯ ออกรอยละ 5 

15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง  
        น้ําหนักของการดําเนินงานตามแผน 
        พัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
 

ระดับ  

 16. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 
        คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ระดับ 5.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2632 

17. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ 
      บริหารความเสี่ยง 
 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1053 

                           
                                    รวม 

  
95 

        
 

4.6007 
 

 
 

 
 
 
 
 

   ช 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาและะผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 2.1  :  จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดถึงขัน้ตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ  
                           เสนอกระทรวงมหาดไทย 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:1.นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์ 
                                2.นายสมพงษ     จุลดสิุตพรชัย 

ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. น.ส.ขวัญศิริ  วรรณชนะ             2. น.ส.สอิ้ง  จอมแดงธรรม    
3. นายสุเทพ  ประเทืองโภคเจริญ   4. นายปกรณ  เทพจร 
5. น.ส.พรเพ็ญ  ศิริมงคลรัตน         6. น.ส.รุงนภา  สุวรรณโชติ 

โทรศัพท : 0-2299-4238 , 0-2201-8321 โทรศัพท : 0-2201-8275 , 0-2201-8321, 0-2299-4239 

คําอธิบาย : 
    จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทําผงัเมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ เสนอ

กระทรวงมหาดไทย  หมายถงึ จํานวนจังหวัดที่ดําเนินการวางและจดัทาํผังเมืองรวมจงัหวัดตอเนื่องจากขั้นตอน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2549  ถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงมหาดไทย 

   ขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ  เสนอกระทรวงมหาดไทย หมายถึง การนําเอกสารรางกฎกระทรวงฯ ที่ผาน
ขั้นตอนการตรวจร าง เสร็ จ เรี ยบรอยแลวจากกองนิติการ  กรมโยธาธิการและผั ง เมือง  จัดส งให
กระทรวงมหาดไทย  
 

ขอมูลผลดําเนินการ :  
- ป พ.ศ.2549 ไดดําเนินการตามขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด และสามารถจัดทําผัง 

เมืองรวมจังหวัดถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ เสนอกระทรวงมหาดไทยได จํานวน 36 จังหวัด และจังหวัดที่
คงเหลือจะดําเนินการตอเนื่องถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ เสนอกระทรวงมหาดไทยตอไป 

             

ข้ันตอนการดําเนินงาน

นํารางกฎกระทรวง ฯ เสนอกระทรวงมหาดไทย

ผลการดําเนินงาน

66  จังหวัด  
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

                     

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
54 จังหวัด 57 จังหวัด 60 จังหวัด 63 จังหวัด 66 จังหวัด  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   
น้าํหนกั คาคะแนน คาคะแนน

(รอยละ) ท่ีได ถวงน้าํหนกั

ตัวช้ีวดัท่ี 2.1 : จํานวนจงัหวดัสะสม 2.00 66 จังหวดั 5.00 0.1053

ท่ีสามารถจดัทาํผังเมอืงรวมจงัหวดัถงึ
ขัน้ตอนนาํรางกฎกระทรวง ฯ เสนอ

กระทรวงมหาดไทย

ตวัชีว้ดั/ขอมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ดั ผลการดาํเนนิงาน

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
1. กระทรวงมหาดไทย  มีหนังสือที่ มท 0711/212 ลงวนัที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 แจง เร่ือง การวาง

และจัดทําผังเมืองรวมจังหวดั ใหผูวาราชการจังหวดัทุกจงัหวัดทราบและดําเนนิการ 
2. สํานักผังประเทศและผังภาคไดมอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบงานวางและจัดทําผังเมืองรวม

จังหวดั แบงออกเปน 4 กลุมงานวางผัง ดําเนินงานตามขัน้ตอนการวางผัง รวมกับสํานักงานโยธาธกิารและ 
ผังเมืองจังหวดั และองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี ้
               2.1 กลุมงานวางผังภาคเหนือ  จํานวน  17  ผัง 
              2.2 กลุมงานวางผังภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  จํานวน  19  ผัง 
    2.3 กลุมงานวางผังภาคกลางและภาคตะวนัออก  จํานวน  23  ผัง 
            2.4 กลุมงานวางผังภาคใต  จํานวน  14  ผัง 

3. สํานักผังประเทศและผังภาค  มีหนังสือที่ มท 0711.3/ว 1027 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549  สงกรอบ
แผนการดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2550 ให โยธาธิการและผังเมือง
จังหวดัทุกจังหวัด เพื่อดําเนนิการตามแผนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด   
             4. สํานักผังประเทศและผังภาค  มหีนังสือที่ มท 0711.3/ว 1037 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549  ขอรับการ
จัดสรรเงินงบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 1) เพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวดัในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวดั 
              5.สํานักผังประเทศและผังภาค  มหีนังสือที่ มท 0711.3/225 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550  ขอรับการจัดสรร
เงินงบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 2) เพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวดัในการวางและจัดทําผังเมอืงรวมจังหวัด 

            6. สํานักผังประเทศและผังภาค  มหีนังสือที่ มท 0711.3/282  ลงวันที่ 19 เมษายน 2550  ขอรับการ
จัดสรรเงินงบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 2) เพิ่มเติม เพือ่สนับสนุนภารกิจของจังหวดัในการวางและจัดทําผัง
เมืองรวมจังหวัดยโสธร  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)               (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                               (……)  รอบ12 เดือน  
             7. สํานักผังประเทศและผังภาค  มหีนังสือที่ มท 0711.3/535 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550  ขอรับการจัดสรร
เงินงบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 3) เพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวดัในการวางและจัดทําผังเมอืงรวมจังหวัด 
             8.สํานักผังประเทศและผังภาค  มีหนังสือที่ มท 0711.3/595 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 ขอรับการจัดสรร
เงินงบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 4) เพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวดัในการวางและจัดทําผังเมอืงรวมจังหวัด 
             9.สํานักผังประเทศและผังภาค  มีหนังสอืที่ มท 0711.1/755 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2550    และ ที่ มท 
0711.1/814 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 4) เพิ่มเติม เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของจังหวัดในการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดตรัง  และจังหวดัลําพูน ตามลําดับ 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
1. กระทรวงมหาดไทยไดใหความสําคัญในการดําเนนิการวางและจดัทําผังเมืองรวมจังหวดั โดย

กําหนดใหเปนตัวช้ีวัดในระดับกลุมภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และไดมอบนโยบายใหจังหวัดเรงรัด
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวดัตามขั้นตอนตางๆ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  
รวมถึงใหรายงานความกาวหนาในการดําเนินการใหกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 

2. การสนับสนุนดานงบประมาณความพรอมและความรวมมือของบุคลากรสวนภมูิภาคและทองถ่ิน 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 

  1. การดําเนินการในขั้นตอนตรวจรางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวดัเปนการตรวจพิจารณาราง
กฎหมายทีต่องใชความละเอยีด รอบคอบ ประกอบกับมจีํานวนรางกฎกระทรวงฯจํานวนมาก แตกองนิติการ    
ซ่ึงมีหนาที่ในการตรวจราง ฯ มีเจาหนาที่จาํกัด ทําใหตองใชระยะเวลาในการดําเนินการมาก 
            2. การดําเนินการตามขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯเสนอกระทรวงมหาดไทย และนํารางกฎกระทรวงฯ
เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนการดําเนนิการของหนวยงานอื่นๆ ซ่ึงอาจมีอุปสรรคจากปจจยั
ภายนอกที่ไมอาจควบคมุได 
หลักฐานอางองิ : 

            1. สรุปรายชื่อจํานวน 30 จังหวัดทีด่ําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
            2. หนงัสือสํานักผังประเทศและผงัภาคที่ มท 0711.3/ว 1027 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 สงกรอบแผน 
การดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2550 ให โยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดั 
ทุกจังหวัด เพือ่ดําเนินการตามแผนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด   
            3. กรอบแผนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2550  
         4. หนังสือสํานักผังประเทศและผังภาค ที่ มท 0711.3/ว 1037 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ขอรับการจัด 
สรรเงินงบประมาณป2550(ไตรมาสที่ 1)เพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดในการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวดั 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

                                  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)               (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                               (……)  รอบ12 เดือน  
             5.หนงัสือสํานักผังประเทศและผงัภาค ที่ มท 0711.3/225 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550 ขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 2) เพื่อสนับสนุนภารกจิของจังหวดัในการวางและจดัทําผังเมืองรวมจังหวดั 
            6.หนังสือสํานักผังประเทศและผังภาค ที่ มท 0711.3/282 ลงวนัที่ 19 เมษายน 2550 ขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 2) เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนภารกจิของจงัหวัดในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวดัยโสธร 
           7.หนังสอืสํานักผังประเทศและผังภาค ที่ มท 0711.3/535 ลงวนัที่ 25 มิถุนายน 2550  ขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 3) เพื่อสนับสนุนภารกจิของจังหวดัในการวางและจดัทําผังเมืองรวมจังหวดั 
           8.หนังสือสํานักผังประเทศและผังภาค ที่ มท 0711.3/595 ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม 2550 ขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 4) เพื่อสนับสนุนภารกจิของจังหวดัในการวางและจดัทําผังเมืองรวมจังหวดั 
           9.หนังสือสํานักผังประเทศและผังภาค ที่ มท 0711.1/755 ลงวนัที่ 9 สิงหาคม 2550 และ ที ่มท 0711.1/ 
814   ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 4) เพิ่มเติม เพือ่สนับสนุน
ภารกิจของจังหวัดในการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวดัตรัง  และจังหวัดลําพนู ตามลําดับ 

         

  หมายเหต ุ   รายละเอียดเอกสารหลักฐานลําดับที่ 1 สามารถดูไดที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6   
                      กทม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 2.2  :  จํานวนจังหวัดสะสมที่สามารถจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดถึงขัน้ตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ  
                              เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:1.นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์ 
                                2.นายสมพงษ     จุลดสิุตพรชัย 

ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. น.ส.ขวัญศิริ  วรรณชนะ      2. น.ส.สอิ้ง  จอมแดงธรรม   
3. นายสุเทพ  ประเทืองโภคเจรญิ    4. นายปกรณ  เทพจร 
5. น.ส.พรเพ็ญ  ศิริมงคลรัตน  6. น.ส.รุงนภา  สุวรรณโชติ 

โทรศัพท : 0-2299-4238 , 0-2201-8321 โทรศัพท : 0-2201-8275 , 0-2201-8321, 0-2299-4239 

คําอธิบาย : 
 จํานวนจังหวดัสะสมที่สามารถจัดทําผังเมืองรวมจังหวดัถึงขัน้ตอนนาํรางกฎกระทรวง ฯ เสนอสํานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา  หมายถึง     จํานวนจังหวดัที่ดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดตอเนื่องจาก 
ขั้นตอนในปงบประมาณ พ.ศ.2549  ถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ เสนอกระทรวงมหาดไทย    จํานวน 36  
จังหวดั ดําเนินการตอเนื่องถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯ เสนอสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายถึง การนําเอกสารราง
กฎกระทรวง ฯ ที่ผานขั้นตอนการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว และสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรจีัดสงใหสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หมายเหตุ  กรณีการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการนําเสนอรางกฎกระทรวง ฯ ตอ 
                     คณะรัฐมนตรีมีปญหาอุปสรรคจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได การประเมินรางกฎ 
                  กระทรวง ฯ ดังกลาวใหนับถึงกระบวนการนําเสนอเรื่องไปยงัสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ขอมูลผลดําเนินการ :  
             ป พ.ศ.2549 ไดดําเนินการตามขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด และสามารถจัดทําผังเมือง
รวมจังหวัดถึงขั้นตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ  เสนอกระทรวงมหาดไทยได  จํานวน 36 ผัง    และไดดําเนินการ
ตอเนื่องตามขั้นตอนของการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด โดยมีจํานวนจังหวัดสะสมที่นํารางกฎ
กระทรวงฯ เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได 13 จังหวัด 
 

            

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
นํารางกฎกระทรวง ฯ เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 50 จังหวดั 

   
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
24 จังหวัด 27 จังหวัด 30 จังหวัด 33 จังหวัด 36 จังหวัด  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

  

น้าํหนกั คาคะแนน คาคะแนน

(รอยละ) ท่ีได ถวงน้าํหนกั

ตัวช้ีวดัท่ี 2.2 : จํานวนจงัหวดัสะสม 2.00 50 จังหวดั 5.00 0.1053

ท่ีสามารถจดัทาํผังเมอืงรวมจงัหวดัถงึ
ขัน้ตอนนาํรางกฎกระทรวง ฯ เสนอ

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ตวัชีว้ดั/ขอมูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ดั ผลการดาํเนนิงาน

 
 

หมายเหตุ    กรณีการดําเนินการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการนําเสนอรางกฎกระทรวงตอ 
                    คณะรัฐมนตรีมีปญหาอุปสรรคจากปจจยัภายนอกทีไ่มอาจควบคุมได การประเมินรางกฎกระทรวง 
                    ดังกลาวใหนับถึงกระบวนการนําเสนอเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

1. กระทรวงมหาดไทย  มีหนังสือที่ มท 0711/212 ลงวนัที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 แจง เร่ือง การวาง
และจัดทําผังเมืองรวมจังหวดั ใหผูวาราชการจังหวดัทุกจงัหวัดทราบและดําเนนิการ 

2. สํานักผังประเทศและผังภาคไดมอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบงานวางและจัดทําผังเมอืงรวม
จังหวดั แบงออกเปน 4 กลุมงานวางผัง ดําเนินงานตามขัน้ตอนการวางผัง รวมกับสํานักงานโยธาธกิารและ 
ผังเมืองจังหวดั และองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี ้
               2.1 กลุมงานวางผังภาคเหนือ  จํานวน  17  ผัง 
              2.2 กลุมงานวางผังภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  จํานวน  19  ผัง 
    2.3 กลุมงานวางผังภาคกลางและภาคตะวนัออก  จํานวน  23  ผัง 
            2.4 กลุมงานวางผังภาคใต  จํานวน  14  ผัง 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

 3. สํานักผังประเทศและผังภาค  มีหนังสอืที่ มท 0711.3/ว 1027 ลงวันที่ 10 พฤศจกิายน 2549  สงกรอบ 
แผนการดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2550 ให โยธาธิการและผังเมือง 
จังหวดัทุกจังหวัด เพื่อดําเนนิการตามแผนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด   
       4. สํานักผังประเทศและผังภาค  มีหนังสือที่ มท 0711.3/ว 1037 ลงวันที่ 15 พฤศจกิายน 2549  ขอรับการ
จัดสรรเงินงบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 1) เพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวดัในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวดั 
       5.สํานักผังประเทศและผังภาค  มีหนังสือที่ มท 0711.3/225 ลงวันที ่27 มีนาคม 2550  ขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 2) เพื่อสนับสนุนภารกจิของจังหวดัในการวางและจดัทําผังเมืองรวมจังหวดั 

      6. สํานักผังประเทศและผังภาค  มีหนังสือที่ มท 0711.3/282  ลงวันที่ 19 เมษายน 2550  ขอรับการจัดสรร
เงินงบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 2) เพิ่มเติม เพื่อสนบัสนุนภารกจิของจังหวดัในการวางและจดัทําผังเมือง
รวมจังหวัดยโสธร 

     7. สํานักผังประเทศและผงัภาค  มีหนังสือที่ มท 0711.3/535 ลงวันที ่25 มิถุนายน 2550  ขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 3) เพื่อสนับสนุนภารกจิของจังหวดัในการวางและจดัทําผังเมืองรวมจังหวดั 
     8.สํานักผังประเทศและผงัภาค  มีหนังสือที่ มท 0711.3/595 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2550 ขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 4) เพื่อสนับสนุนภารกจิของจังหวดัในการวางและจดัทําผังเมืองรวมจังหวดั 
     9.สํานกัผังประเทศและผงัภาค  มีหนังสือที่ มท 0711.1/755 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2550    และ ที่ มท 
0711.1/814 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 4) เพิ่มเติม เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของจังหวัดในการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดตรัง  และจังหวดัลําพูน ตามลําดับ 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
1. กระทรวงมหาดไทยไดใหความสําคัญในการดําเนนิการวางและจดัทําผังเมืองรวมจังหวดั โดย

กําหนดใหเปนตัวช้ีวัดในระดับกลุมภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และไดมอบนโยบายใหจังหวัดเรงรัด
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวดัตามขั้นตอนตางๆ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.2518  
รวมถึงใหรายงานความกาวหนาในการดําเนินการใหกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 

2. การสนับสนุนดานงบประมาณความพรอมและความรวมมือของบุคลากรสวนภมูิภาคและทองถ่ิน 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
  1. การดําเนินการในขั้นตอนตรวจรางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวดัเปนการตรวจพิจารณาราง
กฎหมายทีต่องใชความละเอยีด รอบคอบ ประกอบกับมจีํานวนรางกฎกระทรวงฯจํานวนมาก แตกองนิติการ    
ซ่ึงมีหนาที่ในการตรวจราง ฯ มีเจาหนาที่จาํกัด ทําใหตองใชระยะเวลาในการดําเนินการมาก 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

2. การดําเนินการตามขั้นตอนนํารางกฎกระทรวงฯเสนอกระทรวงมหาดไทย และนํารางกฎกระทรวงฯ
เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนการดําเนนิการของหนวยงานอื่นๆ ซ่ึงอาจมีอุปสรรคจากปจจยั
ภายนอกที่ไมอาจควบคุมได 

3. การดําเนินการตามขั้นตอนนํารางกฎกระทรวง ฯ เสนอกระทรวงมหาดไทยที่อยูระหวางเสนอ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพจิารณาลงนามในหนังสือเพื่อนํารางกฎกระทรวง ฯ ดังกลาวเสนอตอ 
คณะรัฐมนตร ีเปนอํานาจของรัฐมนตรี ซ่ึงไมสามารถควบคุมได 
หลักฐานอางองิ : 

            1. สรุปรายชื่อจํานวน 50 จังหวัดทีด่ําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
            2. หนงัสือสํานักผังประเทศและผงัภาคที่ มท 0711.3/ว 1027 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 สงกรอบแผน 
การดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2550 ให โยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดั 
ทุกจังหวัด เพือ่ดําเนินการตามแผนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด   
            3. กรอบแผนการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2550  
         4. หนังสือสํานักผังประเทศและผังภาค ที่ มท 0711.3/ว 1037 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ขอรับการ 
จัดสรรเงินงบประมาณป2550(ไตรมาสที่ 1)เพื่อสนับสนนุภารกจิของจงัหวัดในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวดักรอบแผนการดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2550  

             5.หนงัสือสํานักผังประเทศและผงัภาค ที่ มท 0711.3/225 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550 ขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 2) เพื่อสนับสนุนภารกจิของจังหวดัในการวางและจดัทําผังเมืองรวมจังหวดั 
            6.หนังสือสํานักผังประเทศและผังภาค ที่ มท 0711.3/282 ลงวนัที่ 19 เมษายน 2550 ขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 2) เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนภารกจิของจงัหวัดในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวดัยโสธร 
           7.หนังสอืสํานักผังประเทศและผังภาค ที่ มท 0711.3/535 ลงวนัที่ 25 มิถุนายน 2550  ขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 3) เพื่อสนับสนุนภารกจิของจังหวดัในการวางและจดัทําผังเมืองรวมจังหวดั 
           8.หนังสือสํานักผังประเทศและผังภาค ที่ มท 0711.3/595 ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม 2550 ขอรับการจัดสรร
เงินงบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 4) เพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวดัในการวางและจัดทําผังเมอืงรวมจังหวัด 
           9.หนังสือสํานักผังประเทศและผังภาค ที่ มท 0711.1/755 ลงวนัที่ 9 สิงหาคม 2550 และ ที ่มท 0711.1/ 
814   ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณป 2550 (ไตรมาสที่ 4) เพิ่มเติม เพือ่สนับสนุน
ภารกิจของจังหวัดในการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวดัตรัง  และจังหวัดลําพนู ตามลําดับ 

         

  หมายเหต ุ   รายละเอียดเอกสารหลักฐานลําดับที่ 1 สามารถดูไดที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6  
                      กทม. 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 2.3  : จํานวนผังเมอืงรวมชุมชนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดทําผังเมืองรวมชุมชน 
                         ถึงขั้นตอนการประชุมรับฟงความคิดเหน็ประชาชน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด: 
1.นายปรีชา รณรงค                    2.นางสาวนฤมล      คงดิศ 
3.นายไพโรจน  รุงจินตนาการ   4.นางสาวสิริรักษ   ไสยวรรณ 
5.นายรังสฤษฎ   งามศิริ     6.นางเบญจวรรณ     ศรีสงา 
7.นางอรไท   ศักดิ์พันธพนม      8.นายโอฬาร  ศักยโรจนกุล 
9.นายวิทยา เชียรศิลป  
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. น.ส.สายชล สวามิภักดิ์         2. นางภัทรินทร  แสงสวาง 
3. น.ส.ธิดารัตน พินิจถิรวงค    4. น.ส.นิรชา   บัณฑิตยชาติ 
5. นางนันทนา   จําจด               6. นางสุนิสา  สอยเหลือง  
7. น.ส.อรวรรณ  จันทรปะทิว   8. น.ส.ณัฐนันท โรจนบุรานนท 
9. นายภัทรพงศ  สุภัทรนัต    10.นายวิโรจน   คงกะนันท 
11.นายสายัณต  ชางหลํา           12.นางกัลยา  เกตุแกว 
13.น.ส.มันธิณี   ดีพุม                14.นางมณฑา  อุนยะพันธุ  

โทรศัพท :   0-2643-1714   0-2201-8210  
                     0-2201-8301 

โทรศัพท :  0-2201-8177   0-2201-8201   0-2201-8310 
                   0-2201-8240   0-2201-8283   0-2201-8297 

คําอธิบาย    :   
                           ผังเมืองรวมชมุชน  หมายถงึ  ผังเมืองรวมทีด่ําเนินการในเขตเทศบาลใหมที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. 
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภบิาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ตอเนื่องกับ
เทศบาล  ซ่ึงถูกกําหนดรวมกันไวเปนพืน้ที่วางและจัดทาํผังเมืองรวมชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีสามารถจัดทําผังเมืองรวมชุมชนถงึขัน้ตอนการประชมุรับฟง
ความคดิเห็นประชาชนหมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผานการฝกปฏิบัติในการวางผังเมืองรวมในป 
2547-2548 ที่สามารถจัดทําผังเมืองรวมชุมชนไดครบตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. กรมโยธาธิการและผังเมือง ช้ีแจงหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดกลุมภารกิจ ไดแก กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  และจังหวดั  ใหทราบถึงรายละเอียด 

2. กําหนดเขตวางผังเมืองและจดัทําผังรางการใชประโยชนที่ดินในอนาคต  ผังรางระบบ
คมนาคมขนสง และขอเสนอแนะดานสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ ขอกําหนดและบัญชี
ทายขอกําหนด 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเขตวางผังและผังรางฯ เสนอตอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชน  
4. จังหวดันําเสนอผังราง ฯ ตอคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 
5. จังหวดันําผังรางฯประชุมรับฟงความคิดเหน็ประชาชน 

     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

              การประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน  หมายถึง   จังหวัดไดนําผังรางเสนอที่ประชุมการรับฟง 
ความคิดเหน็ประชาชนในทองที่ที่ไดมีการวางและจัดทําผัง     
              คณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวม หมายถึง  คณะที่ปรึกษาที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง ในแตละทองที่ทีว่างผัง
เมืองรวมนัน้ ประกอบดวยผูแทนองคการบรหิารสวนทองถ่ิน  ผูแทนกรมโยธาธกิารและผังเมือง  ผูแทนสวน 
ราชการตาง ๆ ในทองที่ที่วางผังเมืองรวมนัน้ และบุคคลอื่นที่เห็นสมควร มีจํานวนทั้งสิ้น  ไมนอยกวาสิบหาคน
และไมเกินยี่สิบเอ็ดคน มีหนาที่ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกีย่วกับผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจาพนกังานทองถ่ินวางและจัดทําขึน้ (มาตรา 21 ในพระราชบัญญัติ   การผังเมือง  พ.ศ. 2518) 
               คณะกรรมการพิจารณาดานผงัเมอืง  หมายถึง  คณะกรรมการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดตั้งขึ้นเพื่อ
พิจารณา กล่ันกรองผังเมืองรวมกอนทีจ่ะนาํเสนอตอคณะกรรมการผังเมือง โดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองเปนประธาน ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการ    
ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเปนกรรมการ และเลขานุการ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1.  กรมโยธาธิการและผังเมือง ช้ีแจงหนวยงานที่รับผิดชอบ 
     ตัวช้ีวัดกลุมภารกิจ ไดแก กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
     และจังหวัดใหทราบถึงรายละเอียด 

จัดทําหนังสือเพื่อขอความรวมมือกรมสงเสริมการ - 
ปกครองสวนทองถิ่นพื้นที่เปาหมาย 17 จังหวดั 
ภายในเดือน มีนาคม 2550 

2.  กําหนดเขตวางผังเมอืงและจัดทําผังรางการใชประโยชน 
     ท่ีดินในอนาคต  ผังรางระบบคมนาคมขนสง และขอเสนอ 
     แนะดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ขอกําหนด  
     และบัญชีทายขอกําหนด 

-  ไดดําเนินการแลวเสร็จ 57 ผงั  

3.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเขตวางผังและผังราง ฯ เสนอ  
     ตอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชน  

- ไดดําเนินการแลวเสร็จ  57 ผัง   

4. จังหวัดนําเสนอผังรางฯตอคณะกรรมการพิจารณา 
    ดานผังเมือง 

-  ไดดําเนินการแลวเสร็จ  57  ผัง   

5. จังหวัดนําผงัรางฯประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน  -  ไดดําเนินการแลวเสร็จ  57  ผัง                                     

 เกณฑการใหคะแนน :                     
              

                  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
 47 (ผัง)  49 (ผัง)  51 (ผัง)  53 (ผัง)  55 (ผัง)  

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)           (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                            (……)  รอบ12 เดือน  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :                     

          

นํ้าหนกั คาคะแนน

(รอยละ) ถวงน้าํหนกั

4.00 57 5.00 0.2105

การประชมุรบัฟงความคดิเห็นประชาชน

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชีวั้ด ผลการดาํเนนิงาน คาคะแนนทีไ่ด

ตัวช้ีวดัที ่2.3 : จาํนวนผงัเมอืงรวมชมุชน

ทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่สามารถ

จดัทาํผังเมืองรวมชมุชนถงึข้ันตอน

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
          1. ประชุมหนวยงานสวนกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่เกี่ยวของพิจารณารายละเอยีด และ 
 วิธีการดําเนนิการตามตัวช้ีวดัฯ  เมื่อวนัที่  25  ธันวาคม  2549  
          2. จัดทําหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบหมายใหจังหวัดพื้นที่เปาหมายมอบหมายแจงองคกร -
ปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนถึงขัน้ตอนประชุมรับฟงความคิดเห็น
ประชาชน 
          3. จัดทาํหนังสือเพื่อขอความรวมมือกรมสงเสริมการปกครองใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในดานนโยบาย ติดตามเรงรัดการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนถึงขัน้ตอนการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ประชาชน 

4. จัดทําหนังสือเพื่อมอบหมายสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัพืน้ที่เปาหมายใหการสนับสนนุ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยการใหคําปรึกษา แนะนาํ และรวมดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน
ถึงขั้นตอนประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน 

5. จัดทาํกรอบแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2550 ขั้นตอนการดําเนินงานวางและจัดทําผังเมืองรวมใหกับ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเปนกรอบในการดําเนินงาน 
จัดสงเจาหนาที่มีความชํานาญเฉพาะ เชน นักผังเมือง ,วศิวกรโยธา และ เจาหนาทีว่ิเคราะห เพื่อใหการ  
สนับสนุนทางดานวิชาการและมาตรฐานดานผังเมือง  ใหคําปรึกษา แนะนํา  ขั้นตอนในการวางและจัดทํา 
ผังเมืองกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินพืน้ที่เปาหมาย  

6. จัดสงเจาหนาที่มีความชํานาญเฉพาะ เชน นักผังเมือง ,วศิวกรโยธา และ เจาหนาทีว่ิเคราะห เพื่อใหการ 
สนับสนุนทางดานวิชาการและมาตรฐานดานผังเมือง  ใหคําปรึกษา แนะนํา  ขั้นตอนในการวางและจัดทํา 
ผังเมืองกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินพืน้ที่เปาหมาย  
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

7. จัดเจาหนาที่รับผิดชอบผังเมืองรวมชุมชนที่ดําเนินตามตวัช้ีวดัเขารวมประชุมคณะทีป่รึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชน 57 ผัง เพือ่นําเสนอเขตวางผังและผังรางฯเสนอตอคณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวมชุมชน 

8. จัดเจาหนาที่รับผิดชอบผังเมืองรวมชุมชนที่ดําเนินตามตวัช้ีวดัเขารวมการประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณาดานผังเมืองชุมชน 57 ผัง เพื่อนําผังรางผังเมืองรวมชุมชนเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 

9. จัดเจาหนาที่รับผิดชอบผังเมืองรวมชุมชนที่ดําเนินตามตวัช้ีวดัเขารวมการประชุมคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนและประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  57 ผัง เพื่อรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 

10. ประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองใหรวบรวมและจัดเก็บขอมูลประกอบการวาง และ 
จัดทําผังเมืองรวมชุมชน ถึงขั้นตอนรับฟงความคิดเห็นประชาชนเมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม  2550 

     11. ประสานหนวยงานภายในกรมฯ ที่เกี่ยวของเรงรัดและติดตามการดําเนินงานตามตัวช้ีวดั เมื่อวันที่        
4  กันยายน  2550 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 

            1. ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานตามโครงการ 
2. มีแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2550 ที่ชัดเจนสมบูรณ 

            3. หนวยงานราชการในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหความรวมมอืในการดําเนนิงานตามแผนที่วางไวอยาง
เครงครัด 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

                                                  - 
หลักฐานอางองิ : 

       1. สรุปผลการดําเนินการ 
       2. หนังสอืกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่ มท 0712/1869 และ ที่ มท 0712/1870  ลงวันที่  15  มนีาคม  2550   
เร่ือง  การดําเนินการตามตัวช้ีวัดของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
     3. กรอบแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2550 ขั้นตอนการดําเนินงานวางและจัดทําผังเมืองรวม  และ รายช่ือ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพื้นที่เปาหมายที่ดําเนินการตามตัวช้ีวดักลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
ประจําปงบประมาณ 2550  จาํนวน  57  ผัง 
      4. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0712/1871  ลงวันที่  15  มนีาคม  2550  เร่ือง  การ 
ดําเนินการตามตัวช้ีวดัของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
      5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ถึงผูวาราชการจังหวัด ดวนที่สุดที่ มท 0712/ว 958  ลงวันที่  21  มีนาคม    
 2550   เร่ือง  การดําเนินการตามตัวช้ีวดัของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมอืง 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)           (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                            (……)  รอบ12 เดือน  
      6. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชน  จํานวน  57 ผัง  17 จังหวัด โดยวันที่จัดประชุมมีดังนี้ 

1. ชุมชนเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 16 ก.ค.50 

2. ชุมชนเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 16 ก.ค.50 

3. ชุมชนเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 23 มี.ค.50 

4. ชุมชนจันจวา จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 25 พ.ค.50 

5. ชุมชนบานเหลา จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 22 มี.ค.50 

6. ชุมชนบุญเรือง จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 25 พ.ค.50 

7. ชุมชนแมจัน - สันทราย จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 6 ก.ค.50 

8. ชุมชนทาสบเสา จังหวัดลําพูน ประชุมเมื่อวันที่ 3 พ.ค.50 

9. ชุมชนทากาศ จังหวัดลําพูน ประชุมเมื่อวันที่ 12 ก.พ.50 

10. ชุมชนบานโฮง จังหวัดลําพูน ประชุมเมื่อวันที่ 3 พ.ค.50 

11. ชุมชนงิม จังหวัดพะเยา ประชุมเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 49 

12. ชุมชนดงเจน จังหวัดพะเยา ประชุมเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 49 

13. ชุมชนทุงชาง  จังหวัดนาน ประชุมเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 50 

14. ชุมชนเชียงกลาง จังหวัดนาน ประชุมเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 50 

15. ชุมชนนานอย จังหวัดนาน ประชุมเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 50 

16. ชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 50 

17. ชุมชนบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 50 

18. ชุมชนแหลมงอบ จังหวัดตราด ประชุมเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 50 

19. ชุมชนลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 50 

20. ชุมชนบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 50 

21. ชุมชนลํานารายณ จังหวัดลพบุรี ประชุมเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 50 

22. ชุมชนแกงเสือเตน จังหวัดลพบุรี ประชุมเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 50 

23. ชุมชนบานกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประชุมเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 50 

24. ชุมชนหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประชุมเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 50 

25. ชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประชุมเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 50 

26. ชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประชุมเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 50 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

27. ชุมชนปาดังเบซาร จังหวัดสงขลา ประชุมเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 50 

28. ชุมชนกําแพงเพชร-นาสีทอง จังหวัดสงขลา ประชุมเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 50 

29. ชุมชนนาหนองทุม จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 50 

30. ชุมชนลาดใหญ จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 50 

31. ชุมชนหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 50 

32. ชุมชนคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 50 

33. ชุมชนบานคายหมื่นแผว จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 50 

34. ชุมชนดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 50 

35. ชุมชนคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 50 

36. ชุมชนนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 50 

37. ชุมชนโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร ประชุมเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 50 

38. ชุมชนบางไผ จังหวัดพิจิตร ประชุมเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 50 

39. ชุมชนทับคลอ จังหวัดพิจิตร ประชุมเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 50 

40. ชุมชนคลองขลุง - ทามะเขือ จังหวัดกําแพงเพชร ประชุมเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 49 

41. ชุมชนขาณุวรลักษณ จังหวัดกําแพงเพชร ประชุมเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 49 

42. ชุมชนสลกบาตร จังหวัดกําแพงเพชร ประชุมเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 49 

43. ชุมชนเดนชัย - แมจั๊วะ จังหวัดแพร ประชุมเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 50 

44. ชุมชนสูงเมน จังหวัดแพร ประชุมเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 50 

45. ชุมชนรองกวาง จังหวัดแพร ประชุมเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 50 

46. ชุมชนบานใหม จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 49 

47. ชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 49 

48. ชุมชนวงฆอง จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 49 

49. ชุมชนพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 49 

50. ชุมชนปลักแรด จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 49 

51. ชุมชนบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 49 

52. ชุมชนเนินกุม จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 49 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

53. ชุมชนบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 49 

54. ชุมชนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 49 

55. ชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 49 

56. ชุมชนบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ประชุมเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 50 

57. ชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ประชุมเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 50 

             

         7. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง  จํานวน  57  ผัง  17 จังหวดั โดยวันทีจ่ัดประชุมมี ดังนี้    
                                                        

1. ชุมชนเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 50 
2. ชุมชนเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 50 
3. ชุมชนเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 50 
4. ชุมชนจันจวา จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 50 
5. ชุมชนบานเหลา จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 50 
6. ชุมชนบุญเรือง จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 50 
7. ชุมชนแมจัน - สันทราย จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 50 
8. ชุมชนทาสบเสา จังหวัดลําพูน ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 50 
9. ชุมชนทากาศ จังหวัดลําพูน ประชุมเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 50 

10. ชุมชนบานโฮง จังหวัดลําพูน ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 50 
11. ชุมชนงิม จังหวัดพะเยา ประชุมเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 49 
12. ชุมชนดงเจน จังหวัดพะเยา ประชุมเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 49 
13. ชุมชนทุงชาง  จังหวัดนาน ประชุมเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 50 
14. ชุมชนเชียงกลาง จังหวัดนาน ประชุมเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 50 
15. ชุมชนนานอย จังหวัดนาน ประชุมเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 50 
16. ชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 50 
17. ชุมชนบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 50 
18. ชุมชนแหลมงอบ จังหวัดตราด ประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 50 

19. ชุมชนลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 50 

20. ชุมชนบางซาย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 50 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

21. ชุมชนลํานารายณ จังหวัดลพบุรี ประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 50 

22. ชุมชนแกงเสือเตน จังหวัดลพบุรี ประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 50 

23. ชุมชนบานกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประชุมเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 50 

24. ชุมชนหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประชุมเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 50 

25. ชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประชุมเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 50 

26. ชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประชุมเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 50 

27. ชุมชนปาดังเบซาร จังหวัดสงขลา ประชุมเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 50 

28. ชุมชนกําแพงเพชร-นาสีทอง จังหวัดสงขลา ประชุมเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 50 

29. ชุมชนนาหนองทุม จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 50 

30. ชุมชนลาดใหญ จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 50 

31. ชุมชนหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 50 

32. ชุมชนคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 50 

33. ชุมชนบานคายหมื่นแผว จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 50 

34. ชุมชนดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 50 

35. ชุมชนคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 50 

36. ชุมชนนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 50 

37. ชุมชนโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร ประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 50 

38. ชุมชนบางไผ จังหวัดพิจิตร ประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 50 

39. ชุมชนทับคลอ จังหวัดพิจิตร ประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 50 

40. ชุมชนคลองขลุง - ทามะเขือ จังหวัดกําแพงเพชร ประชุมเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 50 

41. ชุมชนขาณุวรลักษณ จังหวัดกําแพงเพชร ประชุมเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 50 

42. ชุมชนสลกบาตร จังหวัดกําแพงเพชร ประชุมเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 50 

43. ชุมชนเดนชัย - แมจั๊วะ จังหวัดแพร ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 50 

44. ชุมชนสูงเมน จังหวัดแพร ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 50 

45. ชุมชนรองกวาง จังหวัดแพร ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 50 

46. ชุมชนบานใหม จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 49 

             



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

47. ชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 49 

48. ชุมชนวงฆอง จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 49 

49. ชุมชนพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 49 

50. ชุมชนปลักแรด จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 49 

51. ชุมชนบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 49 

52. ชุมชนเนินกุม จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 49 

53. ชุมชนบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 49 

54. ชุมชนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 49 

55. ชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 49 

56. ชุมชนบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ประชุมเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 50 

57. ชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ประชุมเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 50 
           

          8.  ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนและรบัฟงความคิดเห็นประชาชน  จํานวน  57 ผัง   17 จังหวดั 
โดยวนัที่จัดประชุมมีดังนี ้
                                                                                                                                                       คณะที่ปรกึษาฯ     ประชุมประชาชน 

1. ชุมชนเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 50 21 ก.ย. 50 

2. ชุมชนเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 50 20 ก.ย. 50 

3. ชุมชนเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 50 27 ส.ค. 50 

4. ชุมชนจันจวา จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 50 28 ส.ค. 50 

5. ชุมชนบานเหลา จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 50 28 ส.ค. 50 

6. ชุมชนบุญเรือง จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 50 29 ส.ค. 50 

7. ชุมชนแมจัน-สนัทราย จังหวัดเชียงราย ประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 50 19 ก.ย. 50 

8. ชุมชนทาสบเสา จังหวัดลําพูน ประชุมเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 50 13 ก.ย. 50 

9. ชุมชนทากาศ จังหวัดลําพูน ประชุมเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 50 24 ส.ค. 50 

10. ชุมชนบานโฮง จังหวัดลําพูน ประชุมเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 50 14 ก.ย. 50 

11. ชุมชนงิม จังหวัดพะเยา ประชุมเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 50 3 ส.ค. 50 

12. ชุมชนดงเจน จังหวัดพะเยา ประชุมเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 50 2 ส.ค. 50 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

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

                                                                                                                                                             คณะทีป่รึกษาฯ     ประชุมประชาชน 

13. ชุมชนทุงชาง  จังหวัดนาน ประชุมเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 50 5 ก.ย. 50 

14. ชุมชนเชียงกลาง จังหวัดนาน ประชุมเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 50 5 ก.ย. 50 

15. ชุมชนนานอย จังหวัดนาน ประชุมเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 50 6 ก.ย. 50 

16. ชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 50 26 ก.ย. 50 

17. ชุมชนบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 50 27 ก.ย. 50 

18. ชุมชนแหลมงอบ จังหวัดตราด ประชุมเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 50 14 ก.ย. 50 

19. ชุมชนลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ประชุมเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 50 19 ก.ย. 50 

20. ชุมชนบางซาย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ประชุมเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 50 18 ก.ย. 50 

21. ชุมชนลํานารายณ จังหวัดลพบุรี ประชุมเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 50 18 ก.ย. 50 

22. ชุมชนแกงเสือเตน จังหวัดลพบุรี ประชุมเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 50 19 ก.ย. 50 

23. ชุมชนบานกรูด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

ประชุมเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 50 23 ส.ค. 50 

24. ชุมชนหนองพลับ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

ประชุมเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 50 24 ส.ค. 50 

25. ชุมชนปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

ประชุมเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 50 14 ก.ย. 50 

26. ชุมชนทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

ประชุมเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 50 23 ส.ค. 50 

27. ชุมชนปาดังเบซาร จังหวัดสงขลา ประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 50 27 ก.ย. 50 

28. ชุมชนกําแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา ประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 50 26 ก.ย. 50 

29. ชุมชนนาหนองทุม จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 50 25 ก.ย. 50 

30. ชุมชนลาดใหญ จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 50 26 ก.ย. 50 

31. ชุมชนหนองบัว - ระเหว จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 50 27 ก.ย. 50 

32. ชุมชนคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 50 25 ก.ย. 50 

33. ชุมชนบานคาย - หมื่นแผว จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 50 26 ก.ย. 50 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                            
       กระทรวงมหาดไทย 

 

                                 รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)           (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                             (……)  รอบ12 เดือน  
                                                                                                                                                     คณะที่ปรึกษาฯ     ประชุมประชาชน 

34. ชุมชนดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 50 12 ก.ย. 50 

35. ชุมชนคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 50 13 ก.ย. 50 

36. ชุมชนนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 50 14 ก.ย. 50 

37. ชุมชนโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร ประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 50 26 ก.ย. 50 

38. ชุมชนบางไผ จังหวัดพิจิตร ประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 50 26 ก.ย. 50 

39. ชุมชนทับคลอ จังหวัดพิจิตร ประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 50 26 ก.ย. 50 

40. ชุมชนคลองขลุง - ทามะเขือ จังหวัดกําแพงเพชร ประชุมเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 50 22 ส.ค. 50 

41. ชุมชนขาณุวรลักษณ จังหวัดกําแพงเพชร ประชุมเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 50 21 ส.ค. 50 

42. ชุมชนสลกบาตร จังหวัดกําแพงเพชร ประชุมเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 50 21 ส.ค. 50 

43. ชุมชนเดนชัย - แมจั๊วะ จังหวัดแพร ประชุมเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 50 13 ก.ย. 50 

44. ชุมชนสูงเมน จังหวัดแพร ประชุมเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 50 14 ก.ย. 50 

45. ชุมชนรองกวาง จังหวัดแพร ประชุมเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 50 14 ก.ย. 50 

46. ชุมชนบานใหม จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 50 26 มี.ค. 50 

47. ชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 50 26 มี.ค. 50 

48. ชุมชนวงฆอง จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 50 27 มี.ค. 50 

49. ชุมชนพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 50 27 มี.ค. 50 

50. ชุมชนปลักแรด จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 50 28 มี.ค. 50 

51. ชุมชนบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 50 28 มี.ค. 50 

52. ชุมชนเนินกุม จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 50 29 มี.ค. 50 

53. ชุมชนบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 50 29 มี.ค. 50 

54. ชุมชนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 50 30 มี.ค. 50 

55. ชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 50 5 เม.ย. 50 

56. ชุมชนบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 50 20 ก.ย. 50 

57. ชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 50 21 ก.ย. 50 

หมายเหต ุ หลักฐานอางอิงลําดับที่ 6 - 8  สามารถดูไดที่  กรมโยธาธิการและผังเมือง  พระรามที่ 6   
                     กรุงเทพมหานคร 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 : จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิง่กอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :1. ผูอํานวยการสํานักสถาปตยกรรม 
                                 2. ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรม   
                                     โครงสรางและงานระบบ 
                                 3. ผูอํานวยการสํานักสนับสนุน  
                                     และพัฒนาตามผังเมือง 
                                4.  ผูอํานวยการสํานักควบคุม 
                                     การกอสราง 

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวษิณุ         อยูดี            
                          2. นายอนนัต       สิริพฤกษา   

 3. นายวินิจ          ชัยชนะศิริวิทยา  
 4. นางอภิญญา    จาวัง    

                     5.นายพนูทรัพย  สมบูรณปญญา 
                     6. นายสมพงษ    ผลพัฒนากุล 
                           7. นายดุลยนิตย   เมธาวิทย 
             

โทรศัพท :  0-2299-4858-9, 0-2299-4796,0-2299-4678 
                   0-2299-4413 

  โทรศัพท :  0-2299-4866,0-2299-4868, 0-2299-4782    
           0-2299-4776 ,0-2299-4690 , 0-2299-4426     

             

คําอธิบาย :  
        จํานวนมลูคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ  หมายถึง  

กรมโยธาธิการและผังเมืองใหบริการดานการสํารวจ  การออกแบบ  การเขียนแบบ  การประมาณราคา  และการ
ควบคุมงานกอสราง รวมถึงการใหคําปรกึษาทางดานสิ่งกอสรางแกหนวยงานภาครฐั องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และภาคเอกชน  ซ่ึงนําผลงานการใหบริการดานชางดังกลาวมาประมาณราคาคากอสรางคิดเปนมูลคางาน      

 

        สิ่งกอสราง     ไดแก  อาคาร  ภูมิสถาปตยกรรม  ตกแตงภายใน   โครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพิเศษ 
และเขื่อนปองกันตลิ่ง รวมถึงงานออกแบบกอสรางใหม และงานปรับปรุงของเดิม  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน  :   
    

2548 2549 2550 2548 2549 2550

ตัวชีวั้ดที ่ 3.1 : จาํนวนมลูคางาน 1,651.90 1,751.60 1,962  - 6.035% 12.03%

ของการใหบรกิารดานชางสาํหรบั ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

สาํหรบัทีไ่ดมาตรฐานทางวชิาการ

ผลการดําเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ. การเปลีย่นแปลง (%)
ตัวชีวั้ด/ขอมลูพืน้ฐานประกอบตวัชีวั้ด

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

            

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ  4 ระดับ 5
1,650 ลานบาท 1,700 ลานบาท 1,750 ลานบาท 1,800 ลานบาท 1,850 ลานบาท  

 

 การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

      

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน คาคะแนน

ทีไ่ด ถวงน้ําหนัก

ตัวช้ีวัดที่ 3.1: จํานวนมูลคางานของการ 5.00 1,962 5.00 0.2632
ใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสราง ลานบาท

ท่ีไดมาตรฐานทางวิชาการ
 

 

 

 

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. ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากบุคลากรภายใน 
5. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณจางเขยีนแบบกรณี (Peak Tieme) และการจางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของแบบ

กรณี ในเวลาเรงดวน 
            6.   เหน็ควรสนับสนนุงบประมาณ เบี้ยเล้ียง คาตอบแทนกรณีงานเรงดวน 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
1. หนวยงานราชการที่ขอใหออกแบบกําหนดเวลาแลวเสร็จเร็วกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
2. หนวยงานราชการที่ขอใหออกแบบไมใหการสนับสนุนขอมูลเทาที่ควรและเสียเวลาในการดําเนนิการ 
3. งบประมาณในการดําเนนิการมีอยูอยางจํากัด ไมสอดคลองกับปริมาณงานที่ไดรับ 
4.     จํานวนงานที่ขอใหดําเนนิงานการออกแบบมากวาความสามารถในชวงเวลาหนึ่ง ๆ 

 

หลักฐานอางองิ : 
1. ตารางแสดงมูลคางานออกแบบ 
2. เอกสารหนังสอืแสดงการขอรับบริการ 
3. ประมาณราคากอสราง 
4. แบบกอสราง 

 
หมายเหต ุ  หลักฐานอางอิงลําดับที่ 2 –4  สามารถตรวจสอบไดที่สํานักสถาปตยกรรม   
                  สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ  สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง   
                  และสํานักควบคมุการกอสราง     กรมโยธาธิการและผังเมอืง  ถนนพระรามที่ 6 กทม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 3.2  :  รอยละสะสมของอาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรง 
                           และความปลอดภัยดานอคัคีภัย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุรชัย   พรภัทรกุล ผูจัดเก็บขอมูล : นายอนวัช   บูรพาชน 
 

โทรศัพท : 0-2299-4369 โทรศัพท : 0-2299-4350-1   01-835-5762 

คําอธิบาย  : 
                     อาคารของทางราชการ หมายถึง อาคารของทางราชการที่ใชเพื่อประโยชนในกิจกรรมทางราชการ 
ที่มีประชาชนเขาไปติดตอใชสอยประจํา  เชน  ศาลากลางจังหวดั   ที่วาการอําเภอ   สํานักงาน สถานีอนามัย 
หอประชุม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด เปนตน 
                    อาคารของทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยดานอัคคภีัย 
หมายถึง อาคารของทางราชการในสวนภมูิภาค 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับการตรวจสอบดาน
ความมั่นคงแขง็แรง และดานความปลอดภยัจากอัคคภีัย แลวมีผลการตรวจสอบแจงใหกับหนวยงานที่ใชสอย
อาคารนั้นหรือเจาของอาคารรับทราบ  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ฯ  ดังนี ้

                                

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละสะสม

1,300 2,683 รวม  3,983 อาคาร 30.63

ปงบประมาณ พ.ศ.2459 -2550

จํานวนอาคารทางราชการที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ฯ

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :       

         

น้ําหนัก ผลการ คาคะแนน คาคะแนน
(รอยละ) ดําเนินการ ท่ีได ถวงน้ําหนัก

5.00 30.64% 5.00 0.2632
(3,983 อาคาร)

ความปลอดภัยดานอัคคีภัย

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : รอยละสะสมของอาคารทางราชการ

ที่ไดรับการตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงและ

ตัวชี้วัด / ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

                 

เกณฑการใหคะแนน : 
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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

ร อ ย ล ะ  2 0 ร อ ย ล ะ  2 2 .5 ร อ ย ล ะ  2 5 ร อ ย ล ะ  2 7 .5 ร อ ย ล ะ  3 0

( 2 ,6 0 0  อ า ค า ร ) ( 2 ,9 2 5  อ า ค า ร ) ( 3 ,2 5 0  อ า ค า ร ) ( 3 ,5 7 5  อ า ค า ร ) ( 3 ,9 0 0  อ า ค า ร )

 
 

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

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
         1. จดัทําแผนการตรวจสอบอาคารราชการแลวเสร็จเดือนตุลาคม 2549 
         2. จัดทําแบบฟอรมเพื่อใชในการตรวจสอบแลวเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2549 
   3. กรมโยธาธิการและผังเมืองทําหนังสือแจงทุกจังหวดัใหตรวจสอบอาคารราชการและรายงานผล 
       เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 
   4. ประชุมทําความเขาใจในการตรวจสอบและบันทึกขอมูล                                                   
   5. จังหวดัตรวจสอบอาคารและแจงหนวยงานเจาของอาคารพรอมแจงผลการตรวจสอบใหกรม ฯ 

6. จัดทําหนังสอืเรงรัดจังหวดัทกุจังหวัดเพื่อดาํเนินการใหแจงผลการตรวจสอบอาคารมายังกรม ฯ  
              ใหแลวเสร็จตามแผนที่วางไว 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
              กรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารไดเคยดําเนินการสุมตรวจอาคาร 
เอกชน ตั้งแตป 2547 – 2549  จึงมีประสบการณในดําเนนิงานดังกลาว และหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรวมมือ
อยางด ี
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
            เจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  และของราชการสวนทองถ่ินมีจํานวนไมเพยีงพอ ซ่ึงมีภารกิจ 
ประจํา  ประกอบกับใชงบประมาณปกตใินการดําเนนิการ  จึงทําใหการสํารวจ ตรวจสอบขอมูลกระทําไดใน
ขอบเขตที่จํากดั 
 
 

หลักฐานอางองิ : 
   1. แผนงานการตรวจสอบอาคารราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2550 
   2  สําเนาหนงัสือกรมโยธาธิการและผังเมอืง ที่ มท 0710/ว 8963 ลงวนัที่ 20 ธันวาคม 2550 แจงจังหวัด 
       ทุกจังหวดัใหดําเนินการตรวจสอบอาคารราชการและรายงานผลการตรวจสอบใหกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
   3. สําเนาหนงัสือกรมโยธาธิการและผังเมอืง ที่ มท 0710/ ว 5112 ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2550 เรงรัดจังหวัด 
       ทุกจังหวดัใหดําเนินการตรวจสอบอาคาร ฯ ใหแลวเสร็จตามแผนที่วางไว 
   4. ตารางสรุปผลการตรวจสอบอาคารราชการป 2550  
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   5. ตัวอยางหนังสือแจงเจาของอาคารฯ 
   6. ตัวอยางแบบรายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ 
หมายเหต ุ   หลักฐานการตรวจสอบอาคาร ฯ ทั้งหมดสามารถดูไดที่สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
                    กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6  กทม.    

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน          
                                                                                                                                       (……)  รอบ 12  เดือน  
ตัวชี้วัดท่ี 3.3 : ระดับความสาํเร็จในการดําเนินงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
                        ระบบปองกันน้ําทวมพื้นท่ีชมุชน จํานวน 16 แหง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : วาที่ ร.ต. กิตติ  ศิริวิชญไมตรี   ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายชยัยา        เจิมจุติธรรม           
                           2. นายธนารักษ  วรปรีชาพันธุ                

โทรศัพท :  0-2299-4678 โทรศัพท : 0-2299-4653 

คําอธิบาย :   
                  ระดับความสําเรจ็ในการดําเนนิงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบปองกัน 
น้ําทวมพื้นท่ีชมุชน   จํานวน  16  แหง    หมายถึง   ระดบัการดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ 
รายละเอียดระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนที่จัดทําในปงบประมาณ พ.ศ.2550 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดาํเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
1 ทบทวนการศึกษาวางแผนหลกัที่ไดดําเนินการในเขต 

พื้นที่ศึกษาและพื้นที่ท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังรวบรวมขอมูล 
ท่ีจําเปน (ไดแก แผนที่ภูมิประเทศ แผนท่ีการใชท่ีดิน 
ประชากร อุตุ-อุทกวิทยา ปฐพีกลศาสตร)และสํารวจทาง 
กายภาพ  ศึกษาสภาพน้ําทวม และความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
จํานวน 16 แหง 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 วิเคราะหขอมูล พรอมเสนอทางเลือกในการแกไข
ปญหาน้ําทวมในพื้นที่ชุมชน ประมาณราคาคากอสราง  
เปรียบเทียบทางเลือกดานเศรษฐศาสตร  และสังคม 
 สิ่งแวดลอม และวิศวกรรม โดยระบุทางเลือกที่ดีท่ีสุด
ของแตละพื้นที่ พรอมเสนอแผนงานและหนวยงานที่
รับผิดชอบ จํานวน 16 แหง  

ดําเนินการแลวเสร็จ 

3 จัดทํารายงานความกาวหนา ฉบับที่ 1 ของงานออกแบบ
รายละเอียดปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน  จํานวน 16 แหง  

ดําเนินการแลวเสร็จ 
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4 จัดทํารายงานความกาวหนา ฉบับที่ 2ของงานออกแบบ
รายละเอียดปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน  จํานวน 16 แหง  

ดําเนินการแลวเสร็จ 

5 จัดสงแบบรายละเอียดระบบปองกันน้ําทวมพื้นที ่
ชุมชน จํานวน 16 แหง  

ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 8 แหง 
(จากทั้งหมด 16 แหง) 

                            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 : 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน คาคะแนน

ทีไ่ด ถวงน้ําหนัก

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสําเร็จในการ 5.00 4.5 4.50 0.2368

ดําเนินงานศึกษาความเหมาะสมและ

ออกแบบรายละเอยีดระบบปองกัน

นํ้าทวมพื้นที่ชุมชน จํานวน 16 แหง
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ทบทวนการศึกษาวางแผนหลักที่ไดดําเนินการในเขตพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งรวบรวมขอมลู 
    ที่จําเปน (ไดแก แผนที่ภมูิประเทศ แผนที่การใชที่ดนิ ประชากร อุตุ-อุทกวิทยา ปฐพีกลศาสตร) และสํารวจทาง 
    กายภาพ  ศกึษาสภาพน้ําทวม และความเสียหายทีเ่กดิขึ้น จํานวน 16 แหง  ไดแลวเสร็จ 
2. ดําเนินการวเิคราะหขอมูลพรอมเสนอทางเลือกในการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่ชุมชน ประมาณ 
    ราคาคากอสราง  เปรียบเทียบทางเลือกดานเศรษฐศาสตร  และสังคม  ส่ิงแวดลอม และวิศวกรรม โดยระบุทาง    
    เลือกที่ดีที่สุดของแตละพืน้ที่ พรอมเสนอแผนงานและหนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวน 16 แหง ไดแลวเสร็จ 
3. จัดทํารายงานความกาวหนา ฉบับที่ 1 ของงานออกแบบรายละเอียดปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน  จํานวน 16 แหง   
     โดยจํานวนพื้นที่ดาํเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีดระบบปองกนัน้ําทวมพื้นทีชุ่มชนตาม   
      แผนการดําเนินงานประจําป 2550  จํานวน 5 จังหวัด รวม 16 พื้นที่  ไดแลวเสร็จ  ดังนี ้  
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      1) จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4  แหง คือ 
          1.1) เทศบาลนครเชียงใหม และองคการบริหารสวนตําบลปาแดด 
          1.2) เทศบาลตําบลชางเผือก 
          1.3) เทศบาลตําบลสันกําแพง 
          1.4) เทศบาลตําบลตนเปา 

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

2) จังหวัดลําพูน  จํานวน 1 แหง  คือ  เทศบาลเมืองลําพูน
         3) จังหวัดนครสวรรค  จํานวน 6 แหง  คือ 
              3.1) เทศบาลตําบลชุมแสง 
              3.2) เทศบาลตําบลโกรกพระ 
              3.3) เทศบาลตําบลเกาเลี้ยว 
              3.4) เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย 
              3.5) เทศบาลตําบลพยุหะคีรี 
              3.6) เทศบาลตําบลลาดยาว 
         4) จงัหวัดเพชรบูรณ  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 
 4.จัดทํารายงานความกาวหนา ฉบับที่ 2 ของงานออกแบบรายละเอียดปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน จํานวน 16 แหง    
     โดยจํานวนพื้นที่ดาํเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีดระบบปองกนัน้ําทวมพื้นทีชุ่มชนตาม 
      แผนการดําเนินงานประจําป 2550  จํานวน 5 จังหวัด รวม 16 พื้นที่ ดังพื้นที่ในขอ  3  แลวเสร็จ 
 5. จัดทาํแบบรายละเอียดระบบปองกนัน้าํทวมพื้นที่ชุมชนแลวเสร็จ  จาํนวน  8  แหง  (จากทั้งหมด  16  แหง)   
      พื้นที่ที่ดําเนินการแลวเสร็จ  ดังนี้   
      1) จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4  แหง คือ 
          1.1) เทศบาลนครเชียงใหม และองคการบริหารสวนตําบลปาแดด 
          1.2) เทศบาลตําบลชางเผือก 
          1.3) เทศบาลตําบลสันกําแพง 
          1.4) เทศบาลตําบลตนเปา 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

      2) จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน  4  แหง  คือ
           2.1) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 
           2.2) เทศบาลเมืองหลมสัก 
           2.3) เทศบาลตําบลวิเชียรบุรี 
           2.4) เทศบาลตําบลหลมเกา 
 

 

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

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
      

           ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ฝายบริหารและหนวยงานที่เกีย่วของเปนอยางดี 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน   :     
                           - 
 
 
หลักฐานอางองิ  :  
1. รายงานทบทวนการศกึษาวางแผนหลกัที่ไดดําเนินการในเขตพื้นทีศ่ึกษาและพื้นที่ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งรวบรวม
    ขอมูลที่จําเปน (ไดแก แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่การใชที่ดิน ประชากร อุตุ-อุทกวิทยา ปฐพีกลศาสตร) และ
    สํารวจ   ทางกายภาพ  ศึกษาสภาพน้าํทวม และความเสียหายทีเ่กดิขึ้น จํานวน 16 แหง   
2. รายงานการวิเคราะหขอมูลพรอมเสนอทางเลือกในการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่ชุมชน ประมาณ 
    ราคาคากอสราง  เปรียบเทียบทางเลือกดานเศรษฐศาสตร  และสังคม  ส่ิงแวดลอม และวิศวกรรม โดยระบุ
ทาง    
    เลือกที่ดีทีสุ่ดของแตละพื้นที ่พรอมเสนอแผนงานและหนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวน 16 แหง 
3. รายงานความกาวหนา ฉบับที่ 1 ของงานออกแบบรายละเอียดปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน  จํานวน 16  
แหง      
4. รายงานความกาวหนา ฉบับที่ 2 ของงานออกแบบรายละเอียดปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน  จํานวน 16 แหง  
5.  แบบรายละเอยีดระบบปองกนัน้ําทวมพื้นที่ชุมชน  จํานวน 8  แหง   
 
หมายเหต ุ   หลักฐานอางอิงลําดับที่  1 - 4  สามารถดูไดที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กทม.       
สําหรับเอกสารลําดับที่ 5  ดูขอมูลไดจากกลุมงานปองกันน้ําทวม สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง    
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กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กทม. 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

ตัวชี้วัดท่ี 3.4 : ระดับความสาํเร็จในการดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพื้นท่ีเสียงภัยตอการพังทลาย 
                         ของตลิง่ริมแมน้ําและริมทะเลท่ัวประเทศ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :1. วาที่ ร.ต. กิตติ     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 อยูบริเวณริมฝงแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ เปนจํานวนมาก  

ที่ไดประสบปญหาการพังทลายของตลิ่งจากการกัดเซาะของกระแสน้ําและคลื่น เปนภัยที่คุกคามตอสวัสดิภาพ
และคุณภาพชวีิตของประชาชน สรางความเสียหายทั้งโดยทางตรงและทางออมตอทรัพยสินสิ่งกอสราง สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวตางๆ ซ่ึงกระทบตอสภาพภูมิทัศนและความนาอยู
อาศัยของเมืองโดยตรง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเรงดวน  โดยแกไขปญหา
การพังของตลิ่งควบคูกันไปกับการจัดระเบียบการใชพืน้ที่และการจัดสภาพภูมิทัศนของชุมชนตามริมฝงแมน้ํา
และริมฝงทะเล 

จากความยาวของแมน้ําและลําคลอง สายหลักของประเทศไทย มีความยาวรวมกันประมาณ 
10,000 กิโลเมตร แนวชายฝงทะเลดานอาวไทยและดานทะเลอันดามัน มีความยาวรวมกนัประมาณ  
2,600 กิโลเมตร  มีปญหาการพังของตลิ่งเกิดขึ้น โดยมีตําแหนงกระจายอยูในทกุลุมน้ําทั่วประเทศ ซ่ึง
ปจจุบันยังไมมีการจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยตอการพังทลายของตลิ่งอยางเปนระบบ ดังนั้นเพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนในการดําเนินการแกไขปญหาที่เกดิขึ้น จึงควรรวบรวมและจดัทําฐานขอมลูแสดงพื้นที่ตล่ิงริมแมน้ําและ
ริมทะเลทั่วประเทศ ที่เปนพืน้ที่เสี่ยงตอการพังทลาย และบริเวณที่มีการดําเนินการแกไขปรับปรุงมาแลวในอดีต 
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เปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อการบูรณาการขอมูลทั้งหมดและสามารถนําไปใชประโยชน
สําหรับองคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ ในการบริหารจัดทําแผนการแกไข 
และเพื่อการติดตามประเมินผล  ใหมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด     

-      ป 2549 เปนการรวบรวมขอมูลสํารวจเดิมทั้งหมด สําหรับป 2550 เปนการจัดทําขอมูลใหม 
- พื้นที่เสี่ยง หมายถึง พื้นที่ริมแมน้ําและริมทะเลที่มีการกดัเซาะ 
- หนวยนับความยาวเปนกิโลเมตร หมายถึง  ความยาวของแมน้ําและชายฝงทะเล 

                        -      พื้นที่ดําเนินการเฉพาะพื้นที่ริมแมน้ําภายในประเทศ ไมนับรวมพืน้ที่ริมแมน้ําตามพรมแดน 
                               ประเทศ     
                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน          
                                                                                                                                       (……)  รอบ 12  เดือน  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดาํเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
1 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยงไดความยาวเพิ่มขึ้น 1,600 กิโลเมตร    ดําเนินงานแลวเสร็จ 
2 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยงไดความยาวเพิ่มขึ้นเปน 1,700 กิโลเมตร   ดําเนินงานแลวเสร็จ 
3 จัดทําฐานขอมลูพื้นที่เสี่ยงไดความยาวเพิ่มขึ้นเปน 1,800 กิโลเมตร   ดําเนินงานแลวเสร็จ 
4 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและริม

ทะเลที่ไดรับความเสียหายไดความยาวรวม 1,800 กิโลเมตร 
  ดําเนินงานแลวเสร็จ 

5 เผยแพรขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและริม
ทะเลที่ไดรับความเสียหายและที่ไดรับการแกไขไดความยาวรวม 
1,800 กิโลเมตร ผานระบบ Internet 

  ดําเนินงานแลวเสร็จ 

เกณฑการใหคะแนน : 

                  

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

   

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน คาคะแนน

ทีไ่ด ถวงน้ําหนัก

ตัวช้ีวัดที่ 3.4 : ระดับความสําเร็จในการ 5.00 5 5.00 0.2631

ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพื้นที่

เสี่ยงภัยตอการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ํา

และริมทะเลทั่วประเทศ
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คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
  1. ดําเนินการคัดแยกขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ โดยทําการ 
      รวบรวมจากผลการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําสายหลักและรวบรวมขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของนํามา 
      เปรียบเทียบกัน 
  2. ติดตาม รวบรวมขอมูลพื้นที่เสียงภยัจากการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําที่อยูในระหวางการดําเนนิการของ 
      บริษัทที่ปรึกษา และนํามาประกอบรวมกับขอมูลการศึกษาพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําเดิม        
                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน          
                                                                                                                                        (……)  รอบ 12  เดือน  
 3. รวมรวบขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายช่ือ สถานที่ พื้นที่เสี่ยง รูปภาพ พกิัดและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของไว 
     ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อเตรียมสําหรับการบรรจุลงโปรแกรมฐานขอมูลเขื่อนปองกันตลิ่งทั่วประเทศ 
 4. นําขอมูลโครงการเขื่อนปองกันตลิ่ง  ที่ไดรวบรวมคัดแยกเฉพาะลําน้ําที่จัดเตรยีมไวทําฐานขอมูล และ 
     ดําเนินการตรวจสอบคาพิกัดของเขื่อนตาง ๆจากการสํารวจภาคสนาม โดยตรวจสอบและหาคาพิกัดของเขื่อน 
     ทุกแหง ตลอดลําน้ําที่ทําการรวบรวมขอมูล 
5. นําขอมูลที่ไดมาบรรจุไวในแผนที่ GIS โดยการนําเขาขอมูลตามพื้นที่ตําแหนงทีเ่ปนพื้นที่เสี่ยงภยัตอการ 
    พังลายของตลิ่ง รวมความยาว 1,941 กิโลเมตร 
6. เผยแพรทาง Internet โดยไดทําการทดสอบ สืบคนขอมูลทาง internet พบวาสามารถตรวจดแูละ
สืบคนได  
    ตลอดพื้นที่เสี่ยงภัยของแมน้ําที่ไดดําเนินการบรรจุ ขอมูลไวเปนฐานขอมูลแลว 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
 1. ผลการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศเดิมมีความสมบูรณ ทําใหสามารถรวบรวม 
     และตรวจสอบได 
 2. การไดรับงบประมาณดําเนินการโครงการระบบฐานขอมูล GIS เขื่อนปองกันตลิ่งทั่วประเทศ ทาํใหสามารถ 
     สรางโปรแกรมใชเปนฐานในการสืบคนและจดัทําฐานขอมูลผาน Internet ได 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 

 3. บุคลากรที่สนับสนุนในการคนหาและจัดรวบรวมขอมูลตาง ๆ มีความรูความสามารถ ทําใหจัดรวบรวม 
     คัดแยกขอมูลไดอยางเพยีงพอและทนัเวลา 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
 1. ขอมูลที่ไดจากการศึกษา รวบรวมคอนขางลาชากวากาํหนดเวลา เนือ่งจากเปนขอมูลจํานวนมาก จึงตอง
เรงรัด 
     การตรวจสอบความถูกตองและบรรจุลงในฐานขอมูล 
2. ตองใชบุคลากรจํานวนมากในการบรรจุขอมูลตางๆ ในเวลาจํากัด 
3. อุปสรรคในการตรวจสอบสถานที่ภาคสนามเนื่องจากมีฝนตกและเกดิอุทกภยัหลายๆ จังหวัดทําใหการทํางาน 
     ลาชากวาแผนงานที่ไดจดัเตรียมไว   
หลักฐานอางองิ : 
1. เอกสารสรุปผลการดําเนนิงาน การตรวจสอบและรวบรวมพื้นที่เสีย่งภยัตอการพงัทลายของตลิ่งริมแมน้ําและ 
    ริมทะเลทั่วประเทศ  พรอมตัวอยางการเผยแพรขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ฯ ผานทางระบบ Internet 
    กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
2. สรุปการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรพื้นที่ตล่ิงริมฝงแมน้ําและริมทะเลที่ไดรับความ 

     เสียหาย  (แมน้ําปงระยะที ่2  และแมน้ํามูล) 
 

 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน          
                                                                                                                                       (……)  รอบ 12  เดือน  
3. รายงานโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําปง (ระยะที ่2) 
4. รายงานโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ํามูล บริเวณที่มีความเหมาะสมตอการปองกันการกัดเซาะ
5. รายงานโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําปง 
6. รายงานโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําวงั 
7. รายงานโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ํายม 
8. รายงานโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําปาสัก 
9. รายงานโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําแมกลอง 
10. รายงานโครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําสายหลัก ระยะที ่1 (แมน้ํานาน) 

 
 

หมายเหต ุ  เอกสารหลักฐานลําดับที่ 3 – 10 สามารถดูไดที่สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  
                  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ถ.พระรามที่ 6 กทม. 
 



                                                                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

                                                                                                                                                                                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 5  :  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:  นางจารวุรรณ  ปทุมารักษ     ผูจัดเก็บขอมูล  :  1.  นางสุวมิล          ลีลาวรพร                   
                            2.  นางกษราฤตรีย   กันจนัทรวงค   
                            3.  นางสาวนงรัก     ไวยวฒุิโท            

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

คําอธิบาย : 

                    •   พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.จะเปนผูจัดจาง 
หนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

                    •   ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเดน็สําคัญ ๆ ดังนี้  
                          1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
                          2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
                          3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
                          4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

                    •   ผูรับบริการ  หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ  
(ที่ไมใชเจาหนาที่ของสวนราชการผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจาก 
สวนราชการ  

                    •   งานบริการที่กําหนดใหสํานักงาน ก.พ.ร.วัดระดับความพึงพอใจใน 3 เร่ือง  ดังนี ้
1.  การออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี                    น้ําหนัก  40 % 
2.  การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม      น้ําหนกั  30 % 

                         3.  การตออายุใบอนุญาตผูรับจางงานกอสราง                                           น้ําหนกั  30 % 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

                                                                                                                                                                                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด  
หนวยวัด 

ผลการสํารวจของสวนดุสิตโพล 

(งานบริการ) 2547 2548 2549 

ป 2547 
1.  การตออายุใบอนุญาตเปนผูรับจางงานกอสราง 
2.  การใหบริการตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน 
     ตามกฎกระทรวงผังเมอืงรวม 
3.  การใหบริการแผนที่ดิจิตอลและแผนที่ท่ัวไป 
4.  การใหบริการทดสอบวัสด ุ 

 
 
         
       รอยละ 
 

 
 
 

79.40% 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

ป 2548 
1.  การออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี 
2.  การตออายุใบอนุญาตเปนผูรับจางงานกอสราง 
3.  การใหบริการตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน 
      ตามกฎกระทรวงผังเมอืงรวม 
4.  การใหบริการแผนที่ดิจิตอลและแผนที่ท่ัวไป 
5.  การใหบริการทดสอบวัสด ุ

 
 
 
       รอยละ 
 

 
 
 
- 

 
 
 

77.86% 

 
 
 
- 

ป 2549 
1. การใหบริการอบรมความรูดานชางและดานผังเมือง 
2. การบริการคําใหปรึกษาดานชาง 
3. การใหบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง 

 
 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 

84.80% 

ป 2550 
1. การออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี                      ขณะนี้รวบรวมรายชื่อผูรับบริการได     251  ราย      
2. การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎ              ขณะนี้รวบรวมรายชื่อผูรับบริการได     501  ราย 

กระทรวงผังเมืองรวม 
3.    การตออายุใบอนุญาตผูรับจางงานกอสราง                ขณะนี้รวบรวมรายชื่อผูรับบริการได     115  ราย 

  เกณฑการใหคะแนน : 
         

ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 90 85  



                                                                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

                                                                                                                                                                                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  (รอผลการสํารวจจากหนวยงานอิสระ) 

              

น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน คาคะแนน คาคะแนน
(รอยละ) ทีไ่ด ถวงน้ําหนัก

5.00 N/A 1.00 0.0500

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด

ตวัชี้วัดที่ 5: รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรบับรกิาร

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
   1.  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ไดมีหนังสือเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานบริการประชุมพิจารณาตัวช้ีวัด : 
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 
    2.  กองเผยแพรและประชาสัมพันธ  ไดมีหนังสือเพือ่ใหหนวยงานรับรองรายงานการประชุม 
    3.  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ไดมีหนงัสือแจงหนวยงานที่เกีย่วของกับงานบริการ  5 งานบริการทราบและ
ปฏิบัตติามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของกรมฯ  ประจาํป  2550 
   4.  กองเผยแพรและประชาสัมพันธ  ไดมหีนังสือเรียน  หัวหนากลุมพฒันาระบบบรหิารใหทราบถึงรายละเอยีด 
และกรอบการปฏิบัติตามตัวช้ีวัด : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
   5.  กรมโยธาธิการและผังเมอืง  ไดมีหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบงานบริการจากที่กรมฯ ได
กําหนด 5  งานบริการ ปรับลด  เปน  3  งานบริการ  พรอมแจงน้ําหนักของแตละงานบรกิาร 
   6.  กองเผยแพรและประชาสัมพันธ   ไดมหีนังสือแจงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่ไมไดสงแบบสํารวจ 
 ความพึงพอใจใหดําเนินการสงดวย 
   7.  กรมโยธาธิการและผังเมอืง  ไดมหีนงัสือแจงทุกหนวยงานไดทราบผลการสํารวจของศูนยวจิยั เอเบคโพลล   
เร่ือง ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกรมโยธาธิการและผังเมือง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 

8. กรมโยธาธิการและผังเมือง  ไดมีหนงัสือแจงทุกหนวยงานไดทราบผลการสํารวจตนเองในเรื่อง  ความ 
พึงพอใจ ของผูรับบริการในรอบ 7 เดือน (ต.ค. 2549 – เม.ย. 2550)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 
   9.  สํานัก/กอง/จังหวดัตางๆ ไดสงแบบสํารวจความพึงพอใจ  ใหกองเผยแพรและประชาสัมพนัธเปนประจาํ 
ทุกเดือน  ตั้งแตเดือนมีนาคม  2550 – สิงหาคม  2550 
    
 



                                                                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กระทรวงมหาดไทย 

 

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

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
              ผูบริหารสํานัก / กอง   ตางๆ ไดใหความรวมมือและใหขอมูลผูรับบริการเปนอยางดี  รวมทัง้ใหความ 
สําคัญกับงานบริการมากขึ้น  ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการบริการ  ตามแนวทางที่กําหนด  ตลอดทั้ง
เจาหนาทีใ่หความรวมมือปฏิบัติงานอยางเต็มที่แกประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการตางๆ  ดวยอัธยาศัยไมตรีที่
ด ี

และเต็มใจใหบริการ  โดยพจิารณาจากขอคิดเห็นของผูรับบริการในแบบสํารวจความพึงพอใจ    ซ่ึงชมเชยการ   
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของกรม และจากการประเมินของศูนยวจิัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ
การประเมินตนเองของกรมฯ ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ บุคลากร ระดับความพึงพอใจอยูในระดบัสูงสุด 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
                                             - 

หลักฐานอางองิ :   

1.  หนงัสือที่  มท 0705/ว71  ลงวนัที่ 29  สิงหาคม 2549  เร่ือง การประชุมพิจารณาตวัช้ีวดั : รอยละของระดบั 
      ความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 
2.  หนังสือที่  มท 0705/ว160  ลงวันที่ 28  กันยายน 2549   สงรายงานการประชุม 
3.  หนงัสือที่  มท  0705/8190  ลงวนัที่  15  พฤศจกิายน 2549  เร่ือง ตัวช้ีวดั :  รอยละของระดับความพงึพอใจ 
     ของผูรับบริการ 
4.  หนงัสือที่  มท  0705/775  ลงวนัที่  24  พฤศจิกายน 2549  เร่ือง รายละเอียดและกรอบการปฏิบัติตามตัวช้ีวัด :   
      รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 
5.  หนงัสือที่  มท  0705/ว 1841  ลงวนัที่ 14  มีนาคม 2550  เร่ือง  ตวัช้ีวดั : รอยละของระดับความพึงพอใจ 
      ของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 
6.  หนังสือที่  มท  0705/ว 92   ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2550  เร่ือง  แบบสํารวจความพงึพอใจ 
7.  หนังสือที่  มท  0705/4769  ลงวันที่  4   กรกฎาคม 2550  เร่ือง  ผลการสํารวจของสํานักวจิยัเอแบคโพลล 
      ในเรื่องความพึงพอใจของผูรับบริการที่มตีอกรมโยธาธกิารและผังเมือง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
8.  หนังสือที่  มท  0705/6402  ลงวันที่ 31  สิงหาคม 2550  เร่ือง ผลการประเมินแบบสํารวจความพงึพอใจ 
      ของผูรับบริการงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
9.   แบบสอบถามที่ไดรับจาก สํานัก/กอง  และโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดตางๆ                                       
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

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

ตัวชี้วัดท่ี  6  : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ   
                          รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิราชการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองแผนงาน 
                                   

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวกัลยาณ ี ตันติวราภรณ 

โทรศัพท : 0-2299 – 4133 โทรศัพท : 0-2299 - 4129 

คําอธิบาย :   
                      พิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการเพือ่กระตุนการ
ปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน  และพฒันาระบบ 
การบริหารราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพือ่ประโยชนสุขของประชาชน 
 

ขอมูลผลดําเนนิการ : 

ระดับ
คะแนน 

   รายละเอยีดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1   -  สวนราชการวิเคราะหภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญและเปาหมายในการเปด 
     โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูท่ี 
      เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสม 
-   แตงตั้งคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชน  ตามคําสั่งกรมโยธาธิการ 
    และผังเมือง  ท่ี  379/2550  ลงวันที่  15  มถิุนายน  2550 
-  กรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนดประชุมคณะทํางานรวมระหวางภาครฐัและภาค  
   ประชาชน เมื่อวันศุกรท่ี  22  มถิุนายน  2550  ณ หองประชุม 1001 กรมโยธาธิการ 
   และผังเมือง  เพื่อช้ีแจงใหคณะทํางานฯ เขาใจถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน 
   การแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

    ดําเนินการแลว 
 
 
    ดําเนินการแลว 
 
    ดําเนินการแลว 

2   -  คณะทํางานฯ ไดปรึกษาหารือเพือ่กําหนดและเลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหลัก 
     (Core Function) ของกรมฯ และผลกระทบกับประชาชนโดยตรงและเปนมติ ท่ีประชุม 
     หรือมีฉันทามติของคณะทํางานฯ คือ เลอืกประเด็นการพฒันาบริการสาธารณะ 
      เกี่ยวของกับภารกิจหลกัของกรมฯ คือ ภารกจิดานการพัฒนาเมือง  งานการใหบริการ 
      ดานชาง  เรือ่งการออกแบบระบบ  สาธารณูปโภคเพื่อการพฒันาเมือง        
     (โครงขายทอสงน้ําประปา) 
 

    ดําเนินการแลว 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

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

      3 -  คณะทํางานฯ รวมกันกําหนดเปาหมาย  ตัวช้ีวัด  วิธีการวัดผลและระบบการ   

    จัดเก็บขอมูลตามประเด็นการพัฒนาบริการสาธารณะ 

    ดําเนินการแลว 

4 -   คณะทํางานฯ รวมกันวางระบบการติดตามความกาวหนา  หรือระบบในการ 
    ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
-   คณะทํางานฯ  ติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นการ 
    พัฒนาบรกิารสาธารณะใหเปนไปตามระบบที่วางไว  และเสนอตอผูบรหิารของกรมฯ 
    อยางสม่ําเสมอ (รายเดือน) 

    ดําเนินการแลว 
 
    ดําเนินการแลว 

5  -  กรมฯ จดัทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเดน็การพัฒนาบริการสาธารณะ   
    และเผยแพรใหประชาชนผูท่ีเกี่ยวของและผูมสีวนไดเสียรับทราบผานกระบวนการ  
    หรือกลไกที่สวนราชการจัดใหมีข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม 

    ดําเนินการแลว 

เกณฑการใหคะแนน : 
 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5

1 2 3 4 5
 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 
 

      

ตัวชี้วัด / ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก ผลการ คาคะแนน คาคะแนน

(รอยละ ) ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให 4.00 5 5.00 0.1684
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
ขั้นตอนที่  1 

• กรมโยธาธิการและผังเมืองไดวิเคราะหภารกิจหลักของกรมฯ  มีอยู  5  ภารกิจ  คือ 
 1)   ภารกจิดานการควบคุมและบังคับใชดานอาคารและผังเมือง 
 2)   ภารกจิดานการผังเมือง 

3)   ภารกจิดานการพัฒนาเมอืง 
4)   ภารกจิการสรางเครือขายการพัฒนาเมอืงในระดับพืน้ที่ 

        5)   ภารกจิการใหบริการประชาชน 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)                (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                            (……)  รอบ12 เดือน  

• เมื่อวเิคราะหภารกจิหลักของกรมฯ  แลวจงึไดพจิารณากําหนดกลุมผูที่มสีวนเกีย่วของและผูมีสวนไดเสีย  
ซ่ึงไดกําหนดผูแทนของภาครัฐ / หนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกจิ  และผูแทนจากภาคประชาสังคม เพื่อแตงตั้ง
เปนคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชน  ดงันี้ 

  ภาครัฐ  ประกอบดวย  ผูแทนสํานักงบประมาณ  และผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
          ภาคประชาสงัคม  ประกอบดวย นายเสร ี สุธรรมชัย  ผูแทนสภาวิศวกร  ผูแทนสภาสถาปนกิ  และผูแทน
สมาคมสันติบาตรเทศบาลแหงประเทศไทย 
             ตามคาํสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ 379/2550 ลงวนัที่ 15 มิถุนายน  2550  เร่ือง  แตงตัง้คณะทํางานรวม
ระหวางภาครฐัและภาคประชาชน 

   กรมฯ ไดเชิญคณะทาํงานรวมระหวางภาครฐัและภาคประชาชนประชุม  เมือ่วนัศกุรที่  22  มิถุนายน  2550  
ณ หองประชุม  1001   กรมโยธาธิการและ ผังเมือง  เพื่อช้ีแจงใหคณะทาํงานฯ เขาใจถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
 ในการแสดงความคิดเหน็และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ขั้นตอนที่  2   กรมฯ ไดเชิญคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชนประชมุเมื่อวันศกุรที่  22  มิถุนายน  
2550  ณ หองประชมุ 1001  กรมโยธาธิการและผังเมือง  เพื่อปรึกษาหารือในการกําหนดและเลือกประเด็นทีจ่ะ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ และตองเปนประเดน็ที่เกี่ยวของกบัภารกิจหลัก (Core Function) ของกรมฯ  หรือเร่ืองที่มีผลกระทบกับ
ประชาชนโดยตรง มี  3  ประเด็นที่รวมพิจารณาคัดเลือก  คือ   

1. ประเด็นการพฒันาระบบราชการ 
2. ประเด็นผลการปฏิบัติราชการ 
3. ประเด็นการพฒันาบริการสาธารณะ 

มติที่ประชุมหรือฉันทามติของคณะทาํงานฯ  เลือก ประเด็นการพฒันาบริการสาธารณะ    ซ่ึงมีภารกิจหลักของ
กรมฯ   คือ   ภารกิจดานการพัฒนาเมือง   งาน  การออกแบบระบบสาธารณูปโภคเพือ่การพัฒนาเมอืง 
 (โครงขายทอจายน้ําประปา) 

ขั้นตอนที่  3  คณะทํางานฯ  ไดรวมกนัพิจารณากําหนด เปาหมาย  ตวัช้ีวัด  วิธีการวัดผล  และระบบการจัดเก็บ 
ขอมูล ตามประเด็นการพัฒนาบริการสาธารณะ  ดังนี ้  

 เปาหมาย ไดรับขอมูลและความคดิเหน็จากประชาชนเกี่ยวกับสภาพปญหาทางเลอืกและแนวทางแกไข 
 ตัวชี้วัด  การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ที่อยางนอย 1 คร้ัง 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
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กระทรวงมหาดไทย 

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

 วิธีการวดัผล  ติดตาม  ตรวจสอบการทํางานของผูปฏิบัติงานตามขัน้ตอนของการมีสวนรวมของประชาชน     
ในการออกแบบระบบสาธารณูปโภคเพื่อการพัฒนาเมือง (โครงขายทอจายน้ําประปา)  ดังนี ้
        1.  รับฟงสภาพปญหา  ความตองการของทองถ่ิน 
        2.  การสํารวจ  ออกแบบ  และเขียนแบบรางโครงขายทอจายน้ําประปา 
         3.  เสนอแบบรางโครงขายทอจายน้ําประปา  ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
       4.  นําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ  มาปรับแกแบบรางโครงขายทอจายน้ําประปา  พรอมขอกําหนดการกอสราง 
        5.  การประมาณราคาแบบโครงขายทอจายน้ําประปา 

     ระบบการจัดเก็บขอมูล 
1.  บัญชีรายช่ือของประชาชนในพืน้ที่ที่รวมเขาประชุมแสดงความคิดเห็น 
2.  สรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 

ขั้นตอนที่  4  คณะทํางานฯ  รวมกันวางระบบการติดตามความกาวหนาหรือการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  คือ 
1. คณะทํางานฯ  หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย  เขารวมสังเกตการณในวนัประชุมรับฟงความคิดเหน็ของ 

ประชาชน 
2. ผูปฏิบัติงานเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการออกแบบระบบสาธารณูปโภคเพือ่การพัฒนาเมอืง  

(โครงขายทอจายน้ําประปา)  รายงานผลการดําเนินงานตอคณะทํางานทุกเดือน 
 คณะทํางานฯ เขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในวนัศุกรที่  10  สิงหาคม  2550 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ประจําเดือนสิงหาคม  เปนการสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเหน็
ของประชาชน  เร่ือง  งานออกแบบวางทอประธานจายน้ําประปาเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําประปา  เทศบาล
ตําบลเขาขวาง  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งนี้  สรุปขอถามของ 
ประชาชนได  ดังนี ้

1) ขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองสํารวจเสนทางของการวางทอประธานจายน้ําประปาของเทศบาลตําบล 
       เขาขวางเพิ่มเติม  เนื่องจากมีการตัดถนนใหม 
2) ปญหาของคุณภาพน้ําดิบที่นาํมาจากคลองธรรมชาติเพื่อผลิตน้ําประปา  จะมีปญหาของเชื้อโรคจาก 
       ฟารมหมทูี่ปลอยน้ําเสียลงสูลําคลองหรือไม 
3) ปญหาของราคาคาน้ําประปาหมูบานจะแพงมากกวาเดมิหรือไม 

       4)   การบริหารจัดการน้าํประปาหมูบานของแตละหมูบานจะมกีารเปลี่ยนแปลงอยางไร 
          
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)                (        )   รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                             (……)  รอบ12 เดือน  
               กรมโยธาธิการและผังเมืองไดช้ีแจงในประเด็นของคุณภาพน้ําดิบ  โดยนาํน้ําดิบจากคลองชลประทาน 
มาใชในการผลิตน้ําประปา  ซ่ึงเปนที่พอใจของประชาชน  และกรมฯ  ขอรับในการสํารวจเสนทางของการวาง
ทอประธานจายน้ําประปาของเทศบาลตําบลเขาขวางเพิ่มเติมโดยใหสอดคลองกับแนวถนนตัดใหม  เพื่อใหการ
บริการจายน้ําประปารวมถึงการซอมบํารุงมีประสิทธิภาพและสนองตอบความตองการของประชาชน 
              สวนประเด็นที่ 3 และ 4  เปนเรื่องการบริหารจดัการของเทศบาลตําบลเขาขวาง  ซ่ึงนายกเทศมนตรีรับ
ไปดําเนนิการ 
ขั้นตอนที่  5  

 กรมโยธาธิการและผังเมอืงไดจัดทาํรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาบริการสาธารณะ
รายงานตออธิบดีกรมฯ   ในประเดน็การรายงานผลการปฏิบัตงิานใหประชาชนและผูมสีวนไดเสีย  ซ่ึงเปนผลจากการ 
ประชุมรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  โดยกรมฯ  ไดตอบขอถามและชี้แจงใหประชาชนไดทราบและเปนที่
ยอมรบัของประชาชนในที่ประชุมแลว  คือ  ประเดน็ของคณุภาพน้าํดิบ  ซ่ึงจะใชแหลงน้ําดิบจากคลองชลประทาน 
มาใชในการผลิตน้ําประปา  และประเด็นของการปรับปรุงแนวทางวางทอประธานจายน้าํประปาใหสอดคลอง 
กับแนวถนนตดัใหม  กรมฯ ไดดําเนนิการปรับปรุงการออกแบบระบบประปาเทศบาลตําบลเขาขวาง  และจัดสง
ใหเทศบาลตําบลเขาขวางเรียบรอยแลว  ตามหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0717/7598  ลงวันที่   
 28  กันยายน  2550   พรอมทั้งติดประกาศในเขตชุมชนเพื่อใหประชาชนไดรับทราบผลการดําเนนิการในการ
ออกแบบระบบประปาเทศบาลตําบลเขาขวางที่ไดปรับปรุงแลว 
    สวนในประเด็นของราคาคาน้ําประปาหมูบานและการบริหารจัดการน้าํประปาหมูบาน  นายกเทศมนตรี
เทศบาลเขาขวางรับนําไปหารือกับสมาชิกสภาเทศบาลและผูนําชุมชน 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :                               - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :                                       - 

หลักฐานอางองิ  : 
1. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่  379/2550  ลงวันที่  15  มิถุนายน  2550  เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางานรวม

ระหวางภาครฐัและภาคประชาชน 
2. รายงานการประชุมคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชน  คร้ังที่  1/2550  เมื่อวันศกุรที่  22  

มิถุนายน  2550 
3. เอกสารประกอบการกําหนดเปาหมาย  ตวัช้ีวัด  วิธีการวดัผล  ระบบการจัดเก็บขอมูล  และระบบการติดตาม

ความกาวหนา หรือระบบการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

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

4.   หนังสือกองแผนงาน ที่ มท 0704/519   ลงวันที่  27  กรกฎาคม  2550  เร่ือง   รายงานผลการดําเนินงาน  
      ตัวช้ีวดัที่  6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
      และรวมตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

    5.  หนังสือกองแผนงาน  ที่  มท 0704/569  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2550  เร่ือง  รายงานผลการดาํเนินงาน       
         ตัวช้ีวดัที่  6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
         และรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  เดือนสิงหาคม  2550 
    6.  หนังสือกองแผนงาน  ที่ มท 0704/673   ลงวันที่  28  กันยายน  2550  เร่ือง  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
         ตามประเด็นการพัฒนาบริการสาธารณะ  ของตวัช้ีวัดที่ 6 

      7.  หนังสอืกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0717/7598  ลงวันที่  28  กันยายน  2550  เร่ือง  ผลการสํารวจ 
         ออกแบบระบบประปาเทศบาลตําบลเขาขวาง  จังหวัดราชบุรี 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 7.1  : ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางจารุวรรณ    ปทมุารักษ   
                                   
 

ผูจัดเก็บขอมูล:  1. นางอัชณา      โพธิวงศาจารย   
                           2. นางสาวประทินศรี  ยวนภู                 

โทรศัพท : 0-2299 – 4487, 4488 โทรศัพท : 0-2299 - 4300 , 0-2299 - 4306 

คําอธิบาย :   
                 ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  โดยสวนราชการตอง
ดําเนินการใหเปนไปตาม   พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  2540    และมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่  28   
ธันวาคม  พ.ศ. 2547   เกี่ยวกบัการเปดเผยขอมูลการประกวดราคา   ประกาศสอบราคาและการจดัซื้อจัดจางของ
หนวยงานราชการ  ซ่ึงพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายทีก่ําหนดไวในแตละระดับ 
 

ขอมูลผลดําเนนิการ : 
ระดับ
คะแนน 

รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 ปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ดังนี้ 
1)  จัดสถานที่ / จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 
     เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารตาม 
     มาตรา  9  เพื่อใหประชานสามารถเขา  
     ตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก
     และมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ 
     ใหขอมูลขาวสารของสวนราชการเปน 
     การเฉพาะ 
2)  มีปายแสดงสถานที่ตั้งศูนยขอมูล 
     ขาวสารที่จัดไวสําหรับการใหบริการ   
     ขอมูลขาวสาร  ท่ีเขาใจไดงายและ 
     มองเห็นไดชัดเจน 
 

 

 
1)  ไดมีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  ของกรมโยธา- 
     ธิการและผังเมืองท่ีหองสมดุกรมโยธาธิการและผังเมือง   
     (ช้ัน  1  ตึก  20 ช้ัน )โดยกองเผยแพรและประชาสัมพันธเปน 
     ผูรับผิดชอบ  และแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดูแลใหขอมูล    
     ขาวสารเปนการเฉพาะ  คือ 
        - นางอัชณา  โพธิวงศาจารย    บรรณารกัษ 7      
        - นางสาวประทินศรี  ยวนภู     เจาพนักงานธุรการ 5 
2)  มีการติดปาย “ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ”  ไว  ณ  ท่ีตั้ง  
     ศูนยขอมูล  และทางประตูเขา – ออก  อีก  2  ดาน  ซึ่งมอง    
     เห็นไดชัดเจน 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

2 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดระบบขอมลูขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มาตรา  
9  ดังนี้ 
1)  มีขอมูลขาวสารตามมาตรา  9    
     ครบถวน  และเปนปจจุบัน 
 

 
 
 
1)  มีการจัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร  ฯลฯ   
     โดยการจัดทําฐานขอมูลขาวสารของราชการ  กรมโยธาธิการ   
     และผังเมือง  ลงในเครื่องคอมพิวเตอร  และนําขอมูลตางๆ   
     ตามมาตรา 9  และท่ีเกี่ยวของกับภารกิจกรม  ลงในฐานขอมูล   
     พรอมท้ังไดปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา   และ 
     เอกสารที่รับเขาศูนย ฯไดจัดเขาแฟม  แบงเปนหมวดหมู      
     จัดเก็บไวท่ีช้ันหนังสือ   

 
 
 

2) มีการจัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร  
     ท่ีจัดไวใหบริการอยางชัดเจน   
    สามารถสืบคนไดอยางสะดวกรวดเรว็   

2)  มีการจัดทําดัชนี  ขอมูลขาวสาร  ในฐานขอมูลขาวสารที่ 
     สามารถใชไดอยางสะดวกรวดเรว็และชัดเจนไวบริการ   
     ณ  ท่ีตั้งศูนยขอมูลฯ 

3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ขาวสารไวอยางเปนระบบ  โดยมีการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 
1)  มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหวัหนา
สวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติวาน
ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการไว
เปนการเฉพาะ 
 2)  ผูบริหารของสวนราชการใหความ 
      สําคัญและควบคุมดูแลใหมีการ 
      ปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสาร 
      ของราชการอยางเครงครัด  เชน  มี 
      การประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจ 
      ในการปฏิบัติตามกฎหมายเปนตน 
3)  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช 
      บริการ  รายงานใหผูบริหารของสวน 
      ราชการทราบอยางสม่ําเสมอ 
      (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 

 
 
 
1)  กรมโยธาธกิารและผังเมืองไดมอบหมายรองอธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการไวเปนการเฉพาะ ตามคําสั่งกรมฯ ท่ี 
537/2550  
2)  ผูบริหารของกรมใหความสําคัญและควบคุมดูแล โดยพ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
เขาวาระการประชุมกรม  เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2550  พรอม 
ท้ังแจกเอกสารคูมือการปฏิบัติงานตาม  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ  และแผนพับของ  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ ราชการแก 
ผูบริหาร  เพื่อใหมีความรูเขาใจและปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
3)  มีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการใชบริการ  รายงานแกผูบริหาร  
ทุกไตรมาส  ไตรมาสที่     1    คือ    เมื่อวันที่   2 7    กุมภาพันธ    2550    
                  ไตรมาสที่  2   คือ  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม   2550     
                  ไตรมาสที่  3   คือ  เมื่อวันที่    5     กรกฎาคม  2550     
                  ไตรมาสที่  4   คือ  เมื่อวันที่   17     กันยายน   2550      



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

4 
 

เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ 
การรับรูขอมลูขาวสารใหประชาชนทราบ 
ดังนี้ 
- จัดอบรม  ใหความรู  และพัฒนา
ความรูท่ีเกี่ยวกบักฎหมายขอมูลขาวสาร 
 
 
- จัดกิจกรรม/มกีารดําเนินการตาม
มาตรการ/วิธีการในการสรางจติสํานึก
และ  ทัศนคติท่ีดีตอการเปนผูใหบริการ
ขอมูลขาวสารแกบุคลากรในสวน
ราชการอยาง สม่ําเสมอ 
 
 
 
 
 
-  ประชาสัมพนัธเผยแพรเกี่ยวกบักฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการ  ใหประชาชน
รับทราบถงึสิทธิในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสวนราชการผานชองทาง
ตาง ๆ  อยางนอย  5  ชองทาง โดย  1 ใน  5  
ชองทาง  จะตองเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิคส 
 
 
 

  
 
 
 -  จัดสัมมนา  เรื่อง  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  ท่ีโรงแรม  
แกรนด  ทาวเวอร  อินน  เมื่อวนัที่ 29  มถิุนายน 2550  เพื่อให
ความรูและพัฒนาความรูแกขาราชการ  ประชาชน  และเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  -  จัดนิทรรศการ  เรื่อง  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการในงาน
สัมมนา  ท่ีโรงแรมแกรนด  ทาวเวอร  อินน  และแจกเอกสาร
เผยแพร  ซึ่งเปนกิจกรรมในการประชาสัมพันธเผยแพร  และ
สรางจิตสํานึกทัศนคติท่ีดีสูขาราชการ  และประชาชน  เมื่อวันที่ 
29  มิถุนายน 2550 
  -   นําขอมูลขาวสารจากฐานขอมูล  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ของ
กรมเขาเว็บไซท  กรมโยธาธิการและผังเมือง  คือ  www.dpt.go.th.  
เพื่อเผยแพรใหประชาชนทราบ   
  -  จัดทําแผนพับ  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 
  -  ทําบอรดเผยแพรและประชาสัมพันธเกีย่วกบักฎหมาย 
              ขอมูลขาวสาร   
  -  ลงบทความประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกบักฎหมายขอมูล 
ขาวสาร  พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร   ในวารสารขาวสารกรมโยธาธกิาร
และผังเมือง  
  -  จัดทําแบบสอบถามเพือ่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  -  จัดสงแผนพบัและแบบสอบถามอยางละ 200 ชุด  ให 
โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัด 75 จงัหวัด  เพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน 
  -  นําขอมูลขาวสารฯ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เขาวาระ
ในการประชุมกรมฯ เมื่อวันที ่6 กรกฎาคม 2550 พรอมแจก
เอกสารเผยแพร ฯ           
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                                รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (……) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                             (……) รอบ12 เดือน 

5 1)  นําขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา  
ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการ
ลงนามแลวเผยแพรบนเว็บไซดของสวน
ราชการ 
 
2)  จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปน
รายเดือนและเผยแพรบนเว็บไซดของ
สวนราชการทุกเดือนสวนราชการ 
ทุกเดือน 

1.  นําขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา  ประกาศสอบราคาที่ 
หัวหนาสวนราชการลงนามแลวเผยแพรบนเวบ็ไซดของ 
สวนราชการ 
 
 
2.  จดัทําสรุปผลการจัดซือ้จัดจางเปนรายเดอืน  และเผยแพรบน
เว็บไซทของกรม 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

     

ตัวชี้วัด / ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก ผลการ คาคะแนน คาคะแนน

(รอยละ ) ดําเนินงาน ที่ได ถวงนํ้าหนัก

ตัวชี้วัดที่ 7.1 :ระดับความสําเร็จในการเปดเผย 3.00 5 5.00 0.1579

ขอมูลขาวสารของราชการ

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
      ไดดําเนนิการจัดตัง้ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  ของกรมโยธาธกิารและผังเมือง  ที่หองสมดุกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง  กองเผยแพรและประชาสัมพันธ  โดย 
       -  แตงตั้งมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลใหขอมูลขาวสารเปนการเฉพาะ 
       -  ติดปายบอกที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  และประตูทางเขา - ออก 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

        -    มีการจัดระบบขอมลูขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 โดยจัดทําฐานขอมูล 
             ขาวสารของราชการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ลงในเครื่องคอมพิวเตอร และนําขอมูลตางๆ  ตาม 
             มาตรา  9  ที่เกี่ยวของกับภารกจิกรมลงในฐานขอมูล  พรอมทั้งปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ  และ 
              เอกสารที่ที่เปนขอมูลมีการแบงเปนหมวดหมู  จดัทําเขาแฟม  จัดเก็บไวที่ช้ันหนังสือ   
       -     จัดทําดัชนี  ขอมูลขาวสารในฐานขอมูลขาวสาร  ใหใชไดอยางสะดวกรวดเร็วและชัดเจนไว บริการ   
             ณ ที่ตัง้ศูนย 
       -    จัดเก็บสถิติและสรุปผลการใชบริการรายงานแกผูบริหาร  ทุกไตรมาส   
       -     ไตรมาสที่  1  คือ  วันที่  27  กุมภาพันธ  2550 
       -     ไตรมาสที่  2  คือ  วันที่  23  พฤษภาคม  2550 
       -     ไตรมาสที่  3  คือ  วันที่  5  กรกฎาคม   2550 

       -     ไตรมาสที่ 4  คือ  วันที่   17   กันยายน  2550 
       -     มีการมอบหมายให  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  เปนผูควบคุมดูแล 
       -     จัดสัมมนา  เร่ือง  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 
       -     จัดนทิรรศการ  เร่ือง  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 
         -       นําขอมูลขาวสารจากฐานขอมูล  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของกรม  เขาเว็บไซท  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
       -     จัดทําแผนพับ  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
       -     จัดทําแบบสอบถาม  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
       -     จัดทําบอรดเผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับ  ก.ม.ขอมูลขาวสารของราชการ   
       -     นําบทความประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร  พ.ร.บ.ขอมลูขาวสารของราชการ   
              ลงในวารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 
       -     จัดสงแผนพับและแบบสอบถาม  อยางละ 200 ชุด  ใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวดั 75 จังหวัด   
              พรอมทั้งนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากจังหวดั  มาประเมินเพื่อบริหารจัดการใหดยีิ่งขึ้น 

-    นํา  เร่ือง  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  เขาวาระในการประชุม
กรมฯ  เมื่อวนัที่  6  กรกฎาคม  2550  พรอมแจกเอกสารเผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของกรม  ใหประชาชนไดรับทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดําเนินงานของกรม  
ทางชองทาง  6  ชองทาง  คือ 

1. ทาง  www.dpt.go.th. 
2. ทางไปรษณยี 
3.    ทางโทรศัพทหมายเลข  02 – 299 – 4000 , 02 – 201 – 8000 
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                                รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (……) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                                             (……) รอบ12 เดือน    

   4      ศูนยดํารงธรรม  กรมโยธาธิการและผังเมือง  02 – 299 – 4311 – 2 
   5.     ตูรับฟงความคิดเหน็  ถนนพระรามที่  6 
   6.     รองเรียนดวยตนเอง 

      -    นําขอมลูเกี่ยวกับการประกวดราคา  ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว  เผยแพรบน 
            เว็บไซทของสวนราชการ 
      -    จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน  และเผยแพรบนเว็บไซทของสวนราชการ        
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :         - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
                        - 

หลักฐานอางองิ :   
ขั้นตอนที่  1   ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  2540 
  1.1.  รูปภาพ  การจัดสถานที่ / จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา  9    เพื่อให     
ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ รูปภาพปายแสดงสถานที่  ตั้งศนูย 
 ขอมูลขาวสารที่จัดไวสําหรับการใหบริการขอมูลขาวสารที่เขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน 
ขั้นตอนที่  2  จัดระบบขอมลูขาวสาร  ตาม  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา  9 
  2.1.  รูปภาพประกอบ  มีขอมูลขาวสารตามมาตรา  9  ครบถวน  และเปนปจจุบัน 
  2.2.    การจดัทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ  ณ  ศูนยขอมูลขาวสาร  ไวอยางชัดเจนและสามารถ สืบคนได   
           อยางสะดวกรวดเร็ว 
 ขั้นตอนที่  3  บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ  โดยมีการดําเนินการ  ดังนี ้
   3.1  มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหวัหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานตามกฎหมายขอมูล   
ขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ  คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมอืง  ที่  537 / 2550  เร่ือง  การแตงตั้งคณะทํางาน 
การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
   3.2  ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและควบคุมดูแลใหมกีารปฏิบัติตามกฎหมายขอมลู   ขาวสาร  
 ของราชการอยางเครงครดั  เชน  การมีประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายนําพระราชบญัญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  2540   เขาวาระการประชุมกรมฯ   คร้ังที่  7/2550  วันที6่  กรกฎาคม  2550 

พรอมภาพประกอบ  
  3.3.  รายงานการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการรายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบ  เปนราย
ไตรมาส  รวม  4  ไตรมาส       



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

 ขั้นตอนที่  4  เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ 
 4.1  จัดอบรม  ใหความรู  และพัฒนาความรูที่เกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร 
        กิจกรรมที่  1    จัดสัมมนาเชิง    ปฏิบตัิการ  วันที ่ 29  มิถุนายน  2550  ที่  โรงแรม  แกรนดทาวเวอร  อินน    

                   พรอมภาพประกอบ  วิทยากร  เจาหนาที่  และผูเขารวมสัมมนา        
        กิจกรรมที่  2    ภาพบอรดนิทรรศการ 
        กิจกรรมที่  3    บันทึก  ที่  มท  0705/112  ลงวันที่  20  กุมภาพนัธ  2550  เร่ือง  การดําเนินการจัดจางพิมพ 
                                 แผนพับ  เร่ือง  ขอมูลขาวสารของราชการ   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
        กิจกรรมที่  4    ลงบทความ  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ  ในวารสาร  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
          กิจกรรมที่  5     จดัทําแบบสอบถาม  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ  และสงแผนพับและแบบสอบถามให  โยธาธิการ 
                                   และผังเมืองจังหวัด  75  จงัหวดั  ตามบันทกึ  ที ่ มท  0705/ว 102  ลงวนัที่  12  กรกฎาคม 
                                2550  พรอมสรุปผลการประเมินความรูความเขาใจ  การใชบริการ  และการเผยแพรและ 
                                ประชาสัมพันธ  เกี่ยวกบั      พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง   
                                จากแบบสอบถาม 
        กิจกรรมที่  6   ภาพประกอบ  ตูรับฟงความคิดเหน็                                         
4.2    ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการ 
ตรวจสอบการดําเนินงานของสวนราชการ  ผานชองทางตาง ๆ  5  ชองทาง 
                           ชองทางที่  1  ทางอินเตอรเน็ท 
                           ชองทางที่  2  ทางโทรศัพท 
                           ชองทางที่  3  ทางไปรษณยี 
                           ชองทางที่  4  ศูนยดํารงธรรม  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                           ชองทางที่  5  ตูรับฟงความคิดเห็น        
  ขั้นตอนที่  5   
5.1  ขอมูลการประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว  เผยแพรบน 
เว็บไซตของสวนราชการ 
 5.2.   สรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนและเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการทุกเดือน      

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 7.2  : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
                 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวนดิา  จั่นอุไร 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : จ.อ.จอมทอง  บุญตะโก 

โทรศัพท : 0–2273-0890 โทรศัพท : 0–2299-4253 

คําอธิบาย : 
           ความสําเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพจิารณาความครบถวนของ
การดําเนินการใน 3 ประเด็น ไดแก 
           1. การกําหนดหลักเกณฑ ระเบยีบหรือแนวทางที่ชัดเจนในการปองกันการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นในการ  
               ปฏิบัติราชการ 
           2. การจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกับการทจุริตหรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
               โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
           3. การดําเนินการอยางเครงครัดเมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทาํผิดในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
              โดยแบงเปนตัวช้ีวัด ยอย 3 ตัวช้ีวดั 
 

 

ตัวชี้วัดท่ี 7.2.1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ / แผนปฏิบตัิการปองกันการทจุริต 
 

คําอธิบาย :  
           พิจารณาจากระดับขัน้ของความสําเร็จในการดําเนนิการตามมาตรการ / แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 -  มีการทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ /แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 
   ประพฤติมิชอบที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2549 
-  มีการวิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ / หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
   โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและ 
-  สรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ 
   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 1) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
2 นําผลการทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2549 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอให 

เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  และผลสรุปจากระบบรับฟงขอรองเรียนรวมทั้งประเด็น
การประเมินผลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2550 มาเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจําปงบประมาณ 2550  ดังนี้ 

 มาตรการ การดําเนินการ 
 1. การสรางความเขมแข็ง 

   ใหกับใหกับเครือขาย 
   ภาคประชาชน 

1. สรางความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่ดีตอการเปนผูสอดสองแจงเบาะแสและ  
    เฝาระวังการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการโดยการฝกอบรมหรือจัดทํา 
    เอกสารเผยแพรความรู ความเขาใจในวิธีการตรวจสอบเฝาระวังและเขามามี 
    สวนรวมในการแจงเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบใหกับสวนราชการ 
2. จัดใหมีการประชาสัมพันธชองทางรับเรื่องรองเรียนการทจุริตและประพฤติ 
     มิชอบผานสื่อตางๆ และจัดทําแผนพับการประชาสัมพันธแจกจาย 
3. ใหหนวยงานที่มีการใหบริการประชาชนจัดทําขั้นตอนและระยะเวลาของการ 
     ปฏิบัติงานและมีคูมือแนวทางการติดตอขอรับบริการ 
     3.1  เผยแพรขั้นตอนและระยะเวลาของการใหบริการในภารกิจตางๆ ของ 
            หนวยงานใหบุคคลภายนอกไดทราบผานสื่อตางๆ 
     3.2  จัดทําแผนพับเปนคูมือ หรือแนวทางการติดตอขอรับบริการตางๆ แจก 
            จายผูมาขอรับบริการ 

2.โครงการสรางความ 
    เขมแข็งใหกับเครือขาย 
    ภาครัฐ (เจาหนาที่ของรัฐ) 

 1. โครงการสงเสริมใหมีเครือขายศูนยประสานราชการใสสะอาด 
 2. โครงการจัดฝกอบรมสงเสริมใหเกิดจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงานให 
      แกขาราชการในแนวทางการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท และแนวทาง 
      พระราชดําริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. โครงการจัดฝกอบรมการใหบริการที่ดี โดยยึดประชาชนเปนหลัก 
 4. โครงการดําเนินการตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 5. โครงการประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่  
     ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของความซื่อสัตยสุจริต และในกรณีเกิดการทุจริต 

     ก็ใหดําเนินการลงโทษรวดเร็วและเฉียบขาด 
3. การจัดทําขอมูลการทุจริต 
    หรือการปฏิบัติหรือละเวน 
    การปฏิบัติหนาที่/โดย 
    มิชอบ 
 

1.จัดทําเรื่องกลาวหา/รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือปฏิบัติ หรือละเวนตาม 
   รูปแบบรายการและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
   การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท01) แลวประมวลผล 

    ขอมูลดังกลาวเสนอผูบริหารสวนราชการในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติ 
    งานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการปฏิบัติ หรือละเวนการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
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                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)              (       )  รอบ   6  เดือน             
                                                                                                                                        (……)  รอบ 12  เดือน  

     ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐได (เปนการดําเนินการในตัวช้ีวัด 
    ที่ 7.2.2 ขั้นตอนที่ 1 และ 2) 
2. เก็บรวบรวมขอมูลการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา หรือวิธีประมูลดวย   
  ระบบอิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ แลวบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่สํานักงาน 
   คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด  
   (ตามแบบฟอรม ขท02) (เปนการดําเนินการในตัวช้ีวัดที่ 7.2.2 ขั้นตอนที่ 3) 
3.รายงานขอมูลการดําเนินงานตามขอ 1-2 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
    และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
    (เปนการดําเนินการในตัวช้ีวัดที่ 7.2.2 ขั้นตอนที่ 5) 

4. การจัดทําสํานวนการ. 
    สอบสวนที่ดําเนินการได 
    ครบถวน สมบูรณ ตามที่ 
    สํานักงานคณะกรรมการ 
    ปองกันและปราบปราม 
    การทุจริตแหงชาติ 
    (ป.ป.ช.) ขอทราบ 

การจัดทําสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามประเด็นและ
เอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานสงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลากําหนด (เปนการดําเนินการใน
ตัวช้ีวัดที่ 7.2.3) 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 2) 
 

           3  
 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  ไดแลวเสร็จครบถวน  ดังนี้ 
1.  การสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายภาคประชาชน ดังนี้ 
     1.1  กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมกับเครือขายภาคราชการและภาคประชาสังคม 84 องคกร จัดใหมีการ 
            ประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สังคมอยูดีมีสุขดวยการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
            เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550  ณ โรงแรม แกรนด ทาวเวอรอินน กรุงเทพฯ มีผูเขารวมประชุมและสัมมนา 
            เชิงปฏิบัติการ จํานวน 248 คน โดยวิทยากรใหัความรูและสัมมนากลุมยอยจาก สํานักงานคณะกรรมการ 
            ขอมูลขาวสารของราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม คณะอนุกรรมการ 
             คุณธรรมและจริยธรรม  สภานิติบัญญัติแหงชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เครือขายภาคราชการและภาค 
             ประชาสังคม 84 องคกร  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 3) 
1.2  จัดใหมีการประชาสัมพันธชองทางรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผานสื่อตางๆ และจัด 
            ทําแผนพับการประชาสัมพันธแจกจาย ดังนี้ 
          (1) ทาง website ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
          (2) ทางวารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 
          (3)  แจกแบบการรับเรื่องและชองทางรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 ครั้ง รวม 448 ชุด 
          (4)  แจกแบบสํารวจความคิดเห็นเครือขายภาคประชาชนใหกับเครือขายภาคประชาชนและเครือขายศูนย 
                ประสานราชการใสสะอาด กรมโยธาธิการและผังเมือง  จํานวน 248 ชุด และแบบสํารวจความคิดเห็น 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 
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                                                                                                                                        (……)  รอบ 12  เดือน  
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                และแบบสํารวจความคิดเห็นเครือขายภาครัฐ (เจาหนาที่ของรัฐใหแกหนวยงานราชการภายในกรม 
โยธาธิการและผังเมือง และหนวยงานราชการอื่นหรือผูเกี่ยวของที่มารับบริการจากหนวยงานในกรมโยธาธิการ
และผังเมือง จํานวน 500 ชุด  ซึ่งแบบสํารวจทั้ง 2 รูปแบบไดบรรจุชองทางการแจงเรือ่งรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ) 
         (5)  จัดทําหนังสือขอบังคับทางวินัยและแนวทางการลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535  และบรรจแุบบการรับเรื่องและชองทางการแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบแจกจายหนวยงาน
ตางๆ จํานวน 200 ชุด 
         (6)  จัดทําแผนพับกรมโยธาธิการและผังเมือง  กับแนวทางการดําเนินการตามวาระแหงชาติ ดานจริยธรรม 
ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และบรรจุแบบการรับเรื่องและชองทางการ
แจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  แจกจายหนวยงานตางๆ และผูมา
ขอรับบริการ จํานวน 2,500 ชุด 
                (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 4) 
  1.3  ใหหนวยงานที่มีการใหบริการประชาชนจัดทําขั้นตอนและระยะเวลาของการปฏิบัติงานและมีคูมือแนวทาง 
          การติดตอขอรับบริการ 
          1.3.1  เผยแพรขั้นตอนและระยะเวลาของการใหบริการในภารกิจตางๆ ของหนวยงานใหบุคคลภายนอก  
                    ไดทราบผานสื่อตางๆ และ 
            1.3.2  จัดทําแผนพับเปนคูมือหรือแนวทางการติดตอขอรับบริการตางๆ แจกจายผูมาขอรับบริการ 
                     โดยจัดทําเปนหนังสือและแผนพับ จํานวน 13 รายการ 
           (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 5)  
2. โครงการสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายภาครัฐ (เจาหนาที่ของรัฐ) ดังนี้ 
     2.1  โครงการสงเสริมใหมีเครือขายศูนยประสานราชการใสสะอาด ไดเชิญชวนใหสมาชิกเครือขายศูนย
ประสานราชการใสสะอาด เขาอบรมรวมกับเครือขายภาคประชาชนและสัมมนากลุมยอย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2550  ณ โรงแรม แกรนด ทาวเวอรอินน กรุงเทพฯ  และจัดสงขาราชการ 15 ราย เขารวมปฏิบัติธรรมกับศูนย
วิปสสนายุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 2 รุน ระหวางวันที่ 1-9 พฤษภาคม 
2550 และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 12-19 มิถุนายน 2550  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 6) 
     2.2  โครงการจัดฝกอบรมสงเสริมใหเกิดจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการในแนว
ทางการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทและพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดใหมีการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ตามแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : สงเสริม
ราชการและประเทศไทยใสสะอาดเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 ณ หอง
ประชุม 1101 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 200 คน โดยมี ดร.ณรงค โชควัฒนา  
นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระและ ดร.ชุติมา หาญเผชิญ  จากสํานักงาน ก.พ. เปนวิทยากร (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบ 7) 
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                                                                                                                                        (……)  รอบ 12  เดือน  
 2.3 โครงการจัดฝกอบรมการใหบริการที่ดีโดยยึดประชาชนเปนหลัก  จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

       (1) หลักสูตร “การพัฒนาจิตโดยใชหลักพุทธธรรม” จํานวน 2 รุน  โดยรุนที่ 1 ระหวางวันที่ 22-26 มกราคม  
             2550 จํานวน 98 คน  และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 25-29 มิถุนายน 2550 จํานวน 71 คน  รวมท้ังสิ้น 169 คน  
             ณ วัดสุนันทวนาราม บานทาเตียน อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีพระอาจารยมิซูโอะ คเวสโก  
             และคณะเปนวิทยากร 
       (2) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการสํานักงานยุคใหมภายใตหลักการบริหารความขัดแยงระหวาง 
             วันที่ 17-21 กันยายน 2550 จํานวน 30 คน ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง  และศึกษาดูงาน ณ จังหวัด 
             อุดรธานีและหนองคาย  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 8) 
2.4  โครงการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจดัใหมีการจําหนายสินคาราคาถูกเพื่อลดรายจายให 
           แกบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกวันศุกร  (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบ 9) 
2.5  โครงการประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของความ 
        ซื่อสัตยสุจริต และในกรณีเกิดการทุจริตก็ใหดําเนินการลงโทษรวดเร็วและเฉียบขาดโดยศูนยประสาน 
       ราชการใสสะอาด ไดจัดทําโครงการคัดเลือกผูปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนา 
       ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําป 2550  โดยคัดเลือกขาราชการระดับ 1-8 (ที่มิใชหัวหนาสวนราชการ)  
        ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ  จํานวน 56 คน  และมีกรณีขาราชการทุจริตตอหนาที่ราชการ 1 ราย ซึ่ง  
        อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทยไดมีมติไลออกจากราชการ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 10) 
3.  กองการเจาหนาที่ไดรายงานความกาวหนาการดําเนินการตามตัวช้ีวัดเปนประจําทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือน 
     มีนาคม 2550  และสงรายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
     กรมโยธาธิการและผังเมืองไดทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 11) 

4 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 8 ชองทาง
อยางตอเนื่องจากปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.2549) ปรากฏวาในปงบประมาณ พ.ศ.2550  (เดือนตุลาคม 2549 – 
เดือนกันยายน 2550)  มีเรื่องรองเรียนเขามาทั้งสิ้น 60 เรื่อง  โดยพิจารณาเบื้องตนเปนเรื่องทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จํานวน 12 เรื่อง ซึ่งไดตรวจสอบปรากฏวาเปนเรื่องทุจริตตอหนาที่ราชการ ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย 
ไดมีมติไลออกจากราชการ จํานวน 1 ราย    สําหรับเรื่องอื่น ๆ   ซึ่งไมใชกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบและดําเนินการทั้งหมดแลว 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 12) 

5 กรมโยธาการและผังเมือง โดยกองการเจาหนาที่ไดจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  พรอม 
ทั้งระบุปจจัยสนับสนุนปญหาอุปสรรคแนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตแล
ประพฤติมิชอบกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2550         และสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียนเรื่อง 
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองในขั้นตอนที่ 4  ใหอธิบดี 
ทราบแลว    (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 13) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
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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 : 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด   น้ําหนัก    

 (รอยละ) 
ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนนที่
ได 

   คาคะแนน     
  ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.2.1 :ระดับความสําเร็จของการดําเนิน 
ตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต 

2.00 5 5.00 0.1053 

                    

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
1. มีการทบทวนผลการดําเนนิการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
    มิชอบที่ไดดําเนินการตามปงบประมาณ พ.ศ.2549   มีการวิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่กอใหเกิดการทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการและสรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน 
2. นําผลการทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2549  ผลการวิเคราะหความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอ 
    ใหเกดิการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  และผลสรุปจากระบบรบัฟงขอรองเรียน รวมทั้ง 
    ประเด็นการประเมินผลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามคํารับรองการปฏิบัติ 
    ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  มาเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏบิัติการปองกนัและปราบ  
    ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
3. โครงการสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายภาคประชาชน โดยการจดัการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
    เร่ือง สังคมอยูดีมีสุขดวยการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรม 
    แกรนดทาวเวอรอินน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  โดยมีวิทยากรใหความรูและสัมมนา 
    กลุมยอย ดังนี้ 
     (1) พ.ต.ท.วรัท วิเชยีรสันต  จากสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักนายกรัฐมนตรีเปน 
           วิทยากรบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  
     (2) การเสวนาเรื่องสังคมอยูดี มีสุขดวยการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมเสวนาโดย พลโทเอกชัย  
           ศรีวิลาศ  จากสํานักงานคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม  ศาสตราจารย ดร.กีรติ บญุเจือ รองประธานกรรมาธิการ  
           คนที่สาม/ประธานคณะอนกุรรมาธิการ  คุณธรรมและจริยธรรม  สภานิติบัญญัติแหงชาติ  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบริหาร                    
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                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชีวั้ด)                   (       )  รอบ   6  เดือน            
                                                                                                                                         (……)  รอบ 12  เดือน  

           ผศ.ดร.ขวัญดี อัตวาวฒุิชัย ขาราชการบํานาญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ 
           ศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย  ผศ.ดร.อรทยั กกผล  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  ดร.กีรติ   ยศยิ่งยง  
           ผูอํานวยการฝายวิชาการฯ เครือขายฯ 84 องคกร 
     (3) การสัมมนากลุมยอย จํานวน 4 กลุม 
           กลุมที่ 1  หัวขอ : ครอบครัวสมบูรณดีในวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพยีง โดยมี ผศ.ดร.ขวัญดี  อัตวาวุฒิชัย 
 เปนวิทยากรประจํากลุม 
          กลุมที่ 2  หัวขอ : สังคมอยูเยน็เปนสขุรวมกันดวยการปฏิบัติตามแนวความคดิเศรษฐกจิพอเพียง โดยมี  ดร.
ประยูร เวชปาน  เปนวิทยากรประจํากลุม 
           กลุมที่ 3  หัวขอ :หลักชีวิตปวงประชาคือหลักเศรษฐกจิพอเพยีงโดยมี ดร.กีรติ ยศยิ่งยง เปนวิทยากรประจํากลุม 
          กลุมที่ 4  หัวขอ : วิถีไทยภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พลตรีหญิง อุษณยี เกษมสันต ณ อยุธยา 
เปนวิทยากรประจํากลุม            มีผูเขารวมประชุมและสมัมนา จํานวน 248 คน  จาก 

           1.  ผูรับจางงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
           2.  ผูเขามาติดตอรับบริการจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
           3.  เครือขายภาคราชการและภาคประชาสังคม 84 องคกร 
           4.  สมาชิกเครือขายศนูยประสานราชการใสสะอาด 
           5.  อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรม สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
4.  จัดใหมีการประชาสัมพันธชองทางรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผานสื่อตางๆ ดังนี ้
     4.1 ทาง Website ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
     4.2 แจกแบบการรับเรื่องและชองทางการแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แกผูเขารับการ 
           ฝกอบรมสงเสริมใหเกิดจริยธรรมและคุณธรรม  ในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการในแนวทางการเรียนรู 
           ตามรอยพระยุคลบาทและแนวทางพระราชดําริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
           การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทตามแนวพระราชดาํริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง : สงเสริมราชการและ     
           ประเทศไทยใสสะอาดและการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 ณ หองประชมุ  
           1101 ช้ัน 11 อาคาร 10 ช้ัน กรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 200 ชุด  และแจกแบบการรับเรื่องและชอง 
           ทางการแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ แกผูเขารวมประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
           เร่ืองสงัคมอยูดีมีสุขดวยการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรม 
           แกรนด ทาวเวอรอินน  ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จํานวน 248 ชุด  
    4.3 แจกแบบสํารวจความคิดเห็นเครือขายภาคประชาชนใหกับเครือขายภาคประชาชนและเครือขายศูนย 
          ประสานราชการใสสะอาดกรมโยธาธิการและผังเมือง  ซ่ึงเขารวมประชุมและสัมมนาเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2550 



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

             ตามขอ 4.2 จํานวน 248 ชุด และแจกแบบสํารวจความคิดเห็นเครือขายภาครัฐ (เจาหนาที่ของรัฐ) แจกจาย 
             หนวยงานราชการภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง และหนวยงานราชการอื่นหรือผูเกี่ยวของที่มารับบริการ 
             จากหนวยงานในกรมโยธาธิการและผังเมือง  ซ่ึงแบบสํารวจทั้ง 2 รูปแบบ  ไดบรรจุชองทางการแจงเรื่อง 
             รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     4.4  จัดทําหนังสือขอบังคับทางวินัยและแนวทางการลงโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
            2535 และบรรจุแบบการรับเรื่องและชองทางการแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแจกจาย 
            หนวยงานตางๆ จํานวน 200 ชุด 
     4.5 จัดทําแผนพับกรมโยธาธิการและผังเมืองกับแนวทางการดําเนนิการตามวาระแหงชาติ ดานจริยธรรม 
           ธรรมภบิาล และการปองกนัการทจุริตและประพฤตมิิชอบในภาครฐั และบรรจุแบบการรับเรื่องการรองเรยีน 
            และชองทางการแจงเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองแจกจาย 
           หนวยงานตางๆ และผูมาติดตอขอรับบริการ จํานวน 2,500 ชุด  
5.  หนวยงานตางๆ ภายในกรมโยธาธิการและผังเมืองทีม่ีการใหบริการประชาชนไดจัดทําขั้นตอน, ระยะเวลาของ 
     การปฏิบัติงาน และมีคูมอืแนวทางการติดตอขอรับบริการ เพื่อเผยแพรขั้นตอน, ระยะเวลาของการใหบริการ 
    โดยจัดทําเปนแผนพับหรือเปนหนังสอืเพื่อเปนคูมือ หรือแนวทางขอรับบริการใหบุคคลภายนอกไดทราบ  
     ผานสื่อตางๆ หรือแจกจายผูมาขอรับบริการ  ดังนี ้
     5.1  หนังสอืเปดประตูความรูสูจัดรูปที่ดิน จัดทําโดย สํานกัจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
     5.2  หนังสอืพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที่ พ.ศ.2547 จดัทําโดย สํานกัจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพืน้ที่ 
     5.3  แผนพบัการจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จัดทําโดย สํานักจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
     5.4  หนังสอืคูมือกฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จัดทาํโดย สํานักควบคุมและ 
            ตรวจสอบอาคาร 
     5.5  หนังสอืกฎหมายควบคุมอาคาร ความรูสูประชาชน จัดทําโดย สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
     5.6  แผนพบัทองถ่ินกับการผังเมือง จัดทําโดย กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 
     5.7  แผนพับการใหบริการงานเพื่อประชาชน จัดทําโดย กองเผยแพรและประชาสมัพันธ 
     5.8  แผนพบัการปฏิบัติใหเปนไปตามผงัเมืองรวม จัดทําโดย กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 
     5.9  แผนพบัเรื่องนารูเกี่ยวกับผังเมืองรวม จัดทําโดย กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 
     5.10 แผนพบัการวางผังเมอืง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จดัทําโดย สํานักผังเมืองรวมและผังเมอืงเฉพาะ 
     5.11 แผนพบัผังประเทศและผังภาค จัดทําโดย สํานักผังประเทศและผังภาค 
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   5.12  หนังสอือํานาจหนาทีข่องกรมโยธาธิการและผังเมอืงฉบับภาษาอังกฤษ (Role and Responsibilities)              
            จัดทําโดย สํานักงานวิเทศสัมพันธ 
    5.13  แผนพบัขอมูลขาวสารของราชการกรมโยธาธิการและผังเมอืง จัดทําโดย กองเผยแพรและประชาสัมพนัธ 
6.  โครงการสงเสริมใหมเีครอืขายศนูยประสานราชการใสสะอาดกรมโยธาธกิารและผงัเมือง  ไดเชิญชวนใหบุคลากร 
      ของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเปนสมาชิกเครือขายศูนยประสานราชการใสสะอาดเขาอบรมรวมกับเครือขาย 
      ภาคประชาชน และสัมมนากลุมยอย เมื่อวันที ่29 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอรอินน ถนนพระรามที ่6 
      เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  และ ศนูยประสานราชการใสสะอาดไดจดัสงขาราชการจํานวน 15 ราย เขารวม 
      ปฏิบัติธรรมกับศูนยวิปสสนายุวพุทธกิสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ในหลักสูตร “พัฒนาจิต 
     ใหเกิดปญญาและสันติสุข”  จํานวน 2 รุน ระหวางวนัที่ 1-9 พฤษภาคม 2550 และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 12-19  
     มิถุนายน 2550 
7.  โครงการจัดฝกอบรมสงเสริมใหเกิดจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการในแนวทางการ 
     เรียนรูตามรอยพระยุคบบาทและแนวทางพระราชดาํริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีง โดยจัดใหมกีารสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
     การเรื่องการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง : สงเสริมราชการและ 
     ประเทศไทยใสสะอาดและการพฒันาประเทศไทยอยางยั่งยนื เมื่อวนัที ่30 มกราคม 2550 ณ หองประชุม 1101 ช้ัน 11 
      อาคาร 10 ช้ัน กรมโยธาธิการและผังเมอืง (ถนนพระรามที่ 6) มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 200 คน โดยมี  
     ดร.ณรงค โชควัฒนา นกัวชิาการและนกัธุรกิจอิสระและ  ดร.ชุติมา หาญเผชิญ จากสํานักงาน ก.พ. เปนวิทยากร  
8.  โครงการจัดฝกอบรมการใหบริการที่ดี โดยยดึประชาชนเปนหลัก 
      8.1  จดัฝกอบรมหลักสูตร “การพฒันาจติโดยใชหลักพทุธธรรม” จํานวน 2 รุน เพือ่ใหบุคคลากรของกรมโยธาธิการ 
              และผังเมือง เปนคนดีมีคุณธรรมของสังคมและองคกร พรอมใหบริการที่ดีตอประชาชนและลดกิเลสอัน 
             เปนเหตุแหงการทจุริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
                      รุนที่ 1 ระหวางวันที ่22-26 มกราคม 2550 ณ วัดสุนนัทวนาราม บานทาเตยีน อําเภอไทรโยค จังหวัด 
กาญจนบุรี  จํานวน 98 คน  โดยมีพระอาจารยมิซูโอะ คเวสโก และคณะเปนวิทยากร 
                     รุนที่ 2 ระหวางวนัที ่25-29 มถุินายน 2550 ณ วดัสุนันทวนาราม บานทาเตียน อําเภอไทรโยค จงัหวดั
กาญจนบุรี  จํานวน 71 คน โดยมีพระอาจารย มิซูโอะ คเวสโกและคณะเปนวิทยากร 
     8.2  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการสํานักงานยุคใหมภายใตหลักการบริหารความขัดแยง เพือ่ 
              ใหบคุลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง นําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชบริหารความขัดแยงใน 
              องคกรและบริหารจดัการสํานักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบการศกึษาดูงานสวนราชการที่มีการ 
              จัดการสํานักงานที่ด ีซ่ึงจะนําไปสูความพรอมการใหบริการที่ดตีอประชาชน ระหวางวันที่ 17-21 กันยายน  
               2550 ณ กรมโยธาธกิารและผังเมอืง และศึกษาดูงาน ณ จังหวดัอุดรธานีและหนองคาย 
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9.  จัดใหมีการจําหนายสินคาราคาถูกเพื่อลดรายจายใหแกบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกวันศกุร 
      บริเวณชัน้ลางกรมโยธาธิการและผังเมอืง  (ถนนพระรามที่ 6) 
10.  ศูนยประสานราชการใสสะอาด ไดจดัทําโครงการคัดเลือกผูปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
       ของเจาหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมอืง ประจําป 2550 (เปนปที่ 2) โดยการคัดเลือกขาราชการระดับ 1-8 (ที่มใิช 
        หวัหนาสวนราชการ) ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ที่เปนผูประพฤติและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม 
       และจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง  จนเปนที่ประจักษและยอมรับวาเหมาะสมที่จะไดรับการยกยอง 
       เปนอยางยิ่ง จํานวน 56 คน และมีกรณีขาราชการทจุริตตอหนาทีร่าชการ จํานวน 1 ราย ซ่ึง อ.ก.พ.กระทรวง 
       มหาดไทยไดมีมตไิลออกจากราชการ 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :    
1.  ผูบริหารใหความสําคัญในการติดตามระยะเวลารายงานผลการดําเนินการ 
2.  ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ กรมโยธาธกิารและผังเมือง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2550 
3.  ไดรับความรวมมือจากผูรับจางงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง เครือขายภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐ 
เครือขายศูนยประสานราชการใสสะอาด  และอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการคุณธรรมและ 
จริยธรรม  สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการเขารวมประชมุและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เร่ืองสังคมอยูดีมีสุขดวยการ
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไดกรอกแบบสาํรวจความคิดเห็นเครือขายภาคประชาชนฯ ซ่ึงสวนใหญ
ใหความพอใจตอความซื่อสัตยสุจริตของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง 
4.  ไดรับความรวมมือจากบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสวนราชการอืน่หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่มา
ติดตอขอรับบริการ กรอกแบบสํารวจความคิดเห็นเครือขายภาครัฐ (เจาหนาที่ของรัฐ) เพื่อเปนขอมลูประกอบการ
พิจารณาในการจัดทําและปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกนัการทุริตและประพฤติมิชอบของกรมฯ ในป 2551 ซ่ึงสวน
ใหญใหความพอใจตอความซื่อสัตยสุจริตของบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมอืง 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :     
       ไดรับทราบรายละเอียดตัวช้ีวดัตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ซ่ึงตองนํามา 
ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏบิัติการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบประจําป
งบประมาณ 2550 ลาชา (ธันวาคม 2549) ซ่ึงทําใหมีการตัง้งบประมาณเพื่อรองรับการดําเนินการตามแผนฯ  
ไวไมทั้งหมดทุกกิจกรรมจึงตองใชการประสานงานและดําเนินการดวยวิธีตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ใหไดตามแผนฯ 
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หลักฐานอางองิ  :    
เอกสารประกอบ 1   ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
1. หนังสือกองการเจาหนาที่ ดวนมาก ที่ มท 0702.3/1994  ลงวันที่ 28 กันยายน 2549  เร่ืองการสรุปผลงานการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาํปงบประมาณ 2549 
2. หนังสือกองการเจาหนาที่ ที ่มท 0702.3/2320  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549  เร่ืองรายงานผลการสํารวจความ

คิดเห็นเครือขายภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการปองกนัการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
และรายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง 

3. หนังสือกองการเจาหนาที่ ที ่มท 0702.3/ว 635 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549  เร่ือง แจงเวียนผลการสํารวจ
ความคิดเหน็เครือขายภาคประชาชนใหหนวยงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบและดําเนินการใน
สวนที่เกีย่วของ 

เอกสารประกอบ 2  ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
1. หนังสือกองการเจาหนาที่ ที ่มท 0702.3/ว 650 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549  เร่ือง การจดัทําแผนปฏิบตัิการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป 2550 เพื่อสงรางแผนดังกลาวใหหนวยงานที่
เกี่ยวของไดรวมพิจารณาเพื่อแกไขเพิม่เติมหรือเสนอความคิดเห็น 

2. หนังสือกองการเจาหนาที่ ที ่มท 0702.3/0094  ลงวันที่ 16 มกราคม 2550 เร่ือง การจดัทําแผนปฏิบตัิการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 เพื่อขอความเห็นใน
แผนดังกลาวตออธิบดี ซ่ึงไดรับความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 

3. แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2550 

4. หนังสือกองการเจาหนาที่ ที ่มท 0702.3/ว 052 และ ที่ มท 0702.3/ว 0201 ลงวันที่ 1 กุมภาพนัธ 2550 แจงให
หนวยงานทีเ่กีย่วของดําเนินการ 

5. หนังสือกองการเจาหนาที่ ที ่มท 0702.3/ว 146 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 ขอเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม
ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการตามแผนฯ 

6. หนังสือกองการเจาหนาที่ ที ่มท 0702.3/ว 163 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550 สงรายงานการประชุมใหหนวยงานที่
รับผิดชอบถือปฏิบัติตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

เอกสารประกอบ 3  ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
1. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0708/4190 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 เร่ือง ขออนุมัติโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “สังคมอยูดีมีสุขดวยการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  เพื่อดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรการเสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับสังคมไทย 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

2. หนังสือมหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยั ที่ ศธ 6001/ว 220 ลงวนัที่ 12 มิถุนายน 2550 ขอเชิญประชมุเครือขายฯ 
84 องคกร ตามยุทธศาสตรการเสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมสําหรับสังคมไทย เร่ือง “สังคมอยูดีมีสุขดวย
การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

3. หนังสือสภานติิบัญญัติแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ สว (สนช.) (กมธ.3) 0019/2340  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550  
ใหอนกุรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรม เขารวมสัมมนาดังกลาว 

4. ขาวกรมโยธาธิการและผังเมอืง 
5. รายช่ือผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวม 248 คน 
6. รายงานการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง “สังคมอยูดีมีสุขดวยการปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง” 
7. เอกสารและหนังสือตางๆ ซ่ึงแจกใหแกผูเขารวมประชุมและสัมมนา จาํนวน 5 รายการ 
8. ภาพถายการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เอกสารประกอบ 4  ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
1. เว็บเพจของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
2. หนังสือกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ที่ มท 0705/664  ลงวันที่ 11 กนัยายน 2550 ประชาสัมพันธชองทาง 

รับเรื่องรองเรียน  ในวารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง ฉบับที่ 22/2550 
3. แบบการรับเรือ่งรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมโยธาธิการและผังเมอืง 
4. แบบสํารวจความคิดเห็นเครอืขายภาคประชาชน 
5. หนังสือกองการเจาหนาที่ ที ่มท 0702.3/ว 424 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เร่ืองแบบสํารวจความคิดเห็น

เครือขายภาครฐั (เจาหนาที่ของรัฐ) 
6. หนาปกหนังสอืขอบังคับทางวินัยและแนวทางการลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.2535 
7. แผนพับกรมโยธาธิการและผังเมืองกับแนวทางการดําเนนิการตามวาระแหงชาติ ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาล 

และการปองกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

เอกสารประกอบ 5  ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
1. หนังสือกองการเจาหนาที่ ที่ มท 0702.3/ว 231 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 เร่ือง การดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. ปกหนาหนังสือหรือแผนพับ ซ่ึงแจกจายใหผูมาติดตอขอรับบริการตางๆ และแจกใหเครือขายภาคประชาชน 

จํานวน 13 รายการ  ดังนี้ 
(1) หนังสือเปดประตูความรูสูจัดรูปที่ดิน จดัทําโดย สํานกัจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพืน้ที่ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

(2) หนังสือพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 จัดทําโดย สํานักจดัรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที ่
(3) แผนพับการจัดรูปที่ดินเพือ่พัฒนาพื้นที่ จัดทําโดย สํานักจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพืน้ที่ 
(4) หนังสือคูมือกฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จัดทําโดย สํานักควบคมุและ 
      ตรวจสอบอาคาร 
(5) หนังสือกฎหมายควบคุมอาคาร ความรูสูประชาชน จดัทําโดย สํานกัควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
(6) แผนพับทองถ่ินกับการผังเมือง จัดทําโดย กองเผยแพรและประชาสมัพันธ 
(7) แผนพับการใหบริการงานเพื่อประชาชน จัดทําโดย กองเผยแพรประชาสัมพันธ 
(8) แผนพับการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมอืงรวม จัดทําโดย กองเผยแพรและประชาสมัพันธ 
(9) แผนพับเรือ่งนารูเกี่ยวกบัผังเมืองรวม จัดทําโดย กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 
(10) แผนพับการผังเมือง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําโดย สํานักผังเมอืงรวมและผังเมืองเฉพาะ 
(11) แผนพับผังประเทศและผังภาค จัดทําโดย สํานักผังประเทศและผังภาค 
(12) หนังสืออํานาจหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง ฉบับภาษาอังกฤษ (Role and Responsibilities)  
        จัดทําโดย สํานักงานวิเทศสัมพันธ 
(13) แผนพับขอมูลขาวสารของราชการกรมโยธาธกิารและผังเมือง จดัทําโดย กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 

เอกสารประกอบ 6 ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
1. หนังสือกองการเจาหนาที่ ที ่มท 0702.2/0320 ลงวันที่ 13 กุมภาพนัธ 2550 เร่ือง เจาหนาที่กรมเขารับการ

อบรมโครงการปฏิบัติธรรม 
2. ประกาศศูนยประสานราชการใสสะอาดกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่ือง รายช่ือผูไดรับการคัดเลือกใหเขา

รับการฝกอบรม หลักสูตร “พัฒนาจิตใหเกดิปญญาและสันติสุข”ลงวันที่ 4 เมษายน 2550 

เอกสารประกอบ 7  ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
1. หนังสือสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพฒันาเมือง ที่ มท 0708/0079 ลงวันที่ 11 มกราคม 2550 เร่ือง ขอ

อนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ตามแนวพระราชดําริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : สงเสริมราชการและประเทศไทยใสสะอาด และการพัฒนาประเทศไทยอยางยัง่ยืน 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย “... หลักคิดและประสบการณในการพฒันาตามแนวพระราชดําริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ...” โดย คุณณรงค โชควัฒนา  นกัวิชาการและนกัธุรกิจอสิสระ 

3. เอกสารประกอบการบรรยาย “การเรียนรูตามรอยพระยคุลบาท” ตามแนวพระราชดาํริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  การสงเสริมราชการใสสะอาด โดย ดร.ชุติมา หาญเผชิญ สํานักงาน ก.พ. 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

4. หนังสือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จดัทําโดย ศูนยประสานราชการใสสะอาด กรมโยธาธิการและผังเมือง 
       5.    ภาพถายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 

เอกสารประกอบ 8  ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
1. หนังสือสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพฒันาเมือง ที่ มท 0708/1764 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เร่ือง 

ขออนุมัติโครงการและจดัดาํเนินการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาจิตโดยใชหลักพทุธธรรม” รุนที่ 1 
2. หนังสอืสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพฒันาเมือง ที่ มท 0708/0489 ลงวันที่ 25 เมษายน 2550 ขออนุมัติ

โครงการและจัดดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาจิตโดยใชหลักพุทธธรรม” รุนที่ 2 
3. ภาพถายอุโบสถวัดสุนันทวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
4. หนังสือสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพฒันาเมือง ที่ มท 0708/ว 1665 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550 เร่ือง 

ขอเชิญเขารวมโครงการฝกอบรม เร่ือง การจัดการสํานักงานยุคใหมภายใตหลักการบริหารความขัดแยง 
5. ภาพถายการฝกอบรม 

เอกสารประกอบ 9  ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
1. ภาพถายการจดัใหมกีารจําหนายสินคาราคาถูก ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 ทุกวันศุกร 

เอกสารประกอบ 10  ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
1. หนังสือกองการเจาหนาที่ ที ่มท 0702.2/ว 369 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เร่ือง โครงการคัดเลือกผูปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาทีก่รมโยธาธิการและผังเมือง ประจําป 2550 
2. หนังสือกองการเจาหนาที่ ที่ มท 0702.2/2096 ลงวันที่ 26 กันยายน 2550 เร่ือง ขอรายงานการดําเนินการ

โครงการคัดเลือกผูปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่กรมโยธาธิการและผัง
เมือง ประจําป 2550 

3. ประกาศศูนยประสานราชการใสสะอาดกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่ือง รายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเปนผู
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําป 2550 

เอกสารประกอบ 11 ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
1. รายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามตัวช้ีวัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ประจําเดือน  เร่ิมตั้งแตเดือนมีนาคม 2550  
2. รายงานการประเมินผลตนเอง ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําป

งบประมาณ 2550 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
3. ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป

งบประมาณ 2550 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

เอกสารประกอบ 12  ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
1. ตารางสรุปขอมูลเร่ืองกลาวหา/รองเรียน การทุจรินและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง ปงบประมาณ พ.ศ.2550  
2. รายงานสรุปผลการบริการประชาชน “ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง” ผานเว็บไซตกรม

โยธาธิการและผังเมือง 
เอกสารประกอบ 13  ประกอบดวยหลักฐาน  ดังนี ้
     หนังสือกองการเจาหนาที่ ดวน ที่ มท 0702.3/2076  ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 เร่ือง สรุปผลงานการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 7.2.2 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรยีนเกีย่วกับการทุจรติ การปฏิบตัิราชการ 
     และ/ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซื้อ จัดจาง         

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวนดิา  จั่นอุไร ผูจัดเก็บขอมูล : จ.อ.จอมทอง  บุญตะโก 

โทรศัพท : 0–2273-0890 โทรศัพท : 0–2299-4253 

คําอธิบาย :  
              พิจารณาจากความสาํเร็จของการจดัทําขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกีย่วกบัการทุจริต การปฏิบัติ
และ/หรือละเวนการปฏิบัตหินาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจดัซื้อจัดจางเพื่อใชเปนฐานขอมูล
การทุจริตในระดับชาติ (สวนราชการสวนกลางรวบรวมขอมูลของหนวยงานในสังกดัที่ตั้งอยูในสวนกลาง และ
หนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมภิาคที่ผูมีอํานาจของจังหวัด
ไมไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด) 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :            

 ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ 2550 

           1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดทําและสงแบบขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบ ขท 01) ตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยสงให ป.ป.ช. จํานวน 3 ครั้ง คือ ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ ครบรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ดังนี้ 
-  ครั้งที่ 1 ครบรอบระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ ครบรอบ 6 เดือน สงแบบขอมูลเรื่องกลาวหาขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบ ขท 01) แบบมีขอมูลตองรายงาน โดยสงขอมูลทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 
-  ครั้งที่ 2 ครบรอบระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ ครบรอบ 9 เดือน สงแบบขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบ ขท 01) โดยมีขอมูลตองรายงานจํานวน 1 ราย โดยสง
ขอมูลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 
-  ครั้งที่ 3 ครบรอบระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ ครบรอบ 12 เดือน สงแบบขอมูลเรื่องกลาวหา/รองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบ ขท 01) แบบไมมีขอมูลตองรายงาน โดยสงขอมูลทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 1) 

2 มีการประมวลผลขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนตามชองทางซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เปดรับเรื่องกลาวหา
หรือขอรองเรียน ดังนี้ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

 -  ครั้งที่ 1 ในรอบระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2549 – เดือนมีนาคม 2550) มีขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียน
ทั้งสิ้น 37 เรื่อง ซึ่งพิจารณาแลว ไมมีเรื่องกลาวหาหรือขอรองเรียนขาราชการในสังกัดกรมฯ วามีพฤติการณทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ โดยรายงานใหอธิบดีทราบเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของอธิบดีในการเฝาระวัง
และติดตามการปฏิบัติในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกรมฯ มีหนังสือ ที่ มท 
0702/ว 2748 ลงวันที่ 23 เมษายน 2550กําชับใหผูบังคับบัญชาทั้งในสวนราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
เพื่อใหเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมฯ อยางใกลชิด 
-  ครั้งที่ 2  ในรอบระยะเวลา 9 เดือน ขอมูลเฉพาะเดือนเมษายน 2550 – เดือนมิถุนายน 2550 มีขอมูลเรื่อง
กลาวหา/ขอรองเรียน ทั้งสิ้น 15 เรื่อง ซึ่งปรากฏวามีขาราชการกระทําผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ จํานวน 1 
ราย โดยไดรายงานใหอธิบดีทราบเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของอธิบดีในการเฝาระวังและติดตามการ
ปฏิบัติในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกรมฯ ไดมีหนังสือ ที่ มท 0702.3/ว 6274 
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550 กําชับใหผูบังคับบัญชาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อใหเฝาระวังและติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคคล ซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะผูดํารงตําแหนงที่ปฏิบัติงานที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ให
ระมัดระวังในการปฏิบัติงานโดยยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเครงครัด  
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 2) 

3 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดทําและสงแบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง (แบบ ขท 02) ตามรูปแบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด โดยสงให ป.ป.ช. จํานวน 3 ครั้ง คือ 
ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ ครบรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ดังนี้ 
-  ครั้งที่ 1 ครบรอบระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ ครบรอบ 6 เดือน สงแบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง (แบบ ขท 02) 
จํานวน 1 โครงการ โดยสงขอมูลททางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 
-  ครั้งที่ 2 ครบรอบระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ ครบรอบ 9 เดือน สงแบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง (แบบ ขท 02) 
แบบไมมีขอมูลตองรายงาน โดยสงขอมูลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 
-  ครั้งที่ 3 ครบรอบระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ ครบรอบ 12 เดือน สงแบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง (แบบ ขท 02) 
จํานวน 11 โครงการ โดยสงขอมูลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550  
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 1) 

4 การรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1, ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไมเกินระยะเวลาที่กําหนด (ขามไปยังระดับ 5 คะแนน) 

5 มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1, ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

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 :       
       

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด   น้ําหนัก    
 (รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนนที่
ได 

   คาคะแนน     
  ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.2.2 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
ขอมูลเรือ่งกลาวหา/ขอรองเรยีนเกี่ยวกับการทจุริต
การปฏิบัติและหรอืละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบของเจาหนาท่ีของรัฐและขอมูลการจัดซือ้จดัจาง 
 

1.0 5 5.00 0.0526 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  
1. กรมโยธาธิการและผังเมอืง ไดจัดทําและสงแบบขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบ ขท 01) ตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยสงให ป.ป.ช. จํานวน 3 คร้ัง คือ ภายในเวลา 30 วัน นับจาก
วันครบรอบระยะเวลาปฏัตริาชการฯ ครบรอง 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ดังนี ้
-  คร้ังที่ 1 ครบรอบระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ ครบรอบ 6 เดือน สงแบบขอมูลเร่ืองกลาวหา/รองเรยีนเกีย่วกับ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบ ขท 01) แบบไมมีขอมูลตองรายงาน โดยสงขอมูลทาง
ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 
-  คร้ังที่ 2 ครบรอบระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ ครบรอบ 9 เดือน สงแบบขอมูลเร่ืองกลาวหา/รองเรยีนเกีย่วกับ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบ ขท 01) โดยมีขอมูลตองรายงาน จํานวน 1 ราย โดยสง
ขอมูลทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 
-  คร้ังที่ 3 ครบรอบระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ ครบรอบ 12 เดือน สงแบบขอมูลเร่ืองกลาวหา/รองเรียนเกีย่วกับ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ (แบบ ขท 01) แบบไมมีขอมูลตองรายงาน โดยสงขอมูลทาง
ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

2.  ประมวลผลขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนตามชองทางซึ่งกรมฯ เปดรับเรื่องกลาวหาหรือขอรองเรียน ดังนี ้
     2.1 คร้ังที่ 1  ในรอบระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2549 – เดือนมนีาคม 2550) มีขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอ
รองเรียนทั้งสิ้น 37 เร่ือง ซ่ึงพิจารณาแลว ไมมีเร่ืองกลาวหาหรือขอรองเรียนขาราชการในสังกัดกรมฯ วามี
พฤติการณทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยรายงานใหอธิบดีทราบเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสนิใจของอธิบดี
ในการเฝาระวงัและติดตามการปฏิบัติในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกรมฯ มี
หนังสือ ที่ มท 0702/ว 2748 ลงวันที่ 23 เมษายน 2550 กาํชับใหผูบังคบับัญชาทั้งในสวนราชการสวนกลางและ
สวนภูมภิาคเพือ่ใหเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมฯ อยางใกลชิด 
2.2 คร้ังที่ 2 ในรอบระยะเวลา 9 เดือน ขอมูลเฉพาะเดือนเมษายน 2550 – เดือนมิถุนายน 2550 มีขอมูลเร่ืองกลาวหา/
ขอรองเรียน ทั้งสิ้น 15 เร่ือง ซ่ึงปรากฏวามีขาราชการกระทําผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ จํานวน 1 ราย โดย
ไดรายงานใหอธิบดีทราบเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของอธิบดีในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติ
ในการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกรมฯ ไดมีหนังสือ ที่ มท 0702.3/ว 6274 ลง
วันที่ 22 สิงหาคม 2550 กําชับใหผูบังคับบญัชาทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาคเพื่อใหเฝาระวังและติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคคล ซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะผูดํารงตําแหนงที่ปฏิบัติงานที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ให
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน โดยยดึถือและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และจรรยาบรรณวชิาชีพโดย
เครงครัด 
3.  กรมโยธาธิการและผังเมอืงไดจัดทําและสงแบบขอมลูการจัดซื้อจัดจาง (แบบ ขท 02) ตามรูปแบบที่
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด โดยสงให ป.ป.ช. จํานวน 
3 คร้ัง คือ ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาปฏิบัติราชการ ครบรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน ดังนี ้
- คร้ังที่ 1 ครบรอบระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ ครบรอบ 6 เดือน สงแบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง (แบบ ขท 02) 
จํานวน 1 โครงการ โดยสงขอมูลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2550 
-  คร้ังที่ 2 ครบรอบระยะเวลาปฏิบัติราชการ ฯ ครบรอบ 9 เดือน สงแบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง (แบบ ขท 02) 
แบบไมมีขอมลูตองรายงาน โดยสงขอมูลทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2550  

- คร้ังที่ 3 ครบรอบระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ ครบรอบ 12 เดือน สงแบบขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง (แบบ ขท 02) 
จํานวน 11 โครงการ โดยสงขอมูลทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550  
(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบ 1) 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :    -     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :      -        



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

หลักฐานอางองิ :    
 เอกสารประกอบ 1  ประกอบดวยหลักฐาน  ดังนี ้
1. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0702.3/2676 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550 และหลักฐานการสงแบบ 

ขท 01 และแบบ ขท 02 ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ ครบรอบ 6 เดือน 
2. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0702.3/5407 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 และหลักฐานการสง

แบบ ขท 01 และแบบขท 02 ทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส ครบรอบระยะเวลาการปฏบิัติราชการฯ ครบรอบ 
9 เดือน 

3. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0702.3/7731  ลงวนัที่ 5 ตุลาคม 2550  และหลกัฐาน
การสงแบบ ขท 01 และแบบ ขท 02 ทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส ครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ 
ครบรอบ 12 เดือน 

เอกสารประกอบ 2  ประกอบดวยหลักฐาน  ดังนี ้
1. หนังสือกองการเจาหนาที่ ที ่มท 0702.3/0741 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550 เร่ืองรายงานการประมวลผลขอมูล

การทุจริตตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2550 ในรอบ 6 เดือน 
2. หนังสือกองการเจาหนาที่ ที ่มท 0702/ว 2747 ลงวันที่ 23 เมษายน 2550 เร่ืองการเฝาระวังและปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. หนังสือกองการเจาหนาที่ ที ่มท 0702.3/1615 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2550 เร่ือง รายงานการประมวลผลขอมูล

การทุจริตตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2550 ในรอบ 9 เดือน 
4. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0702.3/ว 6274 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550 เร่ือง การเฝาระวังและ

ปองกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 7.2.3 : รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณ ภายใน             
                            ระยะเวลาที่กําหนด  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวนดิา  จั่นอุไร 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : จ.อ.จอมทอง  บุญตะโก 

โทรศัพท : 0–2273- 0890 
 

โทรศัพท : 0–2299-4253 

คําอธิบาย : 
พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามประเด็นที่

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสอืขอใหดําเนินการ โดยมี
เอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชดัเจน พรอมใหวนิิจฉัยได และสามารถจัดสงสํานวนการสอบสวนและ
เอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกลาวไปยังสํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด เทียบกับจาํนวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดาํเนินการทั้งหมด 
 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนนิการไดครบถวนสมบูรณและจดัสง 

ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช.ภายในระยะเวลาที่กําหนด X 100 
                               จํานวนสํานวนการสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหดําเนินการทั้งหมด 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
                    ไมมีสํานวนการสอบสวนตามประเด็นที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.)  ขอทราบ  จึงนําน้ําหนักของตัวช้ีวัดที่ 7.2.3 (รอยละ 1) ไปรวมกับตัวช้ีวดัที่ 7.2.2 (รอยละ 1) 
เปนน้ําหนักรอยละ 2 

เกณฑการใหคะแนน :  
    

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

             
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                    กลุมพัฒนาระบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

 

                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชีวั้ด)              (       )  รอบ   6  เดือน             
                                                                                                                                    (……)  รอบ 12  เดือน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   
           

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด   น้ําหนัก     
 (รอยละ) 

ผลการดาํเนินงาน คาคะแนนที่ได 
   คาคะแนน       
  ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 7.2.3 : รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวน 
ที่ดําเนินการไดครบถวนสมบรูณภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด 
 

- - - - 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 

                 ไมมีการดําเนินการเนื่องจากไมมสํีานวนการสอบสวนตามประเด็นที่สํานกังานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ 
 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
                  - 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
                 - 
 
 
 

หลักฐานอางองิ :            
        - 
 

 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

                                      รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)    (….)   รอบ   6  เดือน    
                                                                                                                                     ( )  รอบ  12  เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 8 :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:  นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน ผูจัดเก็บขอมูล  :  นายสมเกียรติ  กล่ินนุช 

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

คําอธิบาย :  
                 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบกิจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทนุของ
สวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมภิาค เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบกิจายเงินของ
สวนราชการ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูล 
การเบิกจายเงนิงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

                 ในปงบประมาณ 2550  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายงบลงทุน 
เปนเงินทั้งสิ้น  1,962,021,852.69  บาท   และมีผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุนเปนเงิน
ทั้งสิ้น 1,422,576,769.08  บาท 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ :  
                       รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ 
                        =       ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน x100 
                                         วงเงินงบประมาณรายจายลงทนุที่ไดรับ 
                        =       1,422,576,769.08  x 100 
                                     1,962,021,852.69   
                        =       72.51 % 
 

เกณฑการใหคะแนน :           
                   ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดงันี ้
                         

                      

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5
69 71 73 75 77

  
 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวดัที่ 8 :  รอยละของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

3.00 72.51 % 2.75 0.0868 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :    
                ในการเบิกจายงบประมาณคาครภุัณฑ และรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ไดดําเนนิการเรงรัด
ใหมีการเบกิจายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมอืง  
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
                หนวยงานที่เกีย่วของมีการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
 

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

หลักฐานอางองิ :  
1. สรุปรายการคาครุภัณฑ คาทีด่ินและสิ่งกอสรางที่เบิกจาย 
2. ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 
3. รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย 
4. รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ 

 
 



                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

  

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

ตัวชี้วัดท่ี  9 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลงังานของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพงศรัตน   ภิรมยรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :   นายไพฑูรย   นนทศุข 

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

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  
จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณ
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ 
จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่ทําการใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่สวนราชการ
สามารถลดการใชลงไดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กับปริมาณการใชใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

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

 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงาน 

1 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน -  จัดทําฐานขอมูลการใชไฟฟา 
   ของหนวยงานไดครบถวน   

2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน
ครบถวน 

-  มีขอมูลท่ีใชสําหรับประเมิน 
   ดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

3 ปริมาณการใชไฟฟาไมเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของ       
กรมโยธาธิการและผังเมือง          
(ลดลงรอยละ 8.82) 
 

4 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 0 ถึงรอยละ 5 

5 ประหยัดไฟฟาไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ข้ึนไป 
หรือรอยละ 15 ข้ึนไป หากหนวยงานนั้นมีปริมาณการใช 
ไฟฟาในปงบประมาณ 2549 เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

 
 
 
 



                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

  2.  น้ํามันเชื้อเพลิง 

 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงาน 

1 ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ครบถวน -  จัดทําฐานขอมูลการใชน้ํามัน   
    เช้ือเพลิงของหนวยงานได  
    ครบถวน 

2 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน
ครบถวน 

-  มีขอมูลท่ีใชสําหรับประเมิน
ดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

3 ปริมาณการใชน้ํามันไมเปลี่ยนแปลง  -  เปรียบเทียบปริมาณการใช  
    น้ํามันปงบประมาณ พ.ศ.   
    2550 กับปงบประมาณ พ.ศ.   
    2548 ของกรมโยธาธิการและ  
    ผังเมือง (ลดลงรอยละ      
    26.93) 

4 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 0 ถึงรอยละ 5 

5 ประหยัดน้ํามันไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ข้ึนไป 
หรือรอยละ 15 ข้ึนไป หากหนวยงานนั้นมีปริมาณการใช 
น้ํามันเชื้อเพลิงในปงบประมาณ 2549 เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบ
กับปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 

                         ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (หนวย)- 

                        ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (หนวย)          x 100 
                        ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ พ.ศ.2548 (หนวย) 
 

 

               
                        ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (ลิตร) – 
                        ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ลิตร)             x 100 
                        ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (ลิตร) 
  

 
 
 



                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
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 : 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

  
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 
2548 

(ใชเปนฐานเปรยีบเทียบ) 
2550 

ผลการประหยดัไฟฟา 4,576,989.00 4,173,127.80 
ผลการประหยดัน้ํามัน 97,048.34 70,911.53 

             

      การใชไฟฟาในป 2549 ใชนอยกวาป 2548 ประหยัดไดรอยละ 5 - 10  =  5  คะแนน 
      การใชน้ํามนัในป 2549 ใชมากกวาป 2548 ประหยัดไดรอยละ 5 - 15  =  5  คะแนน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนนที่

ไดรับ 
คาคะแนนถวง

น้ําหนัก 
ผลการประหยดัไฟฟา 1  ลดลงรอยละ   8.82 4.7648 0.0502 
ผลการประหยดัน้ํามัน 1 ลดลงรอยละ 26.93 5.00 0.0526 

รวม 2  4.8824 0.1028 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
            กรมโยธาธิการและผังเมือง  มีมาตรการประหยัดพลังงาน และแนวทางการประหยดัน้ํามัน

เชื้อเพลิง โดยกําหนดใหทุกหนวยงานควบคุมปริมาณการใชน้ํามันเชือ้เพลิงใหอยูในปริมาณที่กําหนด 
และควบคุมปริมาณการใชไฟฟา ใหเปนไปอยางประหยดั 

           ใหทุกหนวยงาน สงขอมูลที่ใชสําหรับประเมินคาดัชนีการใชพลังงาน เปนประจําทุกเดือน    
ซ่ึงกรมโยธาธิการและผงัเมอืง จัดอยูในกลุมที่ 1  คือกลุมทั่วไป 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
                  หนวยงานตาง ๆ ใหการสนับสนนุขอมูลเปนอยางด ี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 
 



                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 

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

หลักฐานอางองิ : 
1. ระบบฐานขอมูล และรายงานขอมูลการใชพลังงาน 
2. รายงานผลการใชพลังงานผานเว็บไซต www.e-report.energy.go.th 
3. บันทึกกองคลงัที่ มท 0703.4/ว 90 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 มาตรการประหยัดพลังงาน 
4. บันทึกกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0703/ว 100 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549                   

ใหทุกหนวยงานสงขอมูลเพื่อการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน 
5. บันทึกกองคลงัที่ มท 0703/ว 5 ลงวันที่ 30 มกราคม 2550 การกําหนดแนวทางการดําเนินการ

ควบคุมปริมาณการใชน้ํามนัเชื้อเพลิง 
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                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตวัชี้วัด)      (..... )  รอบ  6   เดือน    
                                                                                                                                 ( .... )  รอบ 12  เดือน  

ตัวชี้วัด 10.1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของ          
                       ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายศิริชัย    กิจจารึก 
                                  2. นายสุรชัย    พรภัทรกุล 
                                  3. นายวิเชียร   ธนิตติราภรณ 
                                  4. นายสุชาติ    ตรีสัตยพันธ 
                                  5. นายพงศรัตน   ภิรมยรัตน 
  

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวินิจ     ชัยชนะศิริวิทยา 
                           2. นายชวกิจ   หิรัญญาภิรมย 
                           3. นายวีระพันธ   อุปถัมภากุล 
                           4. นายวิบูลย    ลีพัฒนากิจ 
                           5. นายเกียรติชัย   ลิ้มทองคํา 
                           6. นายสมเกียรติ   กลิ่นนุช 
                           7. นายวิษณุ  อยูด ี
                           8. นายไพฑูรย  นนทศุข 
                          9. นายอนันต   สิริพฤกษา 
                         10. วาท่ี ร.ต. หญิงจวงพร  พรมสูตร 

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 : 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการ  
ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 

รอบระยะเวลามาตรฐาน  หมายถึง  ระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดได
จริง  และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548  และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แลวแตกรณี    

กระบวนงานบริการที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการจะนับรวมทุกกระบวนงานที่  
สวนราชการเสนอมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2549 และสวนราชการสามารถ
ดําเนินการลดรอบระยะเวลาตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป ครบทุกกระบวนงานแลว 
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                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตวัชี้วัด)      (..... )  รอบ  6   เดือน    
                                                                                                                                 ( .... )  รอบ 12  เดือน  
ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 

   
 

งานบริการ น้ําหนัก รอบระยะ 
เวลา    

มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ
ที่ไดรับ

บริการตาม
รอบ

ระยะเวลา    
มาตรฐาน 

จํานวน    
ผูรับ 
บริการ    
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการท่ี
ไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน
เทียบกับ
จํานวน

ผูรับบริการ     
ท้ังหมด 

คะแนน คะแนน
ถวง      

น้ําหนัก 

1.  การตออายุทะเบียนผูรับจางงาน              
     กอสราง 

0.170 1 132 132 100 5 0.8500 

2. การพิจารณาอทุธรณคําส่ัง                    
    เจาพนักงานทองถิ่น 

0.150 44 59 62 95.16 5 0.7500 

3. การเบกิจายคาจดัซ้ือ-จัดจาง (โดยวิธี      
    สอบราคาและประกวดราคา 
4. การตรวจสอบการใชประโยชน   
    ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม    
    (กรณีผูตรวจสอบ  มีหนังสือถาม  
     และตองการผลการตรวจสอบเปน    
    หนังสือ) 
5. การพิจารณาการประกอบกิจการ           
    โรงมหรสพ 
6. การใหบริการทดสอบคุณสมบัต ิ 
    ของ วัสด ุ
7. การใหบริการออกแบบสิ่งกอสราง         
    ทีไ่ดมาตรฐานทางวิชาการคิดตาม           
    มูลคางาน ( 5-50 ลานบาท) 

0.170 
 

0 
 
 
 
 
 0.170 
 
0.170 
 
0.170 
 

8 
 

0 
 
 
 
 

30 
 

5 
 

90 

97 
 

0 
 
 
 
 

34 
 

580 
 

10 
 

97 
 

0 
 
 
 
 

34 
 

583 
 

11 
 

 

100 
 

0 
 
 
 
 

100 
 

99.49 
 

90.90 
 
 
 

5 
 

0 
 
 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 
 
 

0.8500 
 
0 
 
 
 
 
0.8500 
 
0.8500 
 
0.8500  
 
 

รวม 1 ผลคะแนนของตวัช้ีวัด 5.0000 
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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 0.170 50 60 70 80 90 5.000 0.85 

การพิจารณาอทุธรณคําสั่งเจาพนักงาน
ทองถิ่น 

0.150 50 60 70 80 90 5.000 0.75 

การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดยวิธีสอบ
ราคาและประกวดราคา 

0.170 50 60 70 80 90 5.000  0.85  

การตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวม(กรณีผู
ตรวจสอบมีหนังสือถามและตองการ      
ผลการตรวจสอบเปนหนังสือ) 

0 50 60 70 80 90 0 0 

การพิจารณาการประกอบกิจการ                 
โรงมหรสพ 

0.170 50 60 70 80 90 5.000 0.85 

การใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสด ุ 0.170 50 60 70 80 90 5.000 0.85 

การใหบริการออกแบบสิ่งกอสรางที่ได
มาตรฐานทางวิชาการคิดตามมูลคางาน 
(5 - 50  ลานบาท) 

0.170 50 60 70 80 90  5.000  0.85 

น้ําหนักรวม   1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากบั 5.000 
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                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตวัชี้วัด)      (..... )  รอบ  6   เดือน    
                                                                                                                                 ( .... )  รอบ 12  เดือน  

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีวั้ด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

 คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

  ตัวช้ีวัดท่ี 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละ   
   เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานรอบ  
  ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

1.5 5 5 0.0789  

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
กระบวนงานการตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 
     1.  กรมฯ  ทําหนังสือแจงบริษัท/หางฯ  ใหมาดําเนินการตออายุทะเบียนผูรับจางภายในระยะเวลาที่ 
          กําหนด 
     2.  บริษัท/หางฯ  ยืน่เอกสารการตออายุทะเบยีนผูรับจาง 
     3.  เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 
     4.  ชําระคาธรรมเนียม 
     5.  ออกบัตรผูรับจาง 
 กระบวนงานการพิจารณาอทุธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
    1.  เลขานุการฯ รับเรื่องอุทธรณตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 
    2.  เจาหนาที่สรุปสํานวนตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
    3.  ตรวจสอบสถานที่อาคารมูลกรณีอุทธรณ 
    4.  เลขานุการฯ ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
    5.  จัดประชมุคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพื่อพิจารณาวนิิจฉัยอุทธรณ และพิจารณารางคําวินจิฉัย 
    6.  เสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณลงนามในคาํวินิจฉยัอุทธรณ 
    7.  แจงผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 

   กระบวนงานการเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 
1. จัดเก็บสถิติการใหบริการและระยะเวลาการดําเนินงานจนแลวเสร็จ 
2. มีการบันทึกสถิติการใหบริการอยางละเอียด 

  กระบวนงานการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ 
                การพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ หมายถึง การอนญุาตใหใชอาคารเพื่อประกอบ
กิจการเกี่ยวกบัโรงมหรสพตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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                  การพิจารณาอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพที่ไดมีการลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ โดยใชเวลาในการดําเนินการ 30 วัน (ทําการ)  ตั้งแตป 2548 สวนป 2549 และป 2550 ได
ดําเนินการรักษามาตรฐานการปฏิบัติราชการใหใชเวลาเทาเดิม  แตขณะนี้ ไดมีกฎกระทรวงวาดวยการ
อนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ 
และอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550  
ประกาศใช  ตั้งแตวันที่  18  กรกฎาคม  2550  จึงตองถือปฏิบัติทําใหขั้นตอนเปลี่ยนไปตามกฎหมาย
กําหนดกลาวคือ หลังจากผูยื่นไดยื่นคํารองตอคณะกรรมการพิจารณาประกอบกิจการโรงมหรสพ โดยผาน   
กรมโยธาธิการและผังเมืองใหเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการภายใน 45 วัน คณะกรรมการพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน เมื่อคณะกรรมการเห็น
ควรอนุญาตฯ ใหมีหนังสือแจงผูขอรับใบอนุญาตฯ สงกรมธรรมประกันภัยภายใน 30 วัน และเมื่อ
คณะกรรมการฯ ไดรับกรมธรรมประกันภัยแลวใหออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน   จึงทําใหการพิจารณา
อนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพหลังวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ไมสามารถรักษา
ระยะเวลาตามมาตรฐานได  
   กระบวนงานการใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสด ุ

1. จัดเก็บสถิติการใหบริการและระยะเวลาการดําเนินงานจนแลวเสร็จ 
2. มีการบันทึกสถิติการใหบริการอยางละเอียด 

    กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 – 50 ลานบาท) 
1. จัดเก็บสถิติการใหบริการและระยะเวลาการดําเนินการงานจนแลวเสร็จขั้นตอน 
2. รักษารอบระยะเวลาการดําเนินการใหอยูในมาตรฐาน 90 วันทําการ 
 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
   1.  การบันทกึสถิติใหบริการอยางละเอียด 
   2.  หนวยงานใหความสําคัญและใหความรวมมือกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
   3.  เจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานมีความรู 
   4.  ใชคอมพิวเตอรมาสนับสนุน วิเคราะห และประมวลผล 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
  กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 – 50 ลานบาท) 

1. หนวยราชการที่ขอใหออกแบบกําหนดเวลาแลวเสร็จเร็วกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
2. งานที่หนวยงานตาง ๆ ใหออกแบบ  มีปริมาณมากเกินกวาจํานวนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตวัชี้วัด)      (..... )  รอบ  6   เดือน    
                                                                                                                                 ( .... )  รอบ 12  เดือน  

3. หนวยราชการที่ขอใหออกแบบไมใหการสนับสนุนขอมูลเทาที่ควร  และเสียเวลาในการ
ดําเนินการ 

4. งานแตละประเภทมีขอจํากัด และความซับซอนที่แตกตางกัน  ซ่ึงทําใหบางงานไมสามารถลด
ระยะเวลาตามมาตรฐานได 

   กระบวนงานพิจารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
              ปจจบุันผูอุทธรณสามารถฟองรองคดีตอศาลปกครองสูงสุด ทําใหการพจิารณาอุทธรณของคณะ
กรรมการฯ ตองพิจารณาดวยความรอบคอบในการพจิารณาคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน เนื่องจากปจจุบัน
มีการออกคําสั่งโดยขาดความรอบคอบ และไมครอบคลุมประเด็นตามกฎหมายในการพิจารณาของ
คณะกรรมการเปนประเด็นสาํคัญในการพิจารณาวินจิฉัย จึงตองใหเจาพนักงานทองถ่ินหาหลักฐานเพิ่มเติม 
บางกรณีตองขอเอกสารเพิ่มเติมจากหนวยงานอื่นทําใหลาชาในการพจิารณา 
 

 

หลักฐานอางองิ :   
  กระบวนงานการตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 
   1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
   2.  ตารางแสดงรายละเอยีดงานตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 
   3.  สําเนาทะเบียนบัตรผูรับจางที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไดคัดเลือกขึ้นทะเบยีนไว 
   4.  เอกสารประกอบการตออายุทะเบยีนผูรับจาง(สามารถตรวจสอบไดที่กองคลัง) 
กระบวนงานการพิจารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
   1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
   2.  บัญชีสรุปผลงานวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

     3.  เอกสารสํานวนอุทธรณคําสั่ง ฯ    
กระบวนงานการเบิกจายคาจดัซื้อ-จัดจาง 
   1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   2.  ตารางแสดงรายละเอยีดชิ้นงานที่นํามารักษามาตรฐานรอบระยะเวลา 
   3.  เอกสารประกอบการเบกิจายเงินคาจดัซื้อ - จัดจาง 
กระบวนงานการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   1. สรุปการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานครในปงบประมาณ  2550   

  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                            รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตวัชี้วัด)      (..... )  รอบ  6   เดือน    
                                                                                                                                 ( .... )  รอบ 12  เดือน  
กระบวนงานการใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสด ุ

1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ  
2.  ตารางแสดงรายละเอียดชิน้งานใหบริการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ    
3.  เอกสารประกอบการขอรบับริการทดสอบวัสดุ ตรวจสอบไดที่สํานักควบคุมการกอสราง                       
     กรมโยธาธิการและผังเมอืง ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 

กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 - 50  ลานบาท) 
1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ     
2.  ตารางแสดงรายละเอียดชิน้งานใหบริการออกแบบสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานฯ 
3.  แบบสถาปตยกรรม และประมาณราคาคากอสราง (สามารถตรวจสอบเอกสารจริงไดที่สํานัก    
     สถาปตยกรรม  กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

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

ตัวชี้วัดท่ี 10.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักในการดาํเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
                          ดานขัน้ตอนและวิธีการปฏิบัติงานของสวนราชการ     

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : วาที่รอยตรี กิตติ   ศิริวิชญไมตร ี
 

ผูจัดเก็บขอมูล :     
1.นายชัยยา   เจิมจุติธรรม       3.นายจาตุรนต โรจนหิรัญ       
2 นายพูลทรัพย  สมบูรณปญญา  4.นายธนารักษ  วรปรีชาพันธ 
5.นางภาวดี     ภูมรินทร                

โทรศัพท : 0-2299-4678 โทรสาร : 0-2299-4653 ,4662,4653,4692,4368 
คําอธิบาย :  
                   ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  
หมายถึง ความสามารถในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินการขององคการในสวนที่เกี่ยวของกบัขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสมและบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร                                           
          โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักของเปาหมายหรือรายละเอียดกิจกรรมที ่
กําหนดไวในแตละแผนงาน    ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตรท่ีไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.  
ซึ่งแตละแผนงานจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนักของแตละแผนงานดวย         
ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   

ลําดับท่ีของแผนงาน /   ชื่อแผนงาน 
                                       (i) 

น้ําหนัก 
ของแตละ 
แผนงาน 
   (Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทยีบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคบืหนาที่ปฏิบัติไดตามแผน 
การดําเนินงานของ ปงบประมาณที่ประเมินผล 

ผลการ
ดําเนินกา

ร 

  คะแนน 
   ที่ได 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

 1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  องคกรปกครอง  
    สวนทองถิ่นและทุกภาคสวนไดรับทราบขอมลูความรู 
    และแสดงความคิดเห็นสําหรับโครงการระบบปองกัน    
    น้าํทวมในพื้นที่ชุมชนและเมือง 

0.40 60 70 80 90 100 100 

% 
 5.00   2.0000 

2. จัดทําแผนงานที่เกี่ยวกับระบบปองกันน้าํทวมของ 
    ชุมชน/เทศบาลที่ไดกอสรางและพื้นทีท่ี่ไดออกแบบ 
    รายละเอียดแลวเสร็จเผยแพรลงใน Web Site ของกรม 
    โยธาธิการและผังเมือง 

0.30 60 70 80 90 100 90
% 

  4.00   1.2000 

3. จัดทําการบริหารความรูดานการออกแบบเขื่อนปองกัน 
    ตลิ่งพรอมเผยแพรขอมูลเอกสาร  คูมือผานระบบ   
    Internet 

0.30 60 70 80 90 100 100   
  % 

 5.00   1.5000 

  รวม = 1*        4.7000 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

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

เกณฑการใหคะแนน : 

     

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5
ผลรวม (Wi ×Smi) ผลรวม (Wi ×Smi) ผลรวม (Wi ×Smi) ผลรวม (Wi ×Smi) ผลรวม (Wi ×Smi) 

 = 1  = 2  = 3  = 4  = 5
 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :      

  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด
นํ้าหนัก

(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน

   คาคะแนน

   ท่ีได

คาคะแนน

ถวงนํ้าหนัก
ตัวชี้วัดท่ี 10.2 : ระดับของความสําเร็จของรอยละ 1.50 แผนที่ 1 = 100 % 4.7000 0.0742

ถวงนํ้าหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการ แผนที่ 2 = 90 %
เปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของ แผนที่ 3 = 100 %
สวนราชการ

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
     1. แผนงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏบิัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  ที่ไดเสนอสงสํานักงาน ก.พ.ร.วันที่ 28 เมษายน 2549 แลว 
มี 3 ประเด็นยทุธศาสตร คือ 

1.1 ยุทธศาสตรเสริมสรางการพัฒนาเมืองและการพัฒนาความปลอดภัยในอาคาร 
1.2 ยุทธศาสตรเสริมสรางการพฒันาเมืองและชุมชน 
1.3 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบการบริหารใหมีความเปนเลิศ 

       2. ในปงบประมาณ พ.ศ.2550    กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณาเลือกแผนงานตามขอเสนอการ 
เปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน ฯ   1  ประเด็นยุทธศาสตร  คือ  ยุทธศาสตรเสริมสรางการพฒันาเมืองและชุมชน 
มีจํานวน 3 แผนงาน   แตเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2550  ไดมีการปรับเปลี่ยนยทุธศาสตรของกรม ฯ   เพื่อ 
ใหสอดคลองกับการจัดทําคาํของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 และของกระทรวงหาดไทย  
โดยมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร จากเดิม เปนดงันี ้
           ยุทธศาสตรท่ี 2  : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  มีเปาหมายการใหบริการของกรม   คือ  เมืองและ
ชนบทมีการพฒันาตามมาตรฐานทางวิชาการและอาคารมีความปลอดภัย 
           ยุทธศาสตรท่ี 4  : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมท่ียั่งยืน    มีเปาหมายการให 
บริการของกรม  คือ 1) ประชาชนมีการใชประโยชนที่ดนิ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อยางเหมาะสม        และ  2) เมืองและชุมชนมีระบบปองกันอุทกภัยที่เหมาะสม  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)            (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                            (……)  รอบ12 เดือน  
              ซ่ึงตามแผนงานในขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ  จํานวน 3 แผนงาน จะอยูใน 
ยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีย่ั่งยืน โดยจะตองดําเนินการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  ดังนี ้
 
   แผนที่ 1  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นและทุกภาคสวนไดรับทราบ 
                   ขอมูลความรูและแสดงความคดิเห็นสําหรับโครงการระบบปองกันน้ําทวมในพื้นท่ีชุมชนและเมือง  

       1. ดําเนินการจัดทําแผนการสงเสริมการมีสวนรวม ฯ แลวเสร็จ 
       2. ดําเนินการจัดเตรยีมขอมูลสงเสริมการมีสวนรวม ฯ แลวเสร็จ 
       3. ดําเนินการจัดทําเอกสารขอเสนอแนะโครงการ ฯ แลวเสร็จ 
       4. ดําเนินการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวน แลวเสร็จ 

 5. รวบรวมความคิดเห็นและสรุปขอมูลแลวเสร็จ 
                       สรุป  แผนที่ 1 ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 100 % ของท้ังหมด 
 
 
 

    แผนที่ 2  จัดทําแผนงานที่เก่ียวกับระบบปองกันน้ําทวมของชุมชน / เทศบาล ท่ีไดกอสรางและพื้นท่ีท่ี 
                   ไดออกแบบรายละเอียดแลวเสร็จ เผยแพรลงใน Web  site  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
     1. ดําเนินการจัดทําแผนงานที่เกี่ยวกับระบบปองกันน้าํทวมของชุมชน / เทศบาล  ที่จะนําขอมูลเผยแพรลง  
         Web site แลวเสร็จ 
     2. ดําเนินการจัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับระบบปองกันน้ําทวมของชุมชน/เทศบาล (ที่ไดออกแบบและ 
         กอสราง)   แลวเสร็จ 
     3. ดําเนินการรวบรวมพื้นที่ที่ไดออกแบบและกอสรางระบบปองกันน้ําทวมพืน้ที่ชุมชน แลวเสรจ็ 
     4. ดําเนินการจัดทําขอมูลพื้นที่ที่ไดออกแบบและกอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนลง Web site  
         รอยละ 50 ของทั้งหมด แลวเสร็จ 
     5. จัดทําขอมูลพื้นที่ที่ไดออกแบบและกอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนลง Web site สวนที่เหลือ 
          แลวเสร็จไดรอยละ 25 % 

                        สรุป  แผนที่ 2 ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 90 % ของท้ังหมด 
 

 
    

       
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

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

แผนที ่3  จัดทําการบริหารความรูดานการออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่งพรอมเผยแพรขอมูลเอกสาร คูมือผาน 
                  ระบบ Internet 
1. เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ของลําน้ํา เชน ช่ือลําน้ํา ขนาด ความกวาง ความลึก สภาพภูมิประเทศและ 

     ขอมูลอ่ืนๆ ที่ใชในการออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่งสําหรับลําน้ําขนาดเล็ก เพื่อจัดทําเปนขอมูลพื้นฐานของ 
     โครงการและการคัดเลือกพื้นที่ลําน้ําขนาดเล็กเพื่อการออกแบบปองกันการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง 
2. ศึกษาหาพื้นที่บริเวณที่เกิดการพังทลายของตลิ่งเพื่อนํามาใชออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่ง สรุปเปนรายชื่อ 
    ตําแหนงที่เกิดการพังทลายของตลิ่ง 
3. ดําเนินการออกแบบเขื่อนเบื้องตนในแตละพื้นที่เพื่อคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของเขื่อนสรุปเปนเกณฑ 
    และผลการออกแบบเบื้องตนเขื่อนปองกันตลิ่งของแตละพื้นที่ 

 4. สรุปรูปแบบของเขื่อนปองกันตลิ่งทั้งหมดเพื่อจัดทําเปนคูมือแบบมาตรฐานงานแนะนําการใชงานเขื่อน 
   ปองกันตลิ่งสําหรับลําน้ําขนาดเล็ก 
 5. เผยแพรคูมอืและเอกสารตาง ๆ ของการนําไปประยกุตใชตามรูปแบบมาตรฐานแนะนํางานออกแบบเขื่อน 
     ปองกันตลิ่งราคาประหยดัสําหรับลําน้ําขนาดเล็กทาง Ineternet 
                    สรุป  แผนที่ 3   ดําเนินการแลวเสร็จรอยละ 100% ของท้ังหมด 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :       
      ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประเดน็ยุทธศาสตร/กลยทุธในการจัดทาํขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงเปนอยางด ี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    - 

หลักฐานอางองิ :   
    1. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0722/6065 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2549 
        เร่ือง การทบทวนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อจัดทํา
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) 
    2. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0722/2922  ลงวันที่ 30 เมษายน 2550   สงแบบ
รายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของกรม ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
    3. แบบรายงานความกาวหนาในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ (Gantt Chart)  
        ของแผนงานที่ 1 - 3 
    4. เอกสารประกอบแผนงานที่ 1 – 3 
 

หมายเหต ุ เอกสารหลักฐานอางอิงลําดับที่ 4  สามารถดูไดที่กรมโยธาธิการและผังเมือง  ถ.พระรามที่ 6 กทม. 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
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          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                               
       กระทรวงมหาดไทย 

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

ตัวชี้วัดท่ี   11  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :   นางอุษา พฤกษพิทักษกุล 
                             นางนิชานนัท  นิรันดรสวัสดิ ์

โทรศัพท :  02-29994162 โทรศัพท :   02-2994263,  02 - 2994265 
 

คําอธิบาย : 
     ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  หมายถึง  การที่สวนราชการสามารถจัดทํา
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลักได 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงาน 
1 มีฐานขอมูลท่ีใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต  

ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต กจิกรรมศูนยตนทุน ตนทุน
ท่ีเกี่ยวของกับผลผลิต และเกณฑการ  ปนสวนตนทุน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ 2549 ตามเกณฑและวิธีการ
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสรจ็และรายงานผลการ
คํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดย
เสนอให สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและ
สํานักงาน ก.พ.ร.  รับทราบ 
***  ซึ่ง กรมบัญชีกลางมีหนังสือ  ท่ี กค 0410.2/ว.60           
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 แจงสวนราชการจัดสงผล
การคํานวณฯ  ของปงบประมาณ 2549     ให สํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน  ก.พ.ร. 
รับทราบ  ภายในเดือนมกราคม 2550*** 

ดําเนินการแลวเสร็จ  ตามหนังสือ
ท่ี มท 0703/ 7568, 7570, 7572  
ลงวันที่  28  กันยายน  2550 
 
 
 
***    ดําเนินการแลวเสร็จตาม
หนังสือกรมโยธาธิการและ               
ผังเมืองที่ มท0703/ 0641, 0642, 
0643  ลงวันที่ 31  มกราคม 2550 

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 ท่ีจัดทําข้ึนในขั้นตอนที่ 2 วามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมท้ังวิเคราะหถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผล
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

ดําเนินการแลวเสร็จ  ตามหนังสือ
ท่ี มท 0703/ 7569, 7571, 7573  
ลงวันที่  28  กันยายน  2550 
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          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                               
       กระทรวงมหาดไทย 

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

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  (ตอ) 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงาน 
4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตประจํางวด  6 เดือน

แรก ของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จโดยเสนอให
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. 
รับทราบ 

ดําเนินการแลวเสร็จ  ตามหนังสือ
ท่ี มท 0703/ 7568, 7570, 7572  
ลงวันที่  28  กันยายน  2550 

 

5 มีการนําผลการดําเนินงานที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 ไป
กําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 

 

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 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 : ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

2.00 5 5.00 0.1053 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
                    กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดาํเนนิการ โดยมีการจัดทาํฐานขอมูลทีใ่ชในการคํานวณตนทุนตอ
หนวยผลผลิต โดยดึงขอมูลจากระบบ GFMIS  มาใชในการจัดทาํฐานขอมูล  ตามเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชกีลางกําหนดไดแลวเสร็จ และสามารถรายงานผลการคํานวณให กรมบัญชีกลาง  สํานกังบประมาณ
และสํานกังาน ก.พ.ร.รับทราบ  เปนทีเ่รียบรอยแลว 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                               
       กระทรวงมหาดไทย 

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

 

              ผลการจัดทําตนทุนตอหนวยของปงบประมาณ พ.ศ.  2549  เปรียบเทียบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
พบวา  คาใชจายรวมของป 2549   สูงกวาป 2548 ไมมากนัก  แตมีคาผันแปรของตนทุนกิจกรรมหลัก ตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายมีตนทุนแตกตางอยางเห็นไดชัด คือ การกอสรางพลับพลาพิธีและตกแตงสถานที่
รับเสด็จ เนื่องจากป 2549 เปนปที่เตรียมการเฉลิมฉลองครองราชยครบ 60 ป และงานลูกเสือโลก ในสวน
กิจกรรมอื่น ๆ   มีคาผันแปรไมมากนัก โดยเฉลี่ยพบวา ยังไมมีความแตกตางของตนทุนมากนัก  ซึ่ง  
กรมโยธาธิการและผังเมืองไดทําแผนการลดตนทุนตอหนวยในเชิงบูรณาการ ตามแผนงบประมาณรายจาย
ประจําป โดย ยึดผลการวิเคราะห-เปรียบเทียบ ของงวด 6 เดือนแรก ปงบประมาณ 2548 – 2549 ที่ได
นําเสนอในปงบประมาณ  2549 ทั้งนี้เนื่องจาก  ผลการคํานวณตนทุน ตอหนวยตอป  ยังไมมีความแตกตาง  
จากผลการคํานวณตนทุนตอหนวยในครึ่งปแรก 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :   
                ฐานขอมูลทางบัญชีจากระบบ GFMIS ที่ใหสวนราชการทุกแหงดําเนนิการคํานวณตนทุนผลผลิต
ไปในแนวทางเดียวกันและตามกําหนดเวลาเดียวกัน โดยใหดึงขอมูลทางบัญชีของปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
(ต.ค.47-ก.ย.48) และขอมูลทางบัญชีของปงบประมาณ พ.ศ. 2549(ต.ค.48-ก.ย.49) จากระบบCO ในระบบ
GFMIS แลวนาํมาคํานวณตอในโปรแกรม Excel และใหเก็บขอมูล เพื่อคํานวณตนทุนผลผลิตตอหนวยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  โดยใหดําเนนิการคํานวณตนทนุผลผลิตตอเนื่องจากป  พ.ศ. 2549 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
               สืบเนื่องจากนโยบายปฏิรูประบบราชการโดยมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงนิการคลัง
ภาครัฐจากเดมิ  ไปเปนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal  
Management  Information  System : GFMIS)  เพื่อเรงรัดการปรับเปลีย่นกระบวนการจัดทาํและจัดสรร
งบประมาณใหเปนเครื่องมอืในการจดัสรรทรัพยากรที่มปีระสิทธภิาพ  สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร
ในการพัฒนาประเทศ  ที่ตองการทําใหระบบการรับ – จายเงินภาครัฐมคีวามสะดวก  รวดเรว็  ทันสมัย  และ
เชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ  ระบบการจดัซื้อจดัจาง  และระบบงานอืน่ ๆ  เพือ่ทําใหขอมูลที่เกีย่วของกับ
การใชเงินของรัฐรวมอยูดวยกัน  ซ่ึงจะทาํใหรัฐบาลเห็นขอมูลตัวเลขที่ชัดเจนและรวดเร็ว  และสามารถนํา
ขอมูลเหลานัน้มาใชในการตดิตามการใชเงนิของรัฐบาล  รวมทัง้ปรับปรุงการบรหิารใหมีความโปรงใส
ตรวจสอบได  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้นัน้ ดวยขอจํากดัของตวัเครื่องและระบบทาํใหเกดิปญหาในการจัดทาํ
ฐานขอมูลที่มกีารเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา  ดงันัน้ในการจัดทาํตนทนุตอหนวยผลผลิต จึงมกีารสบัสนใน
ชวงเวลาของการเรยีกขอมูลเพื่อการคํานวณตนทุน ดวยเกรงวาจะไดขอมูลตอหนวยทีไ่มสอดรับกบัผลการ
ดําเนินทีเ่กิดขึน้จริง 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                               
       กระทรวงมหาดไทย 

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

หลักฐานอางองิ : 
               1. ฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวย จากระบบ  GFMIS ปงบประมาณ  2548 ตุลาคม 
2547– กันยายน  2548)     
               2. ฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวย  จากระบบ   GFMISปงบประมาณ  2549 ตุลาคม  
2548 – กันยายน  2549)  
               3. ฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวย จากระบบ GFMIS ปงบประมาณ 2550งวด 6 
เดือนแรก ( ตุลาคม  2549 – มีนาคม 2550) 
               4. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0400.2/ว 00158  ลว.  10 พฤศจิกายน 2549 เร่ือง กําหนดเวลาสง
รายงานผลการคํานวณตนทนุผลผลิตงวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เอกสารแนบ  1) 
               5.  หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0703/0641    ลงวันที่  31  มกราคม  2550 เร่ือง   สง
รายงานผลการคํานวณตนทนุตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
(เอกสารแนบ  2) 
              6. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0703/ 0642   ลงวันที่  31  มกราคม  2550 เร่ือง สง
รายงานผลการคํานวณตนทนุตอหนวยผลผลิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ถึงผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ  (เอกสารแนบ  3) 

               7. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0703/ 0643 ลงวันที่  31  มกราคม  2550 เร่ือง   สง
รายงานผลการคํานวณตนทนุตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549   ถึง   เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (เอกสารแนบ  4) 
               8. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด ที่ กค  0410.2/07357   ลงวันที่ 28   มีนาคม  2550 เร่ือง 
รายงานผลการคํานวณตนทนุตอหนวยผลผลิตงวดทั้งป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549( ต.ค.48-ก.ย.49)        
(เอกสารแนบ  5) 
               9. รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต   ปงบประมาณ  2549 (เอกสารแนบ 6) 
              10. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ ว 60 ลว. 16   กุมภาพนัธ  2550  เร่ือง   การจัดทําบญัชี
ตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550   (เอกสารแนบ  7) 
               11. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด ที่ กค  0410.4/ว.176 ลงวนัที่ 22   พฤษภาคม 2550 เร่ือง การ
เปดงวดบัญชีปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ.2549  (เอกสารแนบ  8) 
              12. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0703/3796 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 เร่ือง  
การขอเปดงวดบัญชีปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ.2549  (เอกสารแนบ  9) 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                               
       กระทรวงมหาดไทย 

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

              13. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่ มท 0703/7568  ลงวันที่   28   กันยายน  2550 เร่ืองสง
รายงานผลการคํานวณตนทนุตอหนวยผลผลิตปงบประมาณ 2548  และงวด 6   เดือนแรกปงบประมาณ  
2550 สงอธิบดีกรมบัญชีกลาง (เอกสารแนบ  10) 
              14.  หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่ มท 0703/7570  ลงวันที่   28   กนัยายน  2550 เร่ืองสง
รายงานผลการคํานวณตนทนุตอหนวยผลผลิตปงบประมาณ 2548และงวด 6   เดือนแรกปงบประมาณสง
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (เอกสารแนบ  11) 
              15.  หนังสอืกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่ มท 0703/7572  ลงวันที่   28   กนัยายน  2550 เร่ืองสง
รายงานผลการคํานวณตนทนุตอหนวยผลผลิตปงบประมาณ 2548  และงวด 6  เดือนแรกปงบประมาณ  2550 
สงผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  (เอกสารแนบ  12)  
              16.  รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต   ปงบประมาณ  2548 ( 1 ตุลาคม 2547 – 30 
กันยายน 2548)  (เอกสารแนบ  13) 
              17. รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต   ปงบประมาณ  2550   งวด 6 เดือนแรก                  
( 1 ตุลาคม 2549 – 30 มีนาคม 2550) (เอกสารแนบ14) 
        18. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0703/7569 ลงวันที่  28 กันยายน 2550 เร่ืองสงรายงาน
ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบและกําหนดแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการดําเนนิงานสงอธิบดี                     
(เอกสารแนบ 15)   
              19.  หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่ มท 0703/7571  ลงวันที่   28   กนัยายน  2550 เร่ืองสง
รายงานผลการวิเคราะหเปรียบเทียบและกาํหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสงเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (เอกสารแนบ  16) 
             20.  หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0703/7573  ลงวันที่ 28 กันยายน 2550            
เร่ืองสงรายงานผลการวิเคราะหเปรยีบเทียบและกําหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนนิงาน               
สงผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (เอกสารแนบ  17) 
              21.  รายงานผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบแผนการลดตนทนุตอหนวยผลผลิต และแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  (ขั้นตอนที่ 3 และ 5) ปงบประมาณ  2548 – 2549 (เอกสารแนบ 18) 
               หมายเหตุ  เอกสารลําดับที่ 1 – 2 และ 3  ผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่  กองคลัง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  ถนนพระรามที่  6 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                        
กระทรวงมหาดไทย 

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

 ตัวชี้วัดท่ี  12  : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายประภัสสร  มาลากาญจน    ผูจัดเก็บขอมูล :   นางภัชรา  นาคดิษฐ   

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

คําอธิบาย : 
               ระบบการจัดการความรูในองคกร หมายถึง การที่สวนราชการมีรูปแบบที่ชัดเจนของการรวบรวม
ฐานความรูที่มอียูในองคกรซึง่กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนองคกรความรูและ
มีการถายทอดและแบงปนความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเอง
ใหเปนผูรูปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสวนราชการเขาสูรูปแบบขององคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) ที่ยัง่ยืน 
                กระบวนการในการบริหารจดัการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคดัเลอืก การ
รวบรวมการจดัระบบจัดเกบ็ความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทัง้ภายใน
และภายนอกองคกรการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิง่ขึ้น 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงาน 

1 จําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของ        
ทุกประเด็นยุทธศาสตร ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตามแบบฟอรม 1 การจําแนก           
องคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร        
ของสวนราชการ) โดยระบุอยางนอย 3 องคความรูตอ              
1   ประเด็นยุทธศาสตร และอยางนอย 1 ในองคความรู            
ทั้งหมดที่ระบุตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

กรมฯ  ไดเลือกองคความรูที่จําเปนตอ
การผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร
ของสวนราชการ จํานวน  2  องค
ความรู   คือ   
องคความรูที่ 1 :  แนวทางเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบอาคาร 
องคความรูที่ 2 :  หลักเกณฑและ             
รูปแบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน         
ซึ่งเปนองคความรูที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ      
พอเพียง  

2 จัดทําแผนการจัดการความรู ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2550       
อยางนอย 2  องคความรู โดยเลือกองคความรูจากประเด็น
ยุทธศาสตรที่ตางกัน และอยางนอย 1 องคความรูที่เลือก          
ดังกลาวตองเปนองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
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                                      รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด)   (….)  รอบ  6   เดือน      
                                                                                                                                       ( )  รอบ  12  เดือน  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ) 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ผลการดําเนินงาน 

3 ผูบริหารของสวนราชการลงนามเห็นชอบแผนการจัดการ        
ความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 และจัดสงใหสํานักงาน   
ก.พ.ร. ภายในวันที่  30 เม.ย. 2550 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

4 สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการ            
ความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550โดยสามารถดําเนิน
กิจกรรม ตามแผนการจัดการความรูดังกลาวไดสําเร็จครบถวน   
ทุกกิจกรรม และสามารถดําเนินการครอบคลุมกลุมเปาหมาย   
ไดไมนอยกวารอยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุ  
ไว 

ผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการ
จัดการความรู จํานวน  24  กิจกรรม       
ดําเนินการแลวเสร็จ  คิดเปน  100% 

 

5 ผลการดําเนินงานของทุกตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ที่เลือกมา
ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2550 ตองมีคะแนนของแตละตัวช้ีวัดตั้งแต 4.0000           
ขึ้นไป 

กรมฯ ไดเลือกตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ  
มาดําเนินการ  โดยเลือกตัวช้ีวัด  ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่  1  รอยละสะสมของอาคาร
ทางราชการที่ไดรับการตรวจความ
มั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยดาน
อัคคีภัย  มาจัดทํา  องคความรูที่ 1 :  
แนวทางเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร 
ตัวช้ีวัดที่  2  ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบปองกัน        
น้ําทวมชุมชนพื้นที่ชุมชน  16  แหง       
มาจัดทํา  องคความรูที่ 2 : หลักเกณฑ
และรูปแบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน   

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 
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                                      รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด)   (….)  รอบ  6   เดือน      
                                                                                                                                       ( )  รอบ  12  เดือน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
  (รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

    ที่ได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี  12  : ระดับความสําเร็จของ        
การจัดการความรูเพื่อสนับสนนุประเด็น
ยุทธศาสตร 

3.00 5 5.00 0.1579 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน : 
            1.  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการจัดทําแผนการจดัการความรูเพือ่สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร   ประจําปงบประมาณ   2550   จํานวน  2  องคความรูคือ องคความรูที่ 1 :  แนวทางเกีย่วกับการ
ตรวจสอบอาคาร องคความรูที่ 2 :  หลักเกณฑและรูปแบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน ซ่ึงเปนองคความรูที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพยีง และผูบริหารของกรมฯ  ไดลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรู ฯ  สงสํานักงาน 
ก.พ.ร. แลว        
            2.  การนําแผนไปสูการปฏิบัติไดกําหนดผูรับผิดชอบในแตละกจิกรรมไวชัดเจน  และมกีารรายงาน
ความกาวหนาของการดําเนนิการตามแผน ฯ (รายกิจกรรม)   ใหกับผูบริหาร (CKO)  ทราบ    
            3.  มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู   ประจําป  2550 ครบทุกกิจกรรม (100 %)      
 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   

1. ทีมงาน KM  และหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรวมมือ และสนับสนนุขอมูลเปนอยางด ี

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                      รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวชี้วัด)   (….)  รอบ  6   เดือน      
                                                                                                                                       ( )  รอบ  12  เดือน  

หลักฐานอางองิ  : 
                1.  หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนทีสุ่ด ที่ มท0722/2922 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550             
สงแผนการจัดการความรูใหสํานักงาน ก.พ.ร.  
                2.  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เร่ือง การจัดการความรูในองคกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2550   
องคความรูที่ 1 : แนวทางเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร  

       3.  รายงานความกาวหนาตามแผนการจัดการความรู ปงบประมาณพ.ศ. 2550 (แนวทางเกี่ยวกับ
การตรวจสอบอาคาร)  

       4.  รายงานผลการปฏิบตัิงาน  เร่ือง การจัดการความรูในองคกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2550   
องคความรูที่ 2 : หลักเกณฑและรูปแบบการปองกันน้าํทวมพื้นที่ชุมชน  
               5.  รายงานความกาวหนาตามแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  (หลักเกณฑและ
รูปแบบการปองกัน น้ําทวมพื้นที่ชุมชน 
               6.  หนังสือสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง ที่  มท 0708/1847.2  ลงวันที่  24 กันยายน  
2550  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจดัการความรูป 2550 ใหผูบริหาร (CKO) ทราบ 
               7.  แฟมหลักฐานการจัดการความรูป  2550   

องคความรูที่ 1  :  แนวทางเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร      
องคความรูที่ 2  :  หลักเกณฑและรูปแบบการปองกันน้าํทวมพื้นที่ชุมชน     

หมายเหตุ  :  หลักฐานอางองิขอ 7  ประกอบดวยกจิกรรมทั้งหมด 24  กจิกรรม  สามารถดูไดทีก่รมโยธาธิการ 
                       และผังเมอืง  ถนนพระรามที่ 6  กทม. 
 

 
 
 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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                                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)     (....)   รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ12 เดือน  
ตัวชี้วัดท่ี 13.1  :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:  นางวนดิา   จั่นอุไร ผูจัดเก็บขอมูล  :  นายมณีโชติ  บํารุงผล 

                น.ส.สมจิตร  สุขชัย     
โทรศัพท :  0-2299-4149 โทรศัพท :  0-2299-4252, 4254 

คําอธิบาย :  
               พิจารณาจากระดบัขั้นของความสําเร็จในการจดัทําแผนกลยทุธการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สนับสนนุการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสามารถดําเนินการเพือ่บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของสวน
ราชการ โดยแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนแผนที่สนับสนุนแผนปฏิบัตริาชการ
ประจําป พ.ศ. 2551 – 2553 ซ่ึงหัวหนาสวนราชการเห็นชอบทีจ่ะดําเนนิการตามแนวทาง/แผนงาน/โครงการที่
กําหนดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
ระดับคะแนน                                   รายละเอียดการดําเนินการ               ผลการดําเนินงาน 

1 จัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และ
การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกผูบริหาร
และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไมนอย
กวารอยละ 60 
 

ไดดําเนินการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “ การจัดทําแผน 
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามแนวทาง HR Scorecardเพื่อ
เสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับ
ผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
แลว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550  
รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง 

2 ประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแลว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2550  โดยใน
รายงานผลการประเมินสถานภาพฯ มีการระบุจุดแข็งจุดออนของ
การบริหารทรัพยากรบุคคลและมีการวิเคราะหความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไดดําเนินการประเมินสถานภาพ
ปจจุบันดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลแลว   
รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง 

3 สวนราชการวิเคราะหทิศทาง  นโยบาย และกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับ
นโยบายยุทธศาสตรและแผนบริหารราชการของสวนราชการ   
 

ไดดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะหทิศทางนโยบายและ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแลว  
รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง 
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                                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)     (....)   รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ12 เดือน  
ระดับคะแนน                                   รายละเอียดการดําเนินการ               ผลการดําเนินงาน 

4 สวนราชการกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของแตละ
เปาประสงค 
 

1. ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อกําหนดเปาประสงค
เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ ด า น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลแลว  
2. ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง 
แผนงาน/โครงการ เพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิ บัติการใน
อนาคต  
รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง 

5 สวนราชการมี แผนกลยุทธ ก ารบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ีไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวน
ราชการ และมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหแกเจาหนาท่ีของ
สวนราชการไดรับทราบ 
 

1. มี แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังแผนงาน/
โครงการ เพื่อเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการในอนาคต 
และไดรับความเห็นชอบจากอธิบดี 
2.ไดดําเนินการจัดสงแผนกลยุทธ
ใหสํานักงาน  ก .พ .ร .  และ  ก .พ . 
พรอมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหแกเจาหนาท่ีภายในกรม ฯทราบ  
รายละเอียดตามหลักฐานอางอิง 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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                                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)     (....)   รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ12 เดือน  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด
น้ําหนัก

(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน

คา

คะแนน 

ท่ีได

คาคะแนน

ถวงน้ําหนัก

ตัวชี้วัดที่ 13.1 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ 2.00 5 5.00 0.1053

                             การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
ขั้นตอนที่ 1  

 1.แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ 715/2549  
    ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 
2. เสริมสรางความรู ความเขาใจกีย่วกับแนวคิดและวิธีการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับ 
    คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธฯ  โดยเชญิเจาหนาที่ปรึกษาดานการจดัทําแผนกลยทุธการบริหารทรัพยากร 
    บุคคลจากสํานักงาน ก.พ. เปนผูมาใหความรู  ความเขาใจ 
3. ดําเนินการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัดทาํแผนกลยุทธตามแนวทาง 
    การพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหกับผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกีย่วของกับการบริหารทรัพยากร 
    บุคคลของกรมโยธาธิการและผังเมือง จาํนวน 120 คน โดยมีผูเขารวมฟงการบรรยาย จํานวน 102 คน  
    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพนัธ 2550  ณ หองประชุม 1101  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ถนนพระรามที่ 6 
    เวลา 09.00 – 12.00 น. 
4. ดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดทําแผนกลยุทธ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลทาง Web Site ของกรม www.dpt.go.th 
 

ขั้นตอนที่ 2 
1. ดําเนินการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวเิคราะหหาจุดแข็ง  จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ 
    ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ที่เกีย่วของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 15  
    กุมภาพนัธ 2550  ณ หองประชุม 1101 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6  เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 
2. ดําเนินการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม ฯ โดยคณะทํางานจัดทําแผน 
    กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดรวมกันพิจารณา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 หองประชุม 1001  
    กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เวลา 10.00 น. – 12.30 น.   
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                                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)     (....)   รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ12 เดือน  
ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 
 1. ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี 
     ความสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตร และแผนบรหิารราชการของกรมฯ  โดยเชิญผูบริหารระดับสูงและ 
     ผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคลมารวมประชุม / เสนอความคิดเห็น และรวมกนัวิเคราะห 
     หาเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบคุคล รวมทั้งระดมความคดิเห็นเพื่อกําหนดตัวช้ีวัด 
     ผลการปฏิบตัิงานของแตละเปาประสงค เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550  ณ หองประชุม 1101 กรมโยธาธิการ-  
     และผังเมือง ถนนพระรามที่ 6  เวลา 08.30 – 16.30 น.   
2. นําผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการในขั้นตอนที่ 2 – 4  มาจัดทําเปนแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    ตามแบบฟอรมการจัดทําแผนกลยุทธ  พรอมทั้งจัดทาํแบบรายการ แผนงาน/โครงการ รองรับ  เพื่อเปน 
    แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการในอนาคต 
ขั้นตอนที่ 5 
1.  นําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเสนออธิบดีเพื่อขอความเห็นชอบ 
2.  เผยแพรประชาสัมพันธแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกเจาหนาที่ไดรับทราบ 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   

 1. มีคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการตามขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธฯ 
 2. ผูบริหารและเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหความสําคัญ และรวมมือในการดําเนินการ 
     ทุกขั้นตอน 
3. ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการในแตละกิจกรรมเปนอยางดี 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     - 

หลักฐานอางองิ :  
ขั้นตอนที่ 1 
1. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี 715/2549 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549  เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.หนังสือกองการเจาหนาท่ี ท่ี มท 0702.2/0148  ลงวันที่ 25 มกราคม 2550  เรื่อง เชิญเจาหนาท่ีท่ีปรึกษาดานการจัด 
   ทําแผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคล 

 3.หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี มท 0702.2/0574 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550 เชิญเจาหนาท่ีจาก ก.พ.ใหความรู  
    ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 4. หนังสือกองการเจาหนาท่ี ท่ี มท 0702.2/ว 048  ลงวันที่ 29 มกราคม 2550  เรื่อง ขอเชิญเขารวมรับฟงคําช้ีแจง 
     เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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                                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)     (....)   รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ12 เดือน  
5. โครงการ และกําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดทําแผน 
     กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  วันที่ 15 กุมภาพันธ 2550   ณ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
6. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี 114/2550 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2550  
7. บัญชีลงช่ือผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดทําแผน 
    กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  วันที่ 15 กุมภาพันธ 2550  และภาพถายการสัมมนา ฯ  
8. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดทําแผน 
    กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล   วันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 
9. หนังสือสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง ท่ี มท 0708/0512  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550 สรุปจํานวนผูเขารวม 
    สัมมนาฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 
10.ภาพพิมพหนาเว็บบอรด ในเว็บไซทของกรม  เผยแพรขอมูลขาวสาร การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      และการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขั้นตอนที่ 2 
11.หนังสอืกองการเจาหนาท่ี ท่ี มท 0702.2/0544  และ ท่ี มท 0702.2/ว 142  ลงวันที่ 16 มนีาคม 2550   เชิญประชุม 
      คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
12.รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธฯ ครั้งท่ี 1/2550 วันที่ 19 มีนาคม 2550 
13. เอกสารการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลปจจุบัน การวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย   
       จุดแข็ง จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 
 

ขั้นตอนที่ 3 -4 
14.โครงการและกําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
       HR Scorecard  วันที่ 10 กรกฎาคม 2550  
15.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง รายช่ือผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธหรือ 
      การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ลงวันที่ 25 มิถนุายน 2550 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2550   
16.บัญชีรายช่ือผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล” วันที่ 10 กรกฎาคม  
     2550  
17.ภาพถายการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางHR Scorecard  
     วันที่ 10 กรกฎาคม 2550  
18.เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR  
      Scorecard  วันที่ 10 กรกฎาคม 2550  
19.เอกสารสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR  
      Scorecard  วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 
       



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

                                          รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)     (....)   รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                              (.....)   รอบ12 เดือน  
ขั้นตอนที่ 5 
20.หนังสอืกองการเจาหนาท่ี ท่ี มท 0702.2/1647  และ ท่ี มท 0702.2/ว 387  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2550 สรปุผลการสัมมนา
      และรางแผนกลยุทธฯ ใหคณะทํางานพิจารณา 
21.หนังสือกองการเจาหนาท่ี ท่ี มท 0702.2/1727 และ ท่ี มท 0702.2/ว408 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550  เชิญประชุม 
      คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
22.รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 2/2550  วันที่ 23 สิงหาคม 2550  
23.หนังสือกองการเจาหนาท่ี ดวนที่สุด ท่ี มท 0702.2/1778  ลงวันที่  27 สิงหาคม 2550 เสนออธิบดีเพื่อขอความ 
      เห็นชอบแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และลงนามในหนังสือเรียนเลขาธิการ ก.พ.ร. และ ก.พ. 
24.หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ท่ี มท 0702.2/6618 และ ดวนที่สุด ท่ี มท 0702.2/6619  ลงวันที่ 29  
      สิงหาคม 2550   สงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ให ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ตามลําดับ 
25.หนังสือกองการเจาหนาท่ี ท่ี มท 0702.2/ว 432  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550 แจงเวียนแผนกลยุทธการบริหาร 
      ทรัพยากรบุคคลใหเจาหนาท่ีในสังกัดทราบ 
26.หนังสือกองการเจาหนาท่ี ท่ี มท 0702.2/1826  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550  เรื่อง เผยแพรแผนกลยุทธฯ  ทาง Internet 
27.ภาพพิมพหนาเว็บบอรดในเว็บไซดของกรมโยธาธิการและผังเมือง เผยแพรแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

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

ตัวชี้วัดท่ี 13.2  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักในการดาํเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
                            ดานบุคลากรของสวนราชการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1.นายประภัสสร  มาลากาญจน 
                                  2.นางวนิดา          จั่นอุไร 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :    1. นางภัชรา            นาคดิษฐ 
                              2. นางสาวสมจิตร  สุขชัย 
                              3. นายมณีโชติ       บํารุงผล 

โทรศัพท : 0-2299-4616 , 4119 โทรสาร : 0-2299-4628 , 4254  

คําอธิบาย :  
 

  ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร หมายถึง ความ 
สามารถในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาองคกรในสวนที่ 
เกี่ยวของกับการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และบรรลุ 
เปาประสงค ตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
  โดยพิจารณาจากระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนกัของเปาหมาย หรือรายละเอยีด  
กิจกรรมทีก่ําหนดไวในแตละแผนงาน ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเดน็ยุทธศาสตรที่ไดจัดสงให 
สํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงแตละแผนงานจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนกัของ 
แตละแผนงานดวย 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ลําดับที่ของแผนงาน/ช่ือแผนงาน (i) 

 น้ําหนัก
ของแตละ
แผนงาน 
  ( Wi ) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ 
ความสําเร็จหรือความคืบหนาที่ปฏิบัติตามแผนการ

ดําเนินงานของปงบประมาณที่ประเมินผล 
  ผลการ    
  ดําเนิน   
   การ 

คะแนน
ท่ีได 

คะแนน 
  ถวง 
น้ําหนัก 

 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

คะแนน 

1. พัฒนาบุคลากรภายในองคกรใหมี 
   ความรูทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม 

0.5 60 70 80 90 100 100 
% 

5.00 2.5000 

2. เสริมสรางแนวทางการพัฒนาขีด 
    สมรรถนะขององคกรและบุคลากรให 
    มีหลากหลาย พรอมใหการสนับสนุน 
    ในรูปแบบตางๆ 

0.5 60 70 80 90 100 100 
% 

5.00 2.5000 

 รวม = 
1* 

       5.0000 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

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

เกณฑการใหคะแนน : 

     

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5
ผลรวม (Wi ×Smi) ผลรวม (Wi ×Smi) ผลรวม (Wi ×Smi) ผลรวม (Wi ×Smi) ผลรวม (Wi ×Smi) 

 = 1  = 2  = 3  = 4  = 5
 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก

(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน

คา

คะแนน 

ท่ีได

คาคะแนน

ถวงนํ้าหนัก

ตัวชี้วัดท่ี 13.2 : ระดับของความสําเร็จของรอยละ 2.00 แผนที่ 1 = 100 % 5.00 0.1053

ถวงนํ้าหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการ แผนที่ 2 = 100 %
เปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของสวนราชการ

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

        1. แผนงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2549  ที่ไดเสนอสงสํานักงาน ก.พ.ร.วนัที่ 28 เมษายน 2549 แลว  มี  2  ประเด็นยุทธศาสตร  คือ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1  :  เสริมสรางการพฒันาเมืองและการพัฒนาความปลอดภัยในอาคาร 
  ยุทธศาสตรท่ี 4  :  พัฒนาระบบการบริหารใหมีความเปนเลิศ 

       2. ในปงบประมาณ พ.ศ.2550    กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณาเลือกแผนงานตามขอเสนอการ 
เปลี่ยนแปลงดานบุคลากร ฯ  2  ประเด็นยุทธศาสตร   คือ  ยุทธศาสตรเสริมสรางการพัฒนาเมืองและการพัฒนา
ความปลอดภยัในอาคาร  และ ยุทธศาสตรพัฒนาระบบการบริหารใหมีความเปนเลิศ    มีจํานวน  2  แผนงาน    
แตเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2550   ไดมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรของกรม ฯ   เพื่อใหสอดคลองกับการ 
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  และของกระทรวงมหาดไทย  โดยมกีาร
ปรับเปล่ียนยทุธศาสตรจากเดิม เปนดงันี ้
           ยุทธศาสตรท่ี 2  : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  มีเปาหมายการใหบริการของกรม   คือ  เมืองและ
ชนบทมีการพฒันาตามมาตรฐานทางวิชาการและอาคารมีความปลอดภัย 
           ยุทธศาสตรท่ี 4  : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมท่ียั่งยืน    มีเปาหมายการ
ใหบริการของกรม  คือ 1) ประชาชนมีการใชประโยชนที่ดิน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางเหมาะสม        และ  2) เมืองและชุมชนมีระบบปองกันอุทกภัยที่เหมาะสม 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

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

             ซ่ึงตามแผนงานในขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร จํานวน 2  แผนงาน จะอยูในยทุธศาสตร  
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  และยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมท่ี 
ยั่งยนื      โดยจะตองดําเนินการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2550   ดังนี ้
             แผนที ่ 1   พัฒนาบคุลากรภายในองคกรใหมีความรู  ทักษะและสมรรถนะในดานตาง ๆ  
             1. ทบทวนแผนการฝกอบรมของกรม ฯ  โดยประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรดาน
การพัฒนาเมือง คร้ังที่ 1/2550  วันที่ 20 กุมภาพันธ 2550    
             2. กําหนดหลักสูตรเพิ่มเติมที่เปนการเสริมสรางสมรรถนะที่จําเปนตอความสําเร็จ  เชน   หลักสูตร 
ผูตรวจสอบอาคาร ในเดือนมกราคม 2550    

3. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ   หลักสูตร  หัวขอวชิา  รายละเอียด  และเนื้อหาที่เกีย่วของ 
กับสมรรถนะที่จําเปนตอความสําเร็จของกระบวนงาน 
             4. จัดทําหลักสูตร 
             5. ประชาสัมพันธหลักสูตรใหทุกสวนที่เกีย่วของทราบ ทางเวบ็ไซตของกรม ฯ และ  แผนพับการ
พัฒนาขาราชการกรม ฯ  ในเดือนกุมภาพันธ 2550 
 

             แผนที ่  2   เสริมสรางแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากรใหมีความหลากหลาย
พรอมใหการสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ 
            1. รวมประชุมทําความเขาใจในกลุมผูรับผิดชอบตัวช้ีวดัระหวาง กองการเจาหนาทีแ่ละสถาบันพัฒนาฯ  
เมื่อวันที ่12  กมุภาพันธ 2550 
            2.  รวบรวมขอมูลแนวทางการพฒันาขีดสมรรถนะ  

3.  ทบทวนรูปแบบ / วิธีการพัฒนาขีดสมรรถนะของกรม ฯ  ที่มีอยูในปจจุบัน 
            4. ศึกษาแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากร  รูปแบบตาง ๆ  
            5. จัดใหมีการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรของกรม ฯ  ในรูปแบบแนวทางการพัฒนาตาง ๆ  เชน     
                E-Learning    หองแหงการเรยีนรู การบริหารองคความรู  การฝกอบรมตาม Competency    เปนตน 
 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :      - 
 
                          

อุปสรรคตอการเดินงาน :     - 
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                                  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)             (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                             (……)  รอบ12 เดือน  

หลักฐานอางองิ : 
  1. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0722/6065 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2549 
      เร่ือง การทบทวนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อจัดทําขอเสนอ 
      การเปลี่ยนแปลง (Bluepritnt for Change) 
  2. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0722/2922  ลงวันที่ 30 เมษายน 2550   สงแบบรายงาน 
      ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Bluepritnt for Change) 
  3. ปฏิทินการดําเนินงาน  (Gantt  Chart)  การนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ ของแผนงานที่ 1 -2 
    
แผนที่ 1   พฒันาบุคลากรภายในองคกรใหมีความรู ทักษะและสมรรถนะในดานตาง ๆ 
       1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพฒันาเมือง คร้ังที่ 1/2550   
           วันที่ 20 กุมภาพนัธ 2550  
       2. แผนพฒันาขาราชการประจําเดือนของสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง 
       3. – 4  รายละเอียดหลักสูตร โครงการ หัวขอวิชา เนือ้หาสาระในแตละหลักสูตร 
     5. แผนพับประชาสัมพันธหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร       
    
แผนที ่  2   เสริมสรางแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากรใหมีความหลากหลายพรอมให
การสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ 
      1.หนังสือเชิญประชุมทําความเขาใจในกลุมผูรับผิดชอบตัวช้ีวดัเมื่อวันที ่ 12 กุมภาพันธ 2550 
      2. หนังสือกองการเจาหนาที่  ที่  มท  0702.2/0383   ลงวันที ่ 21  กพ. 50  สงขอมูลขาราชการที่เกี่ยวของกับ 
          ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และ 4  (ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบคุลากร) ใหกับสถาบันฯ 
      3. สรุปประเมินผลโครงการฝกอบรม พรอมปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) 
      4. รวมแนวคิดทั้งจาก Wesite  และเอกสารเพื่อประกอบการจัดทําหลักสูตร 
      5. สรุปแผน-ผล  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาขาราชการประจําป  2550 
      
   หมายเหตุ      เอกสารหลักฐานประกอบแผนงานที่ 1  และแผนงานที่ 2   (ลําดับที่  1 –5) 
                         สามารถดูไดที่กรมโยธาธิการและผังเมือง   ถ.พระรามที่ 6 กทม. 
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                                  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)             (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                             (……)  รอบ12 เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 13.3  :  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชีวั้ดและเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับบุคคล 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวนดิา  วานิช 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :    1. นางภาวดี         ภูมรินทร 
                              2. นางสาวมาลา   แสงด ี

โทรศัพท : 0-2299-4368 โทรสาร : 0-2299-4368  

คําอธิบาย : 
                  องคกร  ในที่นีห้มายถึง   สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

     ความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล  หมายถึง  ความสําเร็จที่
สวนราชการจัดใหมีระบบการประเมินผลของหนวยงานระดับสํานัก/กอง  หรือเทียบเทาจนถึงระดับบุคคล 
(Internal Performance Agreement: IPA) เพื่อประโยชนในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ                                 
                 ในการนี้  สวนราชการจะตองมีกระบวนการกาํหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายในระดับสํานัก/กอง  ซ่ึง
เปนตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่ถายทอดมาจากระดับองคกร       มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวาง 
หัวหนาหนวยงานระดับสํานกั/กองกับหวัหนาสวนราชการ  รวมถึงมกีารติดตามและประเมนิผลการดําเนนิงาน
ตามตัวช้ีวดัและคาเปาหมายในระดับสํานัก/กอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550   เพื่อใหผลดําเนินงานของ
หนวยงานระดบัสํานัก/กองสนับสนุนการบรรลุเปาประสงคตามประเดน็ยุทธศาสตรขององคกร 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 ระดับคะแนน   การดําเนินงานในแตละขั้นตอนปงบประมาณ พ.ศ.2550 ผลการดําเนินงาน 

1 1)  ทบทวน และสรุปขอดี  ขอเสีย  ปญหา  อุปสรรคของ 
   ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในของสวน 
   ราชการระดับกรมหรือเทียบเทาที่ใชอยูในปจจุบัน 
 
 
 
2)  นําสรุปผลการทบทวน  ขอดี  ขอเสีย  ปญหา อุปสรรค  
  ที่ไดจากขอ 1)ไปใชในการจัดทํากระบวนการ/ แผนงาน 
  การประเมินผลภายในสวนราชการ สําหรับปงบประมาณ 
  พ.ศ. 2550  ไดแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจาก 
  หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  ทั้งนี้ ใน 
  กระบวนการ/แผนงานการประเมินผล ฯ ที่จัดทําแลว 
  เสร็จจะตองประกอบดวย แนวทางกรอบการประเมิน/ 
  การกําหนดตัวช้ีวัด/ การติดตามประเมินผล/ปฏิทิน ฯ 

1)ไดมีการทบทวนระบบการประเมินผลการปฏบิัติ 
    ราชการภายในของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 และสรุปผลการ 
    ทบทวน ขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรคของระบบ 
    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ จาก 
    หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของภายในกรม ฯ   
2) นําขอสรุปผลการทบทวน ฯ จากขอ 1) มาใช 
     จัดทํากระบวนการ/แผนงานการประเมินผล 
     ภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง สําหรับป 
     งบประมาณ พ.ศ.2550 โดยไดรับความเห็นชอบ 
     จากอธิบดี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550   
     ซึ่งประกอบดวยแนวทางกรอบการประเมิน/ 
     การกําหนดตัวช้ีวัด/การติดตามประเมินผล และ 
     ปฏิทินการดําเนินงาน 
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                                                                                                                                             (……)  รอบ12 เดือน  

 3) มีการสื่อสารทําความเขาใจ หรือช้ีแจงใหหัวหนา 
    หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทารับทราบถึง 
    กระบวนการ/แผนงานการประเมินผล ฯ  

3) ไดจัดประชุมคณะทํางานถายทอดตัวช้ีวัด ฯ  
   เพื่อทําความเขาใจถึงกระบวนการ/แผนงานการ 
   ประเมินผล ฯ ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติ 
   ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของกรม ฯ  
   และมีหนังสือแจงใหสํานัก/กอง/หนวยงานเทียบ 
   เทากอง ทราบและถือปฏิบัติตอไป           
      

2 • สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทายืนยันวิสัยทัศน  
ประเด็นยุทธศาสตร  และเปาประสงคและจัดทําแผน 
ยุทธศาสตร (Strategy Map) เพื่อแสดงใหเห็นถึงความ 
สอดคลองของวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร     และ 
เปาประสงคของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

• หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา  กําหนด 
เปาประสงคและจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 
แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงหรือสอดคลอง ของ
เปาประสงคของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา
กับประเด็นยุทธศาสตร  และเปาประสงคของสวนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเทา และ/หรือแสดงความสอดคลอง
กับพันธกิจ บทบาท  หนาที่ของหนวยงานระดับสํานัก/
กองหรือเทียบเทา 

• มีการกําหนดตัวช้ีวัด  คาเปาหมาย และเกณฑการ 
ประเมินผลความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงค 
แตละขอของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา 
ตามที่ปรากฏในแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 

• มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2550  ระหวางหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรม หรือเทียบเทากับหัวหนาหนวยงานระดับ
สํานัก /กองหรือเทียบเทาโดยในคํารับรองฯจะตองระบุ
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และเกณฑการประเมินผลตัวช้ีวัด
ของ หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาที่ใช 
ประเมิลผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
 
 

• ไดมีการประชุมคณะทํางานถายทอดตัวช้ีวัดฯ โดย 
 ยืนยันวิสัยทัศน / ประเด็นยุทธศาสตร/ เปาประสงค  
 ของกรม ฯ ที่ใชอยูในปจจุบัน    และไดจัดทําแผนที่ 
  ยุทธศาสตรระดับกรม  
 

• หนวยงานระดับสํานัก /กอง หรือเทียบเทากองได 
     กําหนดเปาประสงคและจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร  
    (Strategy Map) ที่สอดคลองกับกรม ฯ  
 
 
 
 
 

• หนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทากอง 
 ไดจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด โดยกําหนดคาเปาหมาย 
  และเกณฑการประเมินผล ฯ ตามแผนที่ยุทธศาสตร 
 

• กรม ฯ ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ฯ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ระหวางอธิบดีกับ 
    หัวหนาหนวยงานระดับสํานัก /กอง หรือ 
    เทียบเทากอง  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 
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           3 • ดําเนินการตามกระบวนการ/แผนการประเมินผลภายใน 
สวนราชการประจําปงบประมาณพ.ศ.2550 และมีการติดตาม
ความกาวหนาและการรายงานผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัด 
และคาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหนวยงานระดับสํานัก/
กองหรือเทียบเทาอยางสม่ําเสมอ  
(รายเดือน/รายไตรมาส) 

• กรม ฯ โดย ก.พ.ร.ไดมีหนังสือแจงใหสํานัก / 
    กอง / หนวยงานเทียบเทากอง ทราบถึงระบบ 
  การประเมินผลภายในกรมฯ และใหรายงานผล 
  ความสําเร็จตามตัวช้ีวัดเปนประจําทุกเดือน 
  ให ก.พ.ร.กรม ฯ  (เริ่มตั้งแตเดือน มิ.ย. 50) 

4 • มีการประเมินผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตามในคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับ
สํานัก / กองหรือเทียบเทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

hสวนราชการมีการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการตามในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือ
เทียบเทาไดแลวเสร็จ และรายงานสรุปผลผลการประเมิน 
ดังกลาวมาพรอม การรายงานผลการประเมินผลตนเองรอบ 
12  เดือน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 

•  ก.พ.ร.ไดสรุปประเมินผลความสําเร็จตาม      
     ตัวช้ีวัด ฯ ของสํานัก / กอง / หนวยงานเทียบ 
     เทากอง ดวยตนเอง เปนประจําทุกเดือน  
     ต้ังแตเดือนมิถุนายน – กันยายน 2550 
     และรายงานเสนออธิบดีทราบ  

•  สรุปผลการประเมินดวยตนเอง ในรอบ 12 
    เดือน  เพื่อจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.ภายใน 
     วันที่ 31 ตุลาคม 2550  

5 • มีการประกาศหลักเกณฑ/แนวทางที่ชัดเจน ในการนําผล   
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก
กองหรือเทียบเทาไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ   
(Motivation) ของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

•  มีการจัดสรรสิ่งจูงใจตามหลักเกณฑ/แนวทางที่กําหนดไว 

•  จัดทําหลักเกณฑ / แนวทางการจัดสรรสิ่งจูงใจ 
 โดยนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ.
  สํานัก/กอง/หนวยงานเทียบเทากองมาเชื่อมโยง 
 กับสิ่งจูงใจและประกาศใหทุกหนวยภายในกรม 
 ทราบทั่วกัน  

เกณฑการใหคะแนน : 

                    

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5

1 2 3 4 5
 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

   

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด
นํ้าหนัก

(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน

คา

คะแนน 

ท่ีได

คาคะแนน

ถวงนํ้าหนัก

ตัวชี้วัดท่ี 13.3 : ระดับความสําเร็จของการถายทอด 2.00 5 5.00 0.1053

ตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

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

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
ขั้นตอนที่ 1 
       1. กรมโยธาธิการและผังเมืองไดแตงตั้งคณะทํางานถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ 
บุคคล  ตามคําสั่งที่  10/2550 ลงวันที่ 8 มกราคม 2550  คําสั่งที่ 67/2550 ลงวันที่ 26 มกราคม 2550  และคําสั่งที่ 
166/2550 ลงวนัที่ 28 กุมภาพันธ 2550 โดยรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง CCO เปนประธานและมีผูแทน
จากทุกหนวยงานในสังกดัรวมเปนคณะทํางาน 
       2. ประชุมคณะทํางานถายทอดตวัช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล คร้ังที่ 1/2550  ในวนัที่  
16 กุมภาพนัธ 2550 เพื่อพิจารณาการดําเนนิงานตามกรอบการประเมินผลของสํานักงาน ก.พ.ร.และมีมติทบทวน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549    โดย  
ก.พ.ร.กรม ฯ ไดสรุปผลการทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549  มาเปน
กรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานัก /กอง /หนวยงานทีเ่ทียบเทากอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550  ซ่ึงอธิบดีไดใหความเห็นชอบตามกรอบการประเมินผล ฯ ดังกลาวแลว เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2550 
ขั้นตอนที่ 2 

     1. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําแผนทีย่ทุธศาสตรและการถายทอดตวัช้ีวดัและเปาหมายของระดบั
องคกรสูระดับบุคคล ” ในวนัที่ 13 มีนาคม 2550 เวลา 8.30 –16.30 น. ณ หองประชมุ  501  กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง โดยวทิยากรทีมงานของคณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ซ่ึงมีคณะทํางาน ฯ 
และเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของเขารวมฝกอบรม   
   2. จัดประชมุเชิงปฏบิัติการ(Workshop)โดยแบงกลุมยอยตามภารกจิ (สํานัก / กอง / หนวยงานเทียบเทากอง) 
โดยแบงเปน 3 กลุม ในวนัที่ 21 – 22 มีนาคม 2550 เวลา 09.30 –16.30 น. ณ หองแหงการเรียนรู  กรมโยธาธิการ-
และผังเมือง   เพื่อจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรระดับกรม และสํานัก / กอง / หนวยงานเทียบเทากอง 
   3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับผูบริหาร  เร่ือง  “ การบริหารความเสี่ยงและการถายทอดตัวช้ีวดัและ 
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล ”  ในวนัที่  30 - 31 มีนาคม 2550  ณ สีดารีสอรท จังหวดันครนายก       
   4. ประชุมคณะทํางานถายทอดตัวช้ีวัด ฯ ในวนัที่ 24 เมษายน 2550 เพือ่พิจารณาการจัดทําแผนทีย่ทุธศาสตร ฯ 
ระดับสํานัก / กอง / หนวยงานเทียบเทากอง  โดยใหจัดสงให ก.พ.ร.กรม ฯ  ภายในวนัที่ 30 เมษายน 2550 
   5. สํานัก / กอง / หนวยงานเทียบเทากอง ไดจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรที่สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร 
ของกรม ฯ   พรอมจัดทํารายละเอียดตวัช้ีวดั (KPI Template) กําหนดคาเปาหมาย และเกณฑการประเมินผลของ 
ตัวช้ีวดั ฯ 
   6. จัดใหมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2550  ระหวางอธิบดกีับหัวหนา 
หนวยงานระดบัสํานัก / กอง / หนวยงานเทยีบเทากอง จํานวน 24 หนวยงาน  ในวนัที ่1 มิถุนายน 2550  
    



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี้วัด)             (        )  รอบ  6 เดือน 
                                                                                                                                             (……)  รอบ12 เดือน  
  7. มีหนังสือแจงเวียนระบบการประเมินผลภายในตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณพ.ศ.
2550 ของหนวยงานระดับสาํนัก/กอง/หนวยงานเทียบเทากอง ใหคณะทํางานถายทอดตัวช้ีวัดฯ ผูอํานวยการ
สํานัก /กอง /หนวยงานเทียบเทากอง  เพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

ขั้นตอนที่ 3 
  1. กรมโยธาธิการและผังเมอืงไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก/กอง/ 
หนวยงานทีเ่ทยีบเทากอง ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  ตามคําสั่งที่ 321/2550 
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 
 2.ไดมีการหารือกับคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลฯ เพื่อกําหนดการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ของสํานัก/กอง/หนวยงานเทยีบเทากอง โดยใหรายงานให ก.พ.ร.กรม ฯ เปนรายเดือน 
  3. มีหนังสือแจงเวียน  เร่ือง การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดัและเปาหมายในระดับสํานัก /กอง / 
หนวยงานเทียบเทากอง   ใหสํานัก /กอง /หนวยงานเทียบเทากอง เพื่อดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวดัตามคํารับรอง ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550   ตามแบบฟอรมรายงานที่กําหนด    โดยใหรายงาน
ที่ ก.พ.ร.กรม ฯ   เปนประจําทุกวันที่ 30 ของเดือน เร่ิมตัง้แตวันที่ 30 มถุินายน 2550  เปนตนไป   
 

ขั้นตอนที่ 4     
  1.รวบรวมการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดั ฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550   ของสํานัก / กอง / 
หนวยงานเทียบเทากองเปนประจําทุกเดือน เร่ิมตั้งแตเดอืนมิถุนายน – กันยายน 2550 
  2.สรุปประเมินผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตามคํารับรอง ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  ของ
สํานัก /กอง/หนวยงานเทยีบเทากอง เปนประจําทุกเดือน (เร่ิมตั้งแตเดือนมิถุนายน – กันยายน 2550) โดยรายงาน
สรุปเสนออธิบดีเพื่อทราบ    และรายงานสรุปผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน สงสํานักงาน ก.พ.ร.ภายใน 
วันที่ 31 ตุลาคม 2550 
 

ขั้นตอนที่ 5 
  1. ประชุมคณะทํางานถายทอดตัวช้ีวัด ฯ  ในวนัที่ 17 กนัยายน 2550  เพื่อพิจารณาจดัทําหลักเกณฑ / แนวทาง 
การจัดสรรสิ่งจูงใจประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  และสรุปรายงานเสนออธิบดี โดยไดรับความเห็นชอบและ
อนุมัติในหลักเกณฑการจัดสรรสิ่งจูงใจประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  ตามผลการดําเนินงานการถายทอด 
ตัวช้ีวดัและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 ระดับสํานัก /กอง /หนวยงานเทียบเทากอง 
  2. มีหนังสือแจงเวียนประกาศหลักเกณฑการจัดสรรสิ่งจูงใจประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2550 และเผยแพรผาน 
ทางระบบ Internet : www.dpt.go.th : กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  ใหทราบโดยทั่วกัน 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

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

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
 

  1. ผูบริหารใหความสําคัญในการดําเนินการถายทอดตวัช้ีวดัและเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับบุคคล 
  2. ทุกหนวยงานใหความรวมมือในการจดัทําแผนที่ยุทธศาสตร ของสํานัก / กอง 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
       1.  หนวยงานตาง ๆ ภายในกรม ฯ สวนใหญยังขาดความเขาใจในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร 
       2.  ในการดําเนินงานตัวช้ีวัดนี้เปนปแรกของกรม ฯ ซ่ึงตองอาศัยความรู ความเขาใจในการจัดทําอยางมาก 
       3.  ความยุงยากในการจดัทําแผนที่ยุทธศาสตร และกําหนดตัวช้ีวดั คาเปาหมาย ฯ ของหนวยงานตาง ๆ 
            ภายในกรม ฯ      
 
 

หลักฐานอางองิ : 
 

ขั้นตอนที่ 1 
 1. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ 10/2550 ลงวันที่ 8 มกราคม 2550  คําสั่งที่ 67/2550 ลงวันที่ 26 มกราคม  

2550 และคําสั่งที่ 166/2550 ลงวนัที่ 28 กุมภาพันธ 2550     เร่ือง    แตงตั้งคณะทํางานถายทอดตวัช้ีวัดและ 
     เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล    
2. รายงานการประชุมคณะทาํงานถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  คร้ังที่ 1/2550    
     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพนัธ   
3. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรม ฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0722/121 ลงวันที่ 9 เมษายน 2550  
     เร่ืองรายงานสรุปผลการทบทวนขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรคของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     ภายในของกรม ฯ   
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
     ของหนวยงานระดับสํานกั /กอง /หนวยงานเทียบเทากอง  ประกอบดวย 

1) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2) วิธีการกําหนดตัวช้ีวดั 
3) แนวทาง /วิธีการประเมินผล/วิธีการใหคะแนน 
4) ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

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

ขั้นตอนที่ 2 
   1.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรและการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของ  

     ระดับองคกรสูระดับบุคคล ”  เมื่อวันที ่13 มีนาคม 2550  ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 2. รายช่ือการจัดกลุมยอยในการประชุมเชงิปฏิบัติการ (Workshop) เมื่อวันที่ 21 –22 มีนาคม 2550 
     ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง  และตัวอยางการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร 
 3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับผูบริหาร เร่ือง  “ การบริหารความเสี่ยงและการถายทอดตวัช้ีวดัและ 
      เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล ”  เมื่อวันที่  30 - 31 มนีาคม 2550  ณ สีดารีสอรท จ.นครนายก 
 4. รายงานการประชุมคณะทํางานถายทอดตัวช้ีวัดฯ วันที่ 24 เมษายน 2550 พิจารณาการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร 
 5.  แผนภูมิโครงสรางกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 6. แผนที่ยุทธศาสตร ((Strategy Map) ของกรม และหนวยงานในระดับสํานัก /กอง /หนวยงานเทียบเทากอง   
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 7. สรุปตัวช้ีวดัตามแผนทีย่ทุธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 8. คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของสํานัก /กอง /หนวยงานเทียบเทากอง 
     จํานวน 24 หนวยงาน  เมือ่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 
 9. รายละเอียดตัวช้ีวัด(KPI Tempalte)  ตามแผนที่ยุทธศาสตร ของสํานัก /กอง /หนวยงานเทียบเทากอง  
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550   จํานวน 24 หนวยงาน  รวม 176 ตัวช้ีวัด 
     (รายละเอยีดเอกสารลําดับที่ 9  สามารถดูไดที่กรมโยธาธิการและผังเมือง  ถ.พระรามที่ 6   กทม.) 
 10. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรม ฯ ดวนที่สุด ที ่มท 0722/ว 130 ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 
      สงระบบการประเมินผลภายในของกรม ฯ ใหสํานกั /กอง /หนวยงานเทียบเทากอง  ทราบและดําเนินการ 
ขั้นตอนที่ 3 
1. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ 321/2550 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
    ประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก/กอง/หนวยงานที่เทียบเทากอง ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ.2550   
2. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรม ฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0722/ว 171 ลงวันที่ 4 มถุินายน 2550 
    แจงเรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดัและเปาหมายในระดับสํานัก/กอง/หนวยงานที่เทียบเทากอง 
    พรอมสงแบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ  
3. แผนงาน/แนวทางการตดิตามผลการดําเนินงาน ประกอบดวย กิจกรรมดําเนินการ และปฏิทินการดําเนินงาน   
    (Gantt Chart) แสดงความกาวหนาของการปฏิบัติงาน ฯ 
4. ตัวอยางตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการของสํานักผังประเทศและผงัภาค/กองแผนงาน  
    ประจําเดือนมิถุนายน  - กันยายน 2550      



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

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

 ขั้นตอนที่ 4 
 1. ตัวอยางรายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ตัวช้ีวัดของสํานักผังประเทศและผังภาค และกองแผนงาน 
     ประจําเดือนกันยายน  2550 
 2. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรม ฯ ที่ มท 0722/307 ลงวันที่ 26 กันยายน 2550  เร่ือง รายงานผลการ 
     ดําเนินงานตามตัวช้ีวดัแผนที่ยุทธศาสตรระดับสํานัก/กอง/หนวยงานเทียบเทากอง ประจําเดือน มิถุนายน – 
     สิงหาคม 2550 
 3. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรม ฯ ที่ มท 0722/349 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550  เร่ือง รายงานผลการ 
   ดําเนินงานตามตัวช้ีวดัแผนที่ยุทธศาสตรระดับสํานัก/กอง/หนวยงานเทียบเทากอง ประจําเดือนกันยายน 2550 
 4. รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 (SAR – Card)  
     ประจําเดือน มิถุนายน – กันยายน 2550 
 5. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําป 
     งบประมาณ พ.ศ.2550  รอบ 12 เดือน สงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 5 
 1. รายงานการประชุมคณะทํางานถายทอดตัวช้ีวัด ฯ วนัที่ 17 กันยายน 2550 พิจารณาจัดทําหลักเกณฑ /แนวทาง 
     การจัดสรรสิ่งจูงใจประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2550  
 2. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรม ฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0722/308 ลงวันที่ 27 กันยายน 2550  
     และที่ มท 0722/ว 311 ลงวันที่ 27 กนัยายน 2550  เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรสิ่งจูงใจ ประจําปงบประมาณ  
     พ.ศ.2550 
 3. หลักเกณฑการจัดสรรสิ่งจูงใจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                      
กระทรวงมหาดไทย 

 
 

ขั้นตอนที่ 5 
 1. รายงานการประชุมคณะทํางานถายทอดตัวช้ีวัด ฯ วนัที่ 17 กันยายน 2550 พิจารณาจัดทําหลักเกณฑ/แนวทาง 
     การจัดสรรสิ่งจูงใจประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2550  
 2. หนังสือกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรม ฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0722/308 ลงวันที่ 27 กันยายน 2550  
     และที่ มท 0722/ว 311 ลงวันที่ 27 กนัยายน 2550  เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรสิ่งจูงใจ ประจําปงบประมาณ  
      พ.ศ.2550 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      (....)    รอบ    6  เดือน    
                                                                                                                                        ( )   รอบ  12  เดือน  

ตัวชี้วัดท่ี 14 :  ระดับคุณภาพของการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:  นายดนยั   สุนันทารอด 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายสุเทพ    รัขติยาภรณ 
                            นางลักขณา    ขาวขํา 

โทรศัพท :  0-2201-8070 โทรศัพท :  0-201-8072 , 0-201-8091 

คําอธิบาย :  
                 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ  หมายถึง  ระดับ
ในการพัฒนาทางดานการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ  เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยจะ
พิจารณาจากความครอบคลุมและความกาวหนาในการพัฒนาทั้ง 10 ประเด็น  ดังตอไปนี้ 
1.  ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ  แบงเปน 
 ประเด็นยอยท่ี  

1.1 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  โดยตองครอบคลุม  
ถึงฐานขอมูลสําหรับผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดทั้งหมดตาม  มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติราชการ และฐานขอมูลดานยุทธศาสตรทั้งหมดของสวนราชการ 

1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  และจําเปนตองปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยู เดิม  พรอมระบุส่ิงที่จะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมจากที่ปฏิบัติใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

2. ดานผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก  ประชาชน  สวนราชการที่เก่ียวของ และ ผูบริหารของ 
 สวนราชการ  แบงเปน 
ประเด็นยอยท่ี 
 การไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมของผูใชงาน (User) แตละกลุม 
 รูปแบบ/ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน(User)     กลุม
ตางๆ 
 การรณรงคหรือสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
3.  การบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ 
ประเด็นยอยท่ี 

3.1 กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery Procedures) 
3.2   กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure) 
3.3   การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ สําหรับ   
        ผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน  สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบริหารของสวนราชการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      (....)    รอบ    6  เดือน    
                                                                                                                                        ( )   รอบ  12  เดือน  

3.4 แผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (IT Contingency Plan)  
3.5 การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากรของสวน

ราชการ สวนราชการจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ   พรอมจัดทํา
เอกสาร 

1. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
2. แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ   โดยใชขอมูลที่ไดมา

จากผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1.  โดยในแผนปฏบิัติการฯ 
ดังกลาว  จะตองระบุผูรับผิดชอบ  และชวงเวลาที่จะดําเนนิการในแตละกิจกรรม  พรอมระบุ
วัตถุประสงคที่วัดไดของแตละแผนปฏิบัตกิาร ซ่ึงแตละโครงการหรือกจิกรรมยอยในแผนปฏิบัติการ
ควรระบุผลลัพธของแตละกิจกรรมยอยอยางชัดเจน 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

ประเด็นพิจารณา ผลการดําเนินการ 
1.  ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวน 
     และวเิคราะหระบบฯและแผน                
     ปฏิบัติการ 

1)  จัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ  พรอมจัดทําเอกสาร  “ แผนปฏิบัติการการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ของกรมโยธาธิการและ        
ผังเมือง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ” ประกอบดวยขอมูลดังนี ้
       1.1  สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสวนราชการ 
       1.2   แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของกรมฯโดยใชขอมูลท่ีไดมาจากผลการทบทวน
และวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศใน ขอ 1.1 
2)  จัดสงเอกสาร  “แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ”  ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในวันที่  
30  เมษายน  2550   

2.   สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห
ระบบฯ  มีคุณภาพ และเนื้อหา
ครอบคลุมท้ัง 3 ประเด็นหลัก และ     
10 ประเด็นยอย 

เอกสารสรุปผลการทบทวน และวิเคราะหระบบฯ และแผน 
ปฏิบัติการฯมีคุณภาพและเนื้อหาครอบคลุมท้ัง 3 ประเด็นหลัก  
และ 10 ประเด็นยอย 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      (....)    รอบ    6  เดือน    
                                                                                                                                        ( )   รอบ  12  เดือน  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  (ตอ) 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการดําเนินการ 
3.  แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพ 
     ครอบคลุมครอบคลุมท้ัง 3  ประเด็น   
    หลัก  และ 10 ประเด็นยอย และระบุ         
    ถึงสวนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจาก 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

1)   แผนปฏิบัติการฯ  มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม               
3 ประเด็นหลัก  9 ประเด็นยอย    และระบุสวนที่จะพัฒนา
เพิ่มเติมจากปงบประมาณ พ.ศ. 2549   โดยที่ไมมี
แผนปฏิบัติการในประเด็นยอยท่ี  1.2  เนื่องจาก ไดทําการ
สํารวจโดยการสงแบบสอบถามหนวยงานตางๆ ท้ังระดับ
ฝาย/กลุมงาน/กอง/สํานัก  ระหวาง วันที่  15  ธนัวาคม 
2549  ถึงวันที่  5  มกราคม 2550   พบวาไมมีหนวยงานใด
รายงานใหทราบวามีระบบงาน/กระบวนงานของ
หนวยงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนจําเปนตองปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ท่ีหนวยงานใชอยูเดิม  ดังนั้น  
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไมมีแผนปฏิบัติการฯ ใน
ประเด็นยอยท่ี  1.2  นี้                      

              ในขณะเดียวกันประเด็นยอยท่ี 2.2  ไดจัดทําแผน 
ปฏิบัติการจํานวน  1  แผน (การจัดทําระบบยื่นคํารอง           
ของผูมีสวนไดเสียในการวางและจัดทําผังเมืองรวม              
ผานทางระบบอินเทอรเน็ต) โดยเปนแผนงานเดียวกัน          
กับแผนงานหลักที่ 2 ในแผนงานยอยท่ี 6               

2)   แผนปฏิบัติการฯ ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรม 
          โยธาธิการและผังเมือง (อธิบดีลงนามเห็นชอบ             
           แผนปฏิบัติการฯ ดูในเลม) 

4. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการ  
     ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 

:   จํานวนแผนปฏิบัติการฯที่กําหนดไว จํานวน 8  แผนงาน
หลัก   ประกอบดวยแผนงานยอยรวมทั้งสิ้น จํานวน   52    
แผนงานยอย  ตอมามีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหเกิดความ
เหมาะสม เปนจํานวน  56  แผนงาน   

:  จํานวนแผนปฏิบัติการฯ ท่ีนําไปปฏิบัติไดแลวเสร็จ สมบรูณ  
จํานวน   56    แผนงานยอย 

:   คิดเปนรอยละ  100 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      (....)    รอบ    6  เดือน    
                                                                                                                                        ( )   รอบ  12  เดือน  
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ)   
 

ประเด็นพิจารณา ผลการดําเนินการ 
5.  รอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนกัของแผนปฏิบัติ
การฯ ท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายตามทีร่ะบุในแผนปฏบัิติการฯ  
และมีรายงานประเมินผลความ สําเรจ็
ของการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติการฯ 

 

:   จํานวนแผนปฏิบัติการฯ ท่ีนําไปปฏิบัติไดแลวเสร็จ 
สมบูรณ  จํานวน  56  แผนงานยอย 

:   แผนปฏิบัติการฯ ท่ีนําไปปฏิบัติไดแลวเสร็จสมบูรณ  
สามารถบรรลวุตัถุประสงคหรือเปาหมายตามที่กําหนดไว
ครบถวนทั้ง  56  แผนงานยอย 

:    คิดเปนรอยละ  100 
 

 จัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ เปนเอกสาร                                          
“ รายงานผลการดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ                
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ                     
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ปงบประมาณ                 
พ.ศ. 2550 ”  

 เอกสาร  “รายงานผลการดําเนินงานตามแผน   ปฏิบัติการ
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ของ           
กรมโยธาธิการและผังเมือง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ”  
ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง    
(อธิบดีลงนามเห็นชอบรายงานผลฯ ดูในเลม) 

  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      (....)    รอบ    6  เดือน    
                                                                                                                                        ( )   รอบ  12  เดือน  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
   

  

     ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

1) สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ    
มีคุณภาพ และเนื้อหาครอบคลุมท้ัง 3 
ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

1.00 5 5.00 0.0526 

2) แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพ
ครอบคลุม  ท้ัง 3 ประเด็นหลักและ 10 
ประเด็นยอย และระบุถึงสวนที่จะพัฒนา
เพิ่มเติมจากปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

0.50 5 5.00 0.0263 

3) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ  

1.00 5 5.00 0.0526 

4) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติ
การฯ ท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมายตามที่ระบุในแผนปฏิบัติ
การฯ  และมีรายงานประเมินผล
ความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

1.50 5 5.00 0.0789 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 14 : ระดับคุณภาพของการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ 
สวนราชการ 

4.00 5 5.00 0.2105 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      (....)    รอบ    6  เดือน    
                                                                                                                                        ( )   รอบ  12  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ        
1.  จัดทําแบบสํารวจสถานภาพการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศฯ  
2.  ทบทวนและวิเคราะหฐานขอมูลสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบันจากแบบสํารวจฯ 
3.  วิเคราะหความตองการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศจากแบบสํารวจฯ 
4 . วิเคราะหความตองการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการดําเนนิการตามตัวช้ีวัดตามมิติ ที่ 1: มิติ

ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
5.  วิเคราะหความตองการการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตรทั้งหมดของสวน

ราชการ 

6.  วิเคราะหความตองการการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศจากแหลงอื่น ๆ เชน นโยบายของผูบริหาร
ระดับสูง  นโยบายของผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง( CIO)  ภารกิจของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

7.  ทบทวน วิเคราะห  ระบบงาน/กระบวนงาน/สถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  จากแบบสํารวจฯ 
8.  นําผลการทบทวนฯวิเคราะหขางตนเพื่อจัดทําแผนปฏบิัติการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ ใหตรงตาม

ความตองการ 
9   จัดทําแบบสํารวจความคดิเห็น(Poll)   ความตองการ  ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสของกรมฯ 
10  วิเคราะหความเหมาะสมการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส/รูปแบบ/ชองทางการใหบริการแกผูใชงาน

กลุม   ตาง ๆ  เพื่อประเมินสถานภาพการใหบริการ และจัดทําแผนปฏบิัติการการจัดทําและปรับปรุง
เพิ่มเติมระบบการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส แกผูใชงานกลุมตาง ๆ 

11.  สํารวจกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธที่ไดดําเนนิการแลว รวมถึง วิเคราะหความเหมาะสม  
ความตอเนื่องสม่ําเสมอของการประชาสัมพันธ  เพื่อประเมินสถานภาพการใชงานฯ  และหาแนวทาง
ในการรณรงคสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

12.  การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของการบริหารจัดการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13.  ทบทวนและวิเคราะหกระบวนการในการสํารองและกูคืนระบบ  เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนา 
14.  ทบทวนและวิเคราะหกระบวนการในการกําหนดสิทธ ที่เหมาะสมสําหรับผูใชงานกลุมตาง ๆ  และหา

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      (....)    รอบ    6  เดือน    
                                                                                                                                        ( )   รอบ  12  เดือน  

15.  ทบทวนและวิเคราะหกระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ  และหาแนวทาง
ในการปรับปรงุพัฒนา 

16.  จัดจางผูรับจางภายนอกทําการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ(Security  Audit   
Procedures)   

17.  ทบทวนแผนการจัดการหรือการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
18. จัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประกอบดวย 
- แผนงานหลักที่ 1 :  การจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
- แผนงานหลักที่ 2 :   การจัดทําและปรับปรุงเพิ่มเติมระบบการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส  
- แผนงานหลักที่ 3 :   การรณรงคสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
- แผนงานหลักที่ 4 :   กระบวนการสํารองและกูคืนขอมูล( Backup and Recovery Procedure) 
- แผนงานหลักที่ 5 :  กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบขอมูลสารสนเทศ  

                                                (Security  Audit  Procedure) 
-   แผนงานหลกัที่ 6 :  การกําหนดสิทธิ์(Access  Right )  ในการอาน เขยีน หรือใชงานขอมูลในระบบ

สารสนเทศสําหรับผูใชงาน(User) กลุมตาง ๆ 
- แผนงานหลักที่ 7 :  การจัดการหรือการแกไขปญหาจากภัยพิบตัิ (IT  Contingency  Plan) 
- แผนงานหลักที่ 8:   การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปน  

19.   กํากับ  ดแูล  ส่ังการ  และปฏิบัติการ ตามแผนปฏิบัติการ 
20.  จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจผูใชงานฐานขอมูลและระบบบรกิารอิเล็กทรอนิกสที่ไดจดัทาํขึ้น 
21.   ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯและรวบรวมขอมูลและเอกสาร/หลักฐาน  จาก          

หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   

1. ไดรับความรวมมือในการตอบแบบสํารวจ 
2. ไดรับงบประมาณในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
3.  ผูปฏิบัติงานใหความรวมมอื  และมคีวามรูความสามารถและความพรอมในการพฒันางานตาม

แผนปฏิบัติการฯ ทีไ่ดรับมอบหมาย 
4. ไดรับความอนุเคราะหขอมลูเพื่อการปฏิบัติตามแผนจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

      5.  มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกระยะ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                      
กระทรวงมหาดไทย 

                                     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      (....)    รอบ    6  เดือน    
                                                                                                                                        ( )   รอบ  12  เดือน  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     

     1.    กรอบการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดบางสวน    เชน  การฝกอบรมดานที่เกีย่วของกับระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ  เปนงานในความรับผิดชอบของหนวยงานอืน่   ทําใหเกิดความยุงยากตอการควบคุมให
เปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ      

     2.     การดาํเนินงานตามแผน/การจดัรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิงบางรายการ  ที่เกี่ยวของกบั    
หนวยงานอืน่  ทําไดลาชา 

3.    การจัดทําฐานขอมูลและการนําเขาขอมูลบางฐาน  ตองใชเวลามาก  เนื่องจากระบบงานมีความ
ซับซอน  และขอมูลที่นําเขามีเปนจํานวนมาก   

     4.    แผนปฏิบัติการฯ มีจาํนวนแผนงานยอยจํานวนมาก  ประกอบกับเจาหนาที่ไดรับมอบหมายงาน     
           จํานวนมาก   ทําใหการปฏิบัติบางแผนงานลาชากวาแผนไปบาง 

หลักฐานอางองิ :  
       1.  หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0722/2922  ลงวันที่ 30 เมษายน 2550  สง  
            แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมลูสารสนเทศของสวนราชการ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
       2.  เอกสาร “รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล   

สารสนเทศ  ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2550”  พรอมเอกสารประกอบ  
ดังนี ้

                 ภาคผนวก  จํานวน  2  เลม   
  -  ภาคผนวกที่   1-9   
  -  ภาคผนวกที่   10- 16 

                 เอกสารอางอิง  จํานวน  1  เลม 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร                        
กระทรวงมหาดไทย 

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

 ตัวชี้วัดท่ี  15.1  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรชัย  พรภัทรกลุ 
                                   นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นายธรรมโรจน  ทรงวิทย 
                             นายวนัชัย  ปนแกว                          

โทรศัพท :  0-2299-4349, 0-2299-4238 โทรศัพท : 0-2299-4143, 0-2299-4144  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
                  1.กรมโยธาธิการและผังเมืองไดตรวจสอบกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม ฯ แลวไมอยูใน 
กรอบประเภทกฎหมาย 10 ประเภท ลักษณะสําคัญ 4 ลักษณะ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด 
และกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0208.2/5765 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2550 ถึงสํานักเลขาธิการ-
คณะรัฐมนตรี   ขอยกเวนตวัช้ีวัดการพฒันากฎหมาย (ตวัช้ีวัดที่ 15.1 -15.2)  ของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  11 
หนวยงาน 
                  2.คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  
ไดใหความเห็นชอบใหยกเวนการพัฒนากฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมืองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0503/คพก(ว)/268  ลงวนัที่ 16 สิงหาคม 2550 
และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร.ดวนที่สุด ที่ นร 1201/5234  ลงวันที่ 22 ตลุาคม 2550   แจงมติใหยกเลิกการ 
ประเมินผลตัวช้ีวัด และใหยกเลิกน้ําหนักของตัวช้ีวดั ฯ ออกรอยละ 5 (ตัวช้ีวดัที่ 15.1 -15.2) 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
    (รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

    ที่ได 
คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 15.1 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการ  

- - - - 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 

หลักฐานอางอิง  : 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                           กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
  กระทรวงมหาดไทย 

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

 ตัวชี้วัดท่ี  15.2  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพฒันากฎหมาย   
                              ของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุรชัย  พรภัทรกลุ 
                                   นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายธรรมโรจน  ทรงวิทย 
                   นายวนัชัย  ปนแกว 

โทรศัพท :  0-2299-4349, 0-2299-4238 โทรศัพท : 0-2299-4143 , 0-2299-4144   

ขอมูลผลการดําเนินงาน :    
           1.กรมโยธาธิการและผังเมืองไดตรวจสอบกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม ฯ แลวไมอยู
ในกรอบประเภทกฎหมาย 10 ประเภท ลักษณะสําคัญ 4 ลักษณะ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด 
และกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0208.2/5765 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2550  ถึงสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ขอยกเวนตวัช้ีวดัการพัฒนากฎหมาย (ตัวช้ีวดัที่ 15.1 -15.2)  ของสวนราชการ/
รัฐวิสาหกจิ  11 หนวยงาน 
                  2.คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  
ไดใหความเห็นชอบใหยกเวนการพัฒนากฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมืองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 ตามหนงัสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีสุ่ด ที่ นร 0503/คพก(ว)/268 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2550
และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร.ดวนที่สุด ที่ นร 1201/5234  ลงวันที่ 22 ตลุาคม 2550   แจงมติใหยกเลิกการ 
ประเมินผลตัวช้ีวัด และใหยกเลิกน้ําหนักของตัวช้ีวดั ฯ ออกรอยละ 5 (ตัวช้ีวดัที่ 15.1 -15.2) 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
    (รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

    ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี  15.2  : ระดับความสําเร็จ  
ของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ  

- - - - 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน  : 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :     

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

หลักฐานอางองิ : 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

   กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
   กระทรวงมหาดไทย 

 

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

ตัวชี้วัดท่ี 16 :  ระดับความสาํเร็จของการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาติชาย  สงวนพงษ ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางจินตนา  อุดมพลานุรักษ 

โทรศัพท :  0- 2299- 4108 โทรศัพท :  0- 2299- 4113 

คําอธิบาย :  
                 ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่สวนราชการ
นําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบ
แนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ของสวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ผลการดําเนินงาน 
1 -  จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  

   ภาครัฐของสวนราชการ และจัดทําแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพ 
   การบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ (Roadmap) ที่ไดรับความ 
   เห็นชอบจากผูบริหาร 
-  จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนา 
    คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการใหกับบุคลากร 
    และคณะทํางานของสวนราชการ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 

  

2 -  จัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนว 
   ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใหแลวเสร็จ   
   ครบถวน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

3 -  จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกรตามเกณฑคุณภาพ               
    การบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางและแบบฟอรมที่สํานักงาน  
    ก.พ.ร. กําหนด ไดแลวเสร็จครบถวน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

4 -  จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment)   
   ไดแลวเสร็จครบถวน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

5 -  จัดทํารายงานการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง 
    องคกร ไดแลวเสร็จครบถวน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
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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 

ตัวช้ีวัดท่ี 16 : ระดับความสําเร็จของการ        
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

5.00 5 5.00 0.2632 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน :  
 ขั้นตอนที่ 1  

                 1. กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดมคีําสั่ง ที่ 180/2550 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2550  แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและกํากับดูแลและคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

                 2. จัดทําแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ (Roadmap) โดยอธิบดี
ใหความเห็นชอบแลว  เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2550 
              3. จดัประชมุชีแ้จงความเขาใจเกีย่วกับการดาํเนินการพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดภารภาครฐัฯ แลว 
เมื่อวันที่ 21 มนีาคม 2550  
ขั้นตอนที่ 2  
             1. จัดประชุมชี้แจงการจัดทําตัวช้ีวัดที ่16 การพัฒนาคุณภาพบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA)  เพื่อใหการ   

ดําเนินการตามขั้นตอนและการตอบคําถามมีความชัดเจนในการดําเนนิการของแตละหมวด เมื่อวันที่ 4  เมษายน 
2550 

             2. จัดทาํปฏิทินกําหนดการประชุมตวัช้ีวดัที่ 16 (PMQA)  ของคณะทํางานชุดตาง ๆ   
             3. แจงใหหนวยงานที่รวมเปนคณะทํางานพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมฯ ตาม    

คําสั่งที่ 180/2550 ลงวันที่ 8  มีนาคม 2550  แจงชื่อผูแทนที่รวมดําเนนิการในการจดัทําตัวช้ีวดัในหมวดตาง ๆ     
ที่เกี่ยวของ 
               4. เชญิคณะทํางานฯ ประชุมการจัดทําหมวดลกัษณะสําคัญขององคกร ในวนัที่ 14 พฤษภาคม 2550    
ใหหนวยงานตาง ๆ  ตอบคําถามในสวนทีเ่กีย่วของกับภารกิจของแตละสาํนัก / กอง 
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             5. สรุปลักษณะสําคัญขององคกร ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มขีอมูล
ครบถวนตามแนวทางและแบบฟอรมที่ สํานักงาน ก.พ.ร.  กาํหนด 
ขั้นตอนที่ 3 - ขั้นตอนที่ 5 
              1. กรมฯ แตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อดาํเนินการในแตละหมวด ตั้งแตหมวดที่ 1 ถึง หมวดที่ 7  ตามคําสั่ง

กรมฯ ที่ 180/2550  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2550 
              2. ประชุมคณะทํางานฯ แตละหมวด เพื่อดําเนนิการในการตอบคําถาม 
              3. ใหหนวยงานตาง ๆ ตอบคําถามของแตละหมวด และแตละหวัขอคําถาม เพื่อนําขอมูลมาสรุปและ

รายงานเปนภาพรวมของกรมฯ 
             3. จัดทาํคําสั่งคณะทํางานพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมโยธาธิการและผังเมอืง ที่ 

1/2550 ลงวันที ่27  กรกฎาคม 2550  เร่ือง แตงตั้งชุดทํางานวิเคราะหการประเมินองคกรดวยตนเอง  เพือ่วิเคราะห
หาจุดออน จุดแข็งขององคกร  พรอมทั้งนํามาปรับปรุงในโอกาสตอไป 
                4. คณะทํางานวิเคราะหการประเมนิองคกรดวยตนเอง   ประชุมพิจารณาทบทวนการตอบคําถามของ   
แตละหมวดทกุหมวด ทุกคําถาม   
            5. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําตวัช้ีวดั การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง”  ระหวางวนัที่ 8-10 สิงหาคม 2550 และ วนัที่ 20 – 24 สิงหาคม 2550 

                6. คณะทํางานฯ ไดพิจารณาทบทวนการตอบคําถามของแตละหมวด พรอมทั้งปรับปรุงขอมูลกอนที่จะ
นํามาวิเคราะหการประเมินองคกรดวยตนเอง 
                 7. คณะทํางานไดวเิคราะหการประเมินองคกรดวยตนเอง  และพิจารณาการจัดลําดับความสําคัญ
ของโอกาสในการปรับปรุงองคกรโดยจัดตามลําดับความจําเปน 3 ลําดบั ตามที่ ก.พ.ร.กําหนด ของทุก
หมวด ตั้งแต หมวด 1 ถึงหมวดที่ 7 และไดจัดสงรายงานผลการดําเนนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ จํานวน 5 ชุด  พรอมแผนดิกส ใหสํานักงาน ก.พ.ร. แลว เมื่อวนัที่ 28 กันยายน  2550  ตามหนังสือ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0701.2/7592  ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 
 
            

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
            1.  ผูบริหารใหความสนใจในการดาํเนินงานเปนอยางด ี
            2.  หนวยงานที่เกีย่วของใหความรวมมือในการประสานงานดานขอมูลเปนอยางด ี
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
                 เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดที่ตองใชขอมูลจากหลายหนวยงานในสังกัดกรม ในการประกอบการจัดทํา 
ทําใหการจะไดขอมูลมาใชเวลานานพอสมควร และตองดําเนินการตรวจสอบความเชื่อมโยงของขอมูล
ของหนวยงานตาง ๆ ใหสอดคลองกันดวย      
หลักฐานอางองิ :  
ขั้นตอนที่ 1 
             1. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมอืง ที่ 180/2550 ลงวันที่ 8 มนีาคม 2550 
             2. ปฏิทินการทํางาน (Roadmap) 
             3. รายงานการประชมุเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2250 
             4. แผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมฯ ป พ.ศ. (2550-2552) 
ขั้นตอนที่ 2 
              1. บันทึก ดวนมากที่ มท 0701.2/733  ลงวันที่ 3  เมษายน  2550  เชิญประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐของกรมฯ   
              2. ปฏิทินกําหนดการประชุมตัวช้ีวัดที่ 16 (PMQA)  ของคณะทํางานชุดตาง ๆ   
              3. บันทึก ที่ มท 0701.2/ว 840 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550  แจงชื่อผูแทนที่รวมดําเนนิการในการจดัทํา

ตัวช้ีวดัในหมวดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ     
              4. บันทึก ดวนที่สุด ที่ มท 0701.2/ว 982 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550  เชิญประชุมการจัดทําหมวด
ลักษณะสําคัญขององคกร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 
              5.  บันทึกที่ มท 0701.2/ -    ลงวันที่ 17  กรกฎาคม  2550   เชิญประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ              
การบริหารจัดการภาครัฐ 
               6. เอกสารสรุปลักษณะสําคัญขององคกร ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ          
ขั้นตอนที่ 3 ,4 และ 5 
                 1. คําสั่งคณะทํางานพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐของกรมโยธาธิการและผังเมอืง           

ที่ 1/2550 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม  2550  เร่ือง แตงตั้งชุดทํางานวิเคราะหการประเมินองคกรดวยตนเอง 
               2. บันทึก ดวนที่สุด ที่ มท 0701.2/1736 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2550 สงคําสั่งคณะทํางานฯ ที่ 

1/2550 พรอมเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาํตัวช้ีวดั การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของกรมโยธาธิการและผังเมือง”  ระหวางวนัที่ 8-10 สิงหาคม 2550  ตามประกาศสถาบันพัฒนา
บุคลากรดานการพัฒนาเมือง ลงวนัที่ 6  สิงหาคม 2550 
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                                                                                                                                      (  )    รอบ12 เดือน  
                 3. บันทึก ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0701.2/1743 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2550 แจงเปลี่ยนสถานที่ประชุม           
เชิงปฏิบัติการฯ  
                 4. บันทึก ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0701.2/ว 1830 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2550 ขอเชิญประชุมการจัดทํา
ตัวช้ีวดัการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมฯ ระหวางวันที่ 21-24 สิงหาคม 2550 ตาม
ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพฒันาเมือง  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2550 

               5. บันทึก ดวนที่สุด ที่ มท 0701.2/ว 1924 ลงวนัที่ 29 สิงหาคม 2550  ขอเชิญประชุมการจัดทํา
ตัวช้ีวดั การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

               6.  เอกสารผลการดําเนินการขององคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ                 
(Self Assessment Report) 
                7.  เอกสารผลการประเมินองคกร (Self Assessment Report) 
                8.  เอกสารรายงานสรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรบัปรุง   
                 9.  เอกสารรายงานผลการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
                 10. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0701.2/7592 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550   
สงรายงานผลการดําเนนิงานการพัฒนาคณุภาพบรหิารจัดการภาครัฐ 
หมายเหต ุ 
                   เอกสารขั้นตอนที่ 2  ลําดับที่ 6   และขั้นตอนที่ 3 – 5 ลําดับที่ 6 – 9 จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.  
ตามหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0701.2/7592 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550    
  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                        กลุมพัฒนาระบบบริหาร                               
กระทรวงมหาดไทย 

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

ตัวชี้วัดท่ี 17 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวประภาพร  วฒันเจริญยิ่ง ผูจัดเก็บขอมูล : นางสุนีรัตน   แสงศรี 

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

คําอธิบาย :  
                ความเสี่ยง   คือ  เหตุการณ / การกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและจะ
สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย ( ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตวัเงนิ )  หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกจิหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ  และเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  ของสวนราชการ 
     ลักษณะของความเสี่ยง  ความเสี่ยงนัน้สามารถมองแยกเปน  3  สวน  ดังนี ้
                  1.  ปจจยัเสีย่ง  คอื  สาเหตุที่จะทําใหเกิดความเสี่ยง 
                  2.  เหตุการณเสี่ยง  คือ  เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน  หรือ  นโยบาย 
                  3.  ผลกระทบของความเสี่ยง  คอื  ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกดิขึ้นจากเหตกุารณเสี่ยง 
                  ระบบบรหิารความเสี่ยง  หมายถงึ  ระบบการบริหารปจจยัและควบคมุกจิกรรมรวมทั้งกระบวนการ
ดําเนินการตาง ๆ  โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสทีจ่ะทําใหเกดิความเสียหาย  เพือ่ใหระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกดิขึ้นในอนาคตอยูในระดบัที่สามารถยอมรับได  ประเมนิได  ควบคุมได  และตรวจสอบได
อยางมีระบบ  โดยคํานงึถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกจิหลักตามกฎหมายจดัตั้งสวนราชการ  และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ของสวนราชการเปนสําคัญ 
 

 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน  : 
 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 -  สรุปแผนบริหารความเสีย่งฯ ของสวนราชการในปที่

ผานมา โดยระบขุอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรค รวมถึง
ผลการประเมินปจจัยเสีย่งของทุกประเด็นยุทธศาสตร
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 ของสวนราชการ และจําแนกระหวาง ปจจัย
เสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปจจยัเสีย่ง
ที่ยังไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดบั
ที่ยอมรบัได โดยมีขอเสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงฯ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

1. ต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     
    และคณะทํางาน 4 คณะ 
2. สรุปแผนฯ ป 2549 พรอม 
   ขอเสนอแนะ 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                        กลุมพัฒนาระบบบริหาร                               
กระทรวงมหาดไทย 

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

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ) 
ระดับคะแนน ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

2 - ระบุปจจัยเสี่ยงและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่สงผล
กระทบหรืออาจสรางความเสยีหาย (ทั้งที่เปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาส
ที่จะบรรลุเปาหมายภามภารกิจหลักตามกฎหมาย
จัดตั้งสวนราชการและเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของ         
สวนราชการ 

- กําหนดหลักเกณฑในการประเมินความเสี่ยงในการ
บรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง
สวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการได
แลวเสร็จครบถวนทุกดาน ในทุกประเด็นยุทธศาสตร 
และดําเนินการประเมินความเสีย่งตามหลักเกณฑที่
กําหนด 

- จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห และประเมิน   
ความเสี่ยง (Risk Assessment) ในการบรรลุเปาหมาย
ตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ และ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ โดยจาํแนกระหวาง ปจจัย
เสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ และปจจยัเสีย่ง
ที่ไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดับที่
ยอมรบัได ไดอยางชัดเจน และนําเสนอตอ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง     
ของสวนราชการ 

-  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    
ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2550  

-  คณะทํางานไดประชุม ระบุปจจยัเสี่ยง
และประเมินความเสี่ยง ในการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

-  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บริหาร
ความเสี่ยง” วันที่ 30-31 มี.ค. 2550 

-  คณะทํางานไดจัดทําสรุปผลการ
วิเคราะหการประเมินความเสี่ยง
พรอมแผนบริหารความเสีย่งประจําป 
2550 เสนอคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงไดประชุมครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2550 และครั้งที่ 3 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 เพื่อ
พิจารณาแผนบรหิารความเสี่ยงที่
คณะทํางานทั้ง 4 คณะ ไดจัดทําเสนอ 

-  ประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2550 เพื่อพิจารณาสรุป
แผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจ
หลัก และแผนการปฏิบัติราชการ
กรม ป 2550 

3 -  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาใชใน    
    การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมาย
ตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ และ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2550 ของสวนราชการไดแลวเสร็จ  และไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ
ภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 

 

-  เสนอแผนบริหารความเสี่ยงตาม
ภารกิจหลักและเปาหมายตาม
แผนการปฏิบัติราชการ ป 2550         
ใหอธิบดีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15            
พ.ค. 2550 และ นําสง ก.พ.ร. 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                        กลุมพัฒนาระบบบริหาร                               
กระทรวงมหาดไทย 

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

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ) 
 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 -  มีการสื่อสาร / ทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหาร    
   ความเสี่ยงฯ  ของสวนราชการใหกับทุกหนวยงาน      
   ในสังกัดของสวนราชการรับทราบ  และสามารถ 
    นําไปปฏิบัติได 

-  บันทึกกรมฯ ที่ มท 0718/139 ลง
วันที่ 16 พ.ค. 2550 สื่อสารแผน
บริหารความเสี่ยง ใหทุกหนวยงาน
รับทราบและนําไปปฏิบัติ 

-  บันทึก สตน.ที่ มท 0718/141 ลง
วันที่ 16 พ.ค. 2550 ให ศทส. ลง
แผนบริหารความเสี่ยง ป 2550 ใน 
Web Site กรมฯ หัวขอ สาระนารู 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง      
สวนราชการ  และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ของสวนราชการ 
ไดแลวเสร็จครบถวน  โดยมีการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ  อยางสม่ําเสมอ  และมีการสรุปผลการ
ดําเนินงานและนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง ของ
สวนราชการ  อยางนอยไตรมาสละ 1  ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บันทึกกรมฯ ที่ มท 0718/140 ลงวันที่ 
16 พ.ค. 2550 ใหหนวยรับผิดชอบ
หลักและหนวยรับผิดชอบรวม 
ดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ป 2550 ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากอธิบดีแลว 

- บันทึกกรมฯ ที่ มท 0718/153            
ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2550 ติดตามผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร        
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2550 

- บันทึก สตน. ที่ มท 0718/167         
วันที่ 25 มิ.ย. 2550 สรุปผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร          
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2550 (ของไตรมาสที่ 1                 
“ มิ.ย. 50 ” ใหอธิบดีทราบ) 

- บันทึกกรมฯ ที่ มท 0718/207 ลงวันที่ 
29 ส.ค. 50 ใหหนวยงานรับผิดชอบ
หลัก/รวม รายงานตามแบบฟอรมที่ 
สตน. แนบ 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                        กลุมพัฒนาระบบบริหาร                               
กระทรวงมหาดไทย 

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

ขอมูลผลการดําเนินงาน : (ตอ) 
 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
5 -  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตาม
กฎหมายจัดตั้งสวนราชการ  และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 
ของสวนราชการ  โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง
หลังจากที่ไดดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ  
และสรุปผลการประเมินความเสี่ยง  โดยจําแนก
ระหวางปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม / บริหารจัดการ  
และปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถควบคุม / บริหารจัดการ
ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดไดอยางชัดเจน  ทั้งนี้
จะตองมีการกําหนดขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงฯ  สําหรับการดําเนินงานในปตอไป
และนําเสนอ  ตอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ     

- บันทึกกรมฯ ท่ี มท 0718/225        
ลงวันที่ 24 ก.ย. 2550 รายงาน    
ผลการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงพรอมท้ังวางแผน
ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงที่
เหลืออยู 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 17 : ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 

2.00 5 5 0.1053 

 

 คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
               1.  กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดมีคําสั่ง 169/2550 แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
ประกอบดวยอธิบดีเปนประธานกรรมการรองอธิบดเีปนรองประธานกรรมการ หวัหนาผูตรวจราชการกรม 
ประธานคณะทํางาน 4 คณะ และหวัหนากลุมพัฒนาระบบบริหารเปนคณะกรรมการ โดยมีหวัหนาผูตรวจสอบ
ภายในเปนกรรมการและเลขานุการ และแตงตั้งคณะทํางาน 4 คณะ 
                



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                        กลุมพัฒนาระบบบริหาร                               
กระทรวงมหาดไทย 

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

               2.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประชุม เมื่อวันที่ 8 มนีาคม 2550 เพื่อมอบนโยบายและแนว 
ทางการปฏิบัติในการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยง แกคณะกรรมการ และใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยง   
ทั้ง 4 คณะดําเนินการจดัประชุมในชวงวันที่ 12-16 มีนาคม 2550 และมอบหมายให สถาบันพัฒนาบุคลากร
ดานการพัฒนาเมืองดําเนนิการจัดอบรมผูบริหารใหมีความรู ความเขาใจในระบบบริหารความเสี่ยง 
              3.  คณะทํางานทั้ง 4 คณะ ไดประชุมพิจารณาระบุความเสีย่ง  ประเมินความเสี่ยง เพื่อจดัทาํแผน 
บริหารความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
              4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประชุม คร้ังที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2550 และครั้งที่ 
3/2550 วันที่ 27 เม.ย. 2550 เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงที่คณะทํางานทั้ง 4 คณะไดจดัทําเสนอ 
              5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุม คร้ังที่ 4/2550 วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 สรุปแผนบริหาร
ความเสี่ยงป 2550 
              6.  อธิบดีเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ป 2550 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
              7.  ส่ือสารใหทุกหนวยงานรับทราบ และนําไปปฏิบัติ 
              8.  ใหหนวยงานรบัผิดชอบหลัก  และหนวยงานรับผิดชอบรวม  ดาํเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
ป 2550 
              9.  ติดตามผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง จํานวน 2 คร้ัง คร้ังแรก 15 มิถุนายน 2550 
คร้ังที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2550 
             10.  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ป 2550 คร้ังที่ 1 เสนออธิบดีทราบ 
             11.  ติดตามผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 2 โดยระบุความเสี่ยงที่เหลือ                   
ทั้งความเสี่ยงที่บริหารจัดการไดและบริหารจัดการไมได พรอมทั้งวางแผนบริหารความเสี่ยงที่เหลือ 
             12.  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ป 2550 คร้ังที่ 2 เสนออธิบดี 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน: 
              อธิบดีใหความสําคัญตอระบบบริหารความเสี่ยง โดยเปนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 

หลักฐานอางอิง : 
                 1.  คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 169/2550 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550 
                 2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 1/2550 วันที่ 8 มีนาคม 2550 
                 3.  แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
                 4.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 2/2550 วันที่ 23 เมษายน 2550 
              



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                        กลุมพัฒนาระบบบริหาร                               
กระทรวงมหาดไทย 

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

 หลักฐานอางอิง :  (ตอ) 
                5.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 3/2550  วันที่ 27 เมษายน 2550 
                6.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 4/2550 วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 
                7.  บันทึก สตน. ที่ มท 0718/133 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 อธิบดีเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง 
                8.  บันทึกกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0718/139  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ส่ือสารแผน
บริหารความเสี่ยงใหทุกหนวยงานรับทราบและนําไปปฏิบัติ 
                9.  บันทึกกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0718/140 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ใหหนวยงาน
รับผิดชอบหลัก และหนวยงานรับผิดชอบรวมดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  ป 2550 
               10.  บันทึก สตน. ที่ มท 0718/141  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ให ศทส. ลงแผนบริหารความเสี่ยง 
ป 2550 ใน Web Site กรมฯ หัวขอ สาระนารู 
               11.  บันทึกกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0718/153   ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2550  ติดตามผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ตามตัวช้ีวัดที่ 17 
               12.  บันทึก สตน. ที่ มท 0718/167  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550  สรุปผลการดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ของไตรมาศที่ 1 “มิ.ย. 2550”  ใหอธิบดีทราบ 
               13.  บันทึกกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0718/207  ลงวันที่ 29  สิงหาคม  2550  แจงเวียน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก/รวม รายงานความกาวหนาตามแบบฟอรมตารางที่แนบ 
               14.  บันทึกกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0718/225  ลงวันที่ 24  กันยายน  2550  สรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 2550  เสนออธิบดี 
               15.  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
หมายเหต ุ หลักฐานอางอิง 1-14  ผูประเมินตรวจสอบหรอืขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่  กรมโยธาธิการและผังเมือง    
                   ถนนพระรามที่  6  กทม. 
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