
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

(1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย 
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 ตารางสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
      รอบ  6  เดือน 

      รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิัตริาชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก   

 (รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน          ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
 

มิติท่ี 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 44) 
 

 
  4.5996 

 

 

1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตัิราชการของกระทรวงมหาดไทย (น้ําหนัก : รอยละ 14) 
 

 
  4.1364 

 

1.1    ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 
         ศูนยบริการรวม 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5   5.0000 0.1042 

1.2     รอยละของจํานวนหมูบานยากจนที่มี 
          กระบวนการตัดสินใจแกปญหาของตนเอง 

รอยละ 2.0 65 70 75 80 85 85.98%  5.0000 0.1042 

1. 3  รอยละของหมูบานเปาหมายไดรับการพัฒนา 
         เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น  
         เปนสุข” ตามเกณฑ 

รอยละ 2.0 19 22 25 28 31 35.86%  5.0000 0.1042 

1.4   อัตราสวนจํานวนบุคลากรที่ถูกรองเรียน 
         ตอจํานวนบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย  
         1,000 คน 

 อัตราสวน 
 :1,000 คน 

3.0 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 N/A  1.0000 0.0313 

1.5   รอยละของจํานวนองคกรปกครอง 
         สวนทองถิ่นที่ผานการประเมินตาม 
         หลักเกณฑการประเมินการบริหารงาน 

รอยละ 2.0 นอย
กวา

40% 

มาก 
กวา 

40% 
จนถึง 

50 

มาก 
กวา 

50% 
จนถึง 

55 

มาก 
กวา 

55% 
จนถึง 

60 

มาก  
วา 

60% 

82.37%  5.0000 0.1042 

1.6  อัตราสวนคดียาเสพติดตอประชากรแสนคน  อัตราสวน 
 : แสนคน 

1.0 80 75 70 65 60 35.20%   5.0000 0.0521 

1.7   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม 
        หลักเกณฑหมูบานปลอดภัย 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 4.95 4.9550 0.1032 

1.8  ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการ 
       สรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
       จังหวัด (ก.ธ.จ.) ไดตามกําหนด 
 

จํานวน 
จังหวัด 

- 67 69 71 73 75 -  - - 

ก 

สํานักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบใหยกเลิกและตัดน้ําหนักออก (รอยละ 1) 
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ตารางสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
   รอบ   6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิัตริาชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา 
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

2.  ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตัิราชการของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
     (น้ําหนัก : รอยละ 10) 

 4.6000  

2.1    ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 
         ตรวจสอบและรวบรวมพื้นที่เสี่ยงภัย 
         ตอการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและ 
          ริมทะเลทั่วประเทศ 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5  5.0000 0.1042 

2.2    ระดับความสําเร็จในการสนับสนุน 
         สงเสริมการดําเนินงานตรวจสอบ 
         อาคารสูงและอาคารขนาดใหญตาม 
         กฎหมาย 

รอยละ 1.5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0781 

2.3 ระดับความสาํเร็จของมาตรการในการให  
      องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
      ปรับปรุงโอนภารกิจตามแผนงบประมาณ   
      ประจําป 2551      

ระดับ 

 

1.5 1 2 3 4 5    5 5.0000 0.0781 

2.4 ระดับความสาํเร็จของการจัดทําระบบ  
      บริหารจัดการปองกันและบรรเทาปญหา 
      ดินถลมของประเทศ 

ระดับ 

 

2.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1042 

2.5  จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติภัย 4 
       ประเภท ไดแก อัคคีภัย สารเคมี อาคาร 
        ถลม การจราจรทางน้ํา  

 จํานวน 
คน 

1.0 85 
คน 

70 
คน 

55 
คน 

40 
คน 

25 
คน 

18 คน  5.0000 0.0521 

2.6  อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 
       ตอประชากรแสนคน 

อัตราสวน: 
100,000 คน 

1.0 21 20.5 20 19.5 19 16.14 
(ขอมูล ณ 
ส.ค. 51) 

1.0000 0.0104 

2.7  จํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง  
       อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน  
       โรงมหรสพ  อาคารพาณิชย  โรงงาน   
       และโรงแรม 

 จํานวน 
คร้ัง 

1.0 120 110 100 90 80 78 คร้ัง 5.0000 0.0521 

 

ข 



                                                                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
   รอบ   6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิัตริาชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
 

3. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตัิราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
    (น้ําหนัก : รอยละ 20) 
 

 4.9236  

3.1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง 
        น้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวน 
         ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ระดับ 5.0 1 
(80%) 

2 
(85%) 

3 
(90%) 

4 
(95%) 

5 
(100%

) 

 98.47% 
 

 4.6943  0.2445 

3. 2  ระดับความสําเร็จในการวางและจัดทํา 
         ผังอนุภาค (6 อนุภาค) 
          

  รอยละ 
   

2.0 1 2 3 4 5 5  5.0000  0.1042 

3.3  ระดับความสําเร็จที่องคกรปกครองสวน 
        ทองถิ่น จํานวน 10 แหง มีการปรับปรุง 
        ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการผังเมือง 
        รวมดวยโปรแกรมประยุกต (GIS) 

ระดับ 
 

2.0 1 2 3 4 5 5  5.0000   0.1042 

3.4   จํานวนมูลคางานของการใหบริการ 
        ดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ได 
        มาตรฐานทางวิชาการ 
 

จํานวน 
(ลานบาท) 

4.0 2,020 
ลาน 
บาท 

2,060 
ลาน 
บาท 

2,100 
ลาน 
บาท 

2,140 
ลาน 
บาท 

2,180 
ลาน 
บาท 

2,191.28 

ลาน 
บาท 

 5.0000   0.2083 

3.5  รอยละสะสมของอาคารของทางราชการ         
       ที่ไดรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 
       และปลอดภัยดานอัคคีภัย 

  รอยละ 
   

4.0 50 
(6,500 
อาคาร) 

52.5 
(6,825
อาคาร) 

55 
(7,150 
อาคาร) 

57.5 
(7,475 
อาคาร) 

60 
(7,800 
อาคาร) 

60.74% 
(7,986 
อาคาร) 

 5.0000   0.2083 

3.6 ระดับความสําเร็จในการจัดทําประมวล 
      ขอบังคับอาคาร (Building  Code) 

ระดับ 
 

3.0 1 
  

2 
   

3 
   

4 
  

5 
  

5 
  

5.0000 0.1563 

 

 

ค 



                                                                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
   รอบ   6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิัตริาชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
 

มิติท่ี 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก:รอยละ 20) 
 

   4.0000  

4. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน
     เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  
     และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ 
     ราชการ 

ระดับ 6.0 1 2 3 4 5 5 5.0000   0.3125 

5.ระดับความสําเร็จในการเปดเปดเผยขอมูล 
    ขาวสารของราชการ 

ระดับ 3.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1563 

6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม 
    มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

          

    6.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม 
           มาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
           การสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และ 
           ธรรมาภิบาล 

ระดับ 5.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2604 

    6.2  การจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียน 
           เกี่ยวกับการทุจริตหรือละเวนการปฏิบัติ 
           หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและ 
           ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

ระดับ 1.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0521 

    6.3  รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวน 
           ที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายใน 
           ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ หมายเหตุ  กรมโยธาธิการและผังเมอืงไมมีสําเนาการสอบสวนตาม 
                  ประเดน็ของป.ป.ช. ขอทราบ จึงนําน้ําหนักตัวชีว้ัดนี้ (รอยละ 2.0) 
                  ไปเพิม่ที่ตัวชี้วดัที ่6.1 จากรอยละ 3.0 เปนรอยละ 5.0 ตามที ่
                   สํานักงาน ก.พ.ร. กาํหนด 

7. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับ 
    บริการ 

 

ระดับ 5.0 65 70 75 80 85 N/A 1.0000 0.0521 

หมายเหตุ  : รอผลการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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ตารางสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
   รอบ   6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิัตริาชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบตัิราชการ  (น้ําหนัก : รอยละ 10) 

       3.4000  

8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ 
    รายจายลงทุน 

รอยละ 3.0 68 71 74 77 80 49.03
% 

1.0000 0.0313 

9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม 
     มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ระดับ 3.0 1 2 3 4 5 ไฟฟา 
=2.5 
น้ํามัน 
=2.5 

5.0000 0.1563 

10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
      ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาของของการ 
       ใหบริการ 

ระดับ 4.0 1 
(50
%) 

2 
(60
%) 

3 
(70
%) 

4 
(80
%) 

5 
(90
%) 

   5 5.0000 0.1042 

11. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน 
      ตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 2.0 1 2 3 4 5       3 3.0000 0.0625 

มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนกั : รอยละ 22)       
 

 

4.5455  

12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
      การบริหารจัดการภาครัฐ      

ระดับ (22) 1 2 3 4 5 5 (4.5455) (1.0417) 

     12.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
              ตามแผนพัฒนาองคการ 

ระยะเวลา 1 28พ.ย.
51 

 21 พ.ย
51 

14พ.ย. 
51 

7 พ.ย. 
51 

31 ต.ค
51 

31 ต.ค. 
51 

5.0000 0.0521 

      12.2  ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ 
               ความครบถวนของการจดัทํารายงานการ 
               ประเมินองคกรดวยตนเอง 

ระดับ 6   1 2 3    4    5 5 5.0000 0.3125 

12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมนิองคกร 
   ดวยตนเองตามเกณฑ  7 หมวด 

          



                                                                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                               กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง    รอบ   6  เดือน 

    รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิัตริาชการ 

หนวยวัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ 
ดําเนิน 
งาน 

คา  
    คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
12.3.1 ผลการประเมินองคกรดวยตนเอง 
              เชิงคุณภาพ 

คะแนน 10  0-10 
คะแนน

11-20 
คะแนน

21-30 
คะแนน

31-50 
คะแนน 

51 
คะแนน
ขึ้นไป 

40
คะแน
น 

4.0000 0.4167 

   12.3.2   ความครบถวยของหลักฐานประกอบผล 
                  การประเมินองคกรดวยตนเอง 

รายการ 5 22 
รายการ

28
รายการ

32 
รายการ

36 
รายการ

40 
รายการ

40 
รายการ 

5.0000 0.2604 

13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 
       พัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

 หมายเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมืองไดรับการยกเวนตัวช้ีวัดที่ 13.1-13.2 
โดยกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0208.2/13023 

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ขอยกเวนตัวช้ีวัดการพัฒนากฎหมายของ
หนวยงานในสังกัด (ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรม
โยธาธิการและผังเมือง 

โดยคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดใหความเห็นชอบใหยกเวนการพัฒนา
กฎหมายของกรมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0503/
คพก/083 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2551 ใหยกเลิกการประเมินผลตัวช้ีวัดและ
ใหตัดน้ําหนักของตัวช้ีวัดฯออกรอยละ 3 

   13.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา 
            กฎหมายของสวนราชการ 

ระดับ 

   13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
            ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย 
            ของสวนราชการ 

ระดับ 

รวม  96        4.3373 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 2.1.1  รอยละของอาคารสูง อาคารขนาดใหญท่ีไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏในฐาน 
                      ขอมูลเผยแพรสาธารณะ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร         

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายอนวชั  บูรพาชน   
                           2. นายสมโชค  เลงวงศ 

โทรศัพท :  0 2299 4349 โทรศัพท : 0 2299 451, 0 2299 4364 

คําอธิบาย :  
                    รอยละของอาคารสูง อาคารขนาดใหญที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมาย และปรากฏในฐานขอมูล
เผยแพรสาธารณะ หมายความวา  รอยละของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ ที่ตองตรวจสอบตามกฎหมาย
เปรียบเทียบกบัจํานวนอาคารที่มีฐานขอมูลในป 2551 ที่ไดรับการตรวจสอบและบันทึกขอมูลผลการตรวจสอบลง
ในระบบฐานขอมูล และเผยแพรในอนิเตอรเน็ต   
 

 อาคารสูง  อาคารขนาดใหญท่ีตองตรวจสอบตามกฎหมาย หมายความวา  อาคารสูง อาคารขนาด
ใหญที่เขาขายตองตรวจสอบตามมาตรา 32 ทว ิแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 

 อาคารสูง  หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ทีม่ีความสูงตั้งแตยี่สิบสามเมตร
ขึ้นไป  การวดัความสูงของอาคารใหวดัจากระดับพืน้ดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยา
ใหวดัจากระดบัพื้นดินทีก่อสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
 

 อาคารขนาดใหญ      หมายความวา    อาคารประเภทที่เขาขายตองตรวจสอบตามมาตรา 32 ทว ิ  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ไดแก โรงมหรสพ  อาคารชุมนุมคน โรงแรม โรงงาน สถานบริการ  
และอาคารชดุหรืออาคารอยูอาศัยรวม ที่มีพื้นที่รวมกันทกุชั้นหรือช้ันหนึ่งชั้นใดในหลังเดยีวกนัเกิน 2,000 ตารางเมตร 
หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 15.00 เมตรขึ้นไป  และมพีืน้ที่รวมกนัทุกชั้นหรือช้ันหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกนิ 
1,000 ตารางเมตร  แตไมเกนิ 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคาร ใหวดัจากระดับพืน้ดินที่กอสราง 
ถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพืน้ดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด   ทั้งนี้ 
ใหหมายความรวมถึงอาคารขนาดใหญพิเศษดวย   แตยกเวนอาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวมทีไ่ดรับการยกเวน 
การตรวจสอบตามกฎหมายไว 5 ป หรือ 7 ป ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ 
พ.ศ.2548 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
        ฐานขอมูลจํานวนอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ ซ่ึงไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายที่รวบรวมได 
ในรอบ 12 เดือน (จํานวน 3,240 อาคาร)           
                                          

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 60 

(2,422 อาคาร) 
รอยละ 65 

(2,624 อาคาร) 
รอยละ 70 

(2,826 อาคาร) 
รอยละ 75 

(3,028 อาคาร) 
รอยละ 80 

(3,230 อาคาร)  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
 

 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

คาคะแนนที่ได 
 

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัด 2.1.1  รอยละของอาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญท่ีไดรับการตรวจสอบตามกฎหมาย
และปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 

2.00 
 

รอยละ 80.25 
(3,240  อาคาร) 

5.00 0.1031 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. จัดทําแผนงานกิจกรรมการขบัเคลื่อนการตรวจสอบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ 
2. จัดเก็บขอมูลอาคารเขาสูระบบฐานขอมูล 
3. จัดสงวิทยากรอบรมสัมมนาเรื่องกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. มีหนังสือแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินขอขอมูลผลการตรวจสอบอาคาร 
5. สงเจาหนาที่ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แนะนาํ และเรงรัดเรือ่งการตรวจสอบอาคารเอกชน 
6. จัดเจาหนาที่สุมติดตามผลการตรวจสอบอาคารของผูตรวจสอบทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและตางจงัหวัด  
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
         มกีฎหมายรองรับการดาํเนินการ คือ กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ  พ.ศ. 2548 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
          อํานาจหนาที่เปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ินเปนผูออกใบรับรองการตรวจสอบ 
กรมเปนเพียงผูรวบรวมผลการตรวจสอบ  อีกทั้งเจาของอาคารยังขาดความเขาใจในบทบาทหนาที่ตามที่ 
กฎหมายกําหนด  จงึทําใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานตรวจสอบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญกระทําได
ในขอบเขตทีจ่าํกัด 
 

หลักฐานอางองิ : 
1. แผนงานกจิกรรมการขับเคลื่อนการตรวจสอบอาคารเอกชน 
2. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0710/ว 1563 ลงวันที่ 27 มนีาคม 2552 เร่ือง ขอความรวมมือ

จัดสงขอมูลอาคารที่ไดตรวจสอบและยื่นรายงานการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถ่ินแลว 
3. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0710/ว 5726 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ถึงจังหวัดทกุจงัหวัด

ใหรวบรวมขอมูลอาคาร 9 ประเภท ที่ตองตรวจสอบและที่ตรวจสอบแลว 
4. หนังสอืกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0710/ว 130 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ถึงจังหวัดตดิตาม          

ขอใหกรอกขอมูลอาคารที่ตองตรวจสอบในจังหวัดในแบบฟอรมรายงานกรม 
5. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0710/ว 6900 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ถึงจังหวดัติดตาม        

ขอใหกรอกขอมูลอาคารที่ตองตรวจสอบในจังหวัดในแบบฟอรมรายงานกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด  2.1.2   : รอยละของปายท่ีไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร         

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายอนวชั  บูรพาชน   
                           2. นายสมโชค  เลงวงศ 

โทรศัพท :  0 2299 4349 โทรศัพท : 0 2299 4351, 0 2299 4364 

คําอธิบาย :  
                     รอยละของปายที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมาย และปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 
หมายความวา รอยละของปายที่ตองตรวจสอบตามกฎหมาย เปรียบเทียบกับจํานวนปายที่มีฐานขอมูลในป 2551   
ที่ไดรับการตรวจสอบและบนัทึกขอมูลผลการตรวจสอบลงในระบบฐานขอมูล และเผยแพรในอินเตอรเน็ต   
                  ปาย หมายความวา ปาย หรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตัง้ปายที่สูงจากพื้นดินตั้งแตสิบหาเมตรขึ้นไป 
หรือมีพื้นที่ตั้งแตหาสิบตารางเมตรขึ้นไป หรือปายที่ติดหรือตั้งบนหลงัคาหรือดาดฟาของอาคาร หรือสวนหนึ่ง
สวนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแตยี่สิบหาตารางเมตรขึ้นไป 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
               ฐานขอมูลจํานวนปายซึ่งไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายที่รวบรวมไดในรอบ 12 เดือน  
(จํานวน 1,625 ปาย) 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 60 

(1,207 ปาย) 
รอยละ 65 

(1,308 ปาย) 
รอยละ 70 

(1,409 ปาย) 
รอยละ 75 

(1,509 ปาย) 
รอยละ 80 

(1,610 ปาย)  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัด  2.1.2 :  รอยละของปายท่ีไดรับการ
ตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏใน
ฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 

0.50 
 

รอยละ 80.76 
(1,625  ปาย) 

5.00 0.0250 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. จัดทําแผนงานกิจกรรมการขบัเคลื่อนการตรวจสอบปาย 
2. จัดเก็บขอมูลปายเขาสูระบบฐานขอมูล 
3. จัดสงวิทยากรอบรมสัมมนาเรื่องกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. มีหนังสือแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินขอขอมูลผลการตรวจสอบปาย 
5. สงเจาหนาที่ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แนะนาํ และเรงรัดเรือ่งการตรวจสอบปาย 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :                                       - 
        
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
          อํานาจหนาที่เปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ินเปนผูออกใบรับรองการตรวจสอบ 
กรมเปนเพยีงผูรวบรวมผลการตรวจสอบ อีกทั้งเจาของอาคารยังขาดความเขาใจในบทบาทหนาทีต่ามที่กฎหมาย
กําหนด จึงทําใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานตรวจสอบปาย กระทําไดในขอบเขตที่จํากัด 
 

หลักฐานอางองิ : 
1. แผนงานกจิกรรมการขับเคลื่อนการตรวจสอบปาย 
2. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0710/ว 1563 ลงวันที่ 27 มนีาคม 2552 เร่ือง ขอความรวมมือ

จัดสงขอมูลอาคารและปายทีไ่ดตรวจสอบและยืน่รายงานการตรวจสอบตอเจาพนกังานทองถ่ินแลว 
3. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0710/ว 5726 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ถึงจังหวัดทกุจงัหวัด

ใหรวบรวมขอมูลอาคาร 9 ประเภท ที่ตองตรวจสอบและที่ตรวจสอบแลว 
4. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0710/ว 130 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ถึงจังหวัดตดิตาม          

ขอใหกรอกขอมูลอาคารที่ตองตรวจสอบในจังหวัดในแบบฟอรมรายงานกรม 
5. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ มท 0710/ว 6900 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ถึงจังหวดัติดตาม 

ขอใหกรอกขอมูลอาคารที่ตองตรวจสอบในจังหวัดในแบบฟอรมรายงานกรม 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2  :  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลและออกแบบเพื่อปองกัน 
                          การพังทลายของตลิง่ริมแมน้ําโขง  ตามแนวเขตแดนประเทศไทย 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
ผูอํานวยการสํานักสนับสนนุและพัฒนาตามผังเมือง 

ผูจัดเก็บขอมูล : 1.  นายจาตรุนต  โรจนหรัิญ 
                           2.  นายไพโรจน  เทศอ่ํา                        

โทรศัพท :  0 2299 4678 โทรศัพท :   0 2299 4690  2 

คําอธิบาย : 
                  แมน้ําโขงเปนแมน้ําขนาดใหญและเปนแมน้ําซึ่งแบงเขตแดนระหวางประทศไทยกับสาธารณรัฐ- 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีความยาวตามแนวเขตแดนประเทศไทยประมาณ 959 กิโลเมตร ปญหาการพังทลาย 
ของตลิ่งริมแมน้ําโขงจากการแกวงตวัของลาํน้ํา กอใหเกดิปญหาการสูญเสียดนิแดนและแนวเขตแดน ซ่ึงมีผลกระทบ 
ตอความสัมพันธระหวางประเทศ  
                         กรมโยธาธิการและผังเมืองไดตระหนักถึงปญหาการพงัทลายของตลิ่งริมแมน้ําโขงดังกลาว   จึงมี
โครงการทีจ่ะดําเนินการศกึษาออกแบบการพังทลายของตลิ่งและแนวทางการปองกนัตลิ่งริมแมน้ําโขง  เพื่อดําเนนิการ 
ปองกันตลิ่งที่มีปญหาการพงัทลาย และทําใหเกดิความเสียหายตอทรัพยสิน เชน อาคาร บานเรือน  สถานที่ราชการ   
ศาสนสถาน  โบราณสถาน  ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ   ตลอดจนการสูญเสียดินแดนฯ คิดเปนมลูคาความเสียหาย
เปนจํานวนมากและมแีนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกป    ซ่ึงเปนปญหาทีส่งผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  สังคม   
สภาพแวดลอมและแนวเขตแดนอันมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ    จึงมีความจําเปนตองไดรับการ
ปองกันหรือแกไขโดยเรว็และจะไดนําผลของการศึกษาออกแบบมาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนการกอสราง 
เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง ตอไป 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการดาํเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
1 รวบรวมขอมูลสภาพภูมิศาสตร ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ชลศาสตร สภาพเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอมตามพื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําโขง ฝงไทย 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 สํารวจเก็บรวบรวมขอมูลชุมชนริมตลิง่ตามแนวโครงการ  เชน   จํานวนประชากร  
จํานวนหลังคาเรือน  เปนตน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

3 สํารวจรวบรวมขอมูลโครงสรางปองกันตลิ่งและสิ่งกอสรางรมิตลิ่งท่ีพบในปจจุบัน
ท้ังหมดตามแนวแมน้ําโขงฝงไทย  เชน พิกัดตําแหนง  ท่ีตั้ง และรูปถาย 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

4 ตรวจสอบพื้นที่ตลิ่งท่ีมีการพังทลายอยางวิกฤติเรงดวน  เพือ่ดําเนินการศึกษาและ
ออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงเปนกรณีเรงดวน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

5 ออกแบบและรวบรวมรูปแบบของเขื่อนปองกนัตลิ่ง เพื่อใชในการปองกัน 
การพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําโขงในพื้นที่วิกฤติเรงดวน 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (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
ดําเนินงาน 

 

คาคะแนนที่ได 
 

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัด 2.2  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
สํารวจเก็บรวบรวมขอมลูและออกแบบเพือ่
ปองกันการพังทลายของตลิ่งรมิแมน้ําโขง  
 ตามแนวเขตแดนประเทศไทย 

1.00 ระดับ 5 5.00 0.0515 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
     1.  รวบรวมขอมูลของสภาพภูมศิาสตร  ธรณีวทิยา  ธรณสัีณฐาน ชลศาสตร  อุทกวิทยาทั้งที่ไดมีการศึกษามาแลว 
          และมีการศึกษาเพิ่มเตมิ 
     2.  ศึกษาและรวบรวมขอมูลของสภาพเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดลอมของพื้นที่ตล่ิงริมแมน้ําโขงฝงไทย           
     3. รวบรวมขอมูลโครงสรางปองกันตลิ่งและสิ่งกอสรางริมตลิ่งที่พบปจจุบันตามแนวแมน้ําโขงฝงไทย   
     4.  ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการพังทลายของตลิ่งอยางวิกฤตเรงดวนเพื่อดําเนินการศึกษาและออกแบบ 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
          ผลการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนของสภาพภูมิศาสตร ธรณีวิทยา  ธรณีสัณฐาน   ชลศาสตร  
อุทกวิทยาของเดิมมีความสมบูรณสามารถนําไปใชงานตอได 
 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
   1.  สภาพภูมอิากาศที่เปนอปุสรรคตอการสํารวจพื้นที่ เชน  ฝนตกหนกั  น้ําขึ้นสูง  
  2.  การตรวจสอบพื้นที่ตล่ิงที่มีการพังทลายอยางเรงดวนเปนไปอยางยากลําบาก  เนื่องจากระดับน้ํา   คอนขางสูง 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางองิ :   
1. รายงานสรุปขอมูลทางภูมิศาสตร  ธรณีวิทยาฯ 
2. รายงานสรุปขอมูลของชุมชนริมตลิ่งตามแนวโครงการ 
3. รายงานสรุปโครงสรางปองกันตลิ่งและสิง่กอสรางริมตลิ่งที่พบปจจุบนัตามแนวแมน้ําโขงฝงไทย 
4. รายงานการตรวจสอบพื้นที่ตล่ิงที่มีการพังทลายอยางวกิฤติเรงดวน 
5. รายงานรูปแบบเขื่อนปองกันตลิ่งที่ใชในการปองกนัการพงัทลายของตลิง่ริมแมน้ําโขงในพื้นทีว่กิฤติเรงดวน 
6.  แบบเขื่อนปองกันตลิ่งที่ใชในการปองกันการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําโขงในพืน้ที่วิกฤติเรงดวน 

 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 : ระดับความสาํเร็จในการดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนําไปศึกษาออกแบบปองกัน 
                        การพังทลายของตลิง่ริมชายฝงทะเลท่ัวประเทศ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
ผูอํานวยการสํานักสนับสนนุและพัฒนาตามผังเมือง 

ผูจัดเก็บขอมูล : 1.  นายจาตรุนต  โรจนหรัิญ 
                           2.  นายไพโรจน  เทศอ่ํา                        

โทรศัพท :  0 2299 4678 โทรศัพท :   0 2299 4690  2 

คําอธิบาย : 
 

                           ประเทศไทยมีแนวชายฝงทะเลยาวรวมประมาณ 2,666 กิโลเมตร โดยมีจังหวดัทีม่ีอาณาเขต 
ติดชายฝงทะเลทั้งสิ้น   23   จังหวดั   แบงเปนชายฝงทะเลดานอาวไทยมีความยาว  1,652  กิโลเมตร มีจังหวดั 
ติดชายฝงทะเลจํานวน 17 จังหวดั ชายฝงทะเลดานอันดามันมีความยาว 1,014 กิโลเมตร มีจังหวดัติดชายฝงทะเล  
จํานวน  6  จังหวัด  ชายฝงทะเลของประเทศไทย  ทั้งดานอาวไทยและดานอันดามันประสบปญหาการกัดเซาะ 
ตลอดแนวชายฝง  โดยมีระดับความรุนแรงและสาเหตุที่แตกตางกันไปทั้งจากปจจัยทางธรรมชาติ  เชน  การเปลี่ยนแปลง 
ของระดับน้ําทะเล  สภาวะคลื่นลมรุนแรงผิดปกติ  และที่มีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย  เชน  การกอสราง 
โครงสรางชายฝงที่รุกลํ้าลงในทะเล การขุดลอกทรายชายฝงทะเล การใชประโยชนดินชายฝงทะเล ตลอดระยะเวลาหลายป 
ที่ผานมา ไดมหีลายหนวยงานเขามาแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงมาโดยตลอด    ซ่ึงแตละหนวยงานมีรูปแบบ  
วิธีการที่หลากหลายแตกตางกันไป บางครัง้อาจทําใหพืน้ที่ตอเนื่องอื่นๆ ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง 
การแกไขปญหาจะดําเนนิการแกไขเปนแหง ๆ  สามารถแกไขปญหาการกัดเซาะเฉพาะบริเวณทีป่องกัน    ทั้งนี้ 
หากรูปแบบโครงสรางปองกันการกดัเซาะที่เลือกใชไมเหมาะสมก็จะทําใหเกดิปญหาการกัดเซาะพื้นที่ขางเคียง
ตามมา  ถาการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลยังคงเปนเชนนี้  โดยไมไดมกีารศกึษาและวางแผนการปองกนั
การกัดเซาะในภาพรวมทัว่ประเทศ แลวนําแผนไปใชปฏิบัติ  ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลก็จะเพิม่ขึ้นในหลาย ๆ 
พื้นที่และทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกป 
  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดดําเนนิการศึกษาออกแบบแกไข 
ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล โดยการสํารวจศึกษาขอมูลธรณีวิทยาชายฝงและสมุทรศาสตร  ประกอบกับใช
ความรูทางวิศวกรรมชายฝงทะเลและความรูดานตางๆ เพื่อศึกษาและวิเคราะหหาแนวทางแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงทะเลที่เหมาะสม ทั้งดานอาวไทยและดานอันดามัน โดยในป พ.ศ.2552  เปนการดําเนินการเฉพาะการสํารวจและ
เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปศึกษาและออกแบบปองกันการพังทลายของตลิ่งริมชายฝงทะเลทั่วประเทศในป พ.ศ.2553 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 สํารวจ รวบรวมขอมูลสภาพภมูิศาสตร ธรณีวิทยา  ธรณีสัณฐาน ธรณีชายฝง สมุทรศาสตร 
วิศวกรรมชายฝง  ภาพถายทางอากาศ  ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนและอื่นๆ 
ท่ีจําเปน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 สํารวจ รวบรวมขอมูลรายละเอียด โครงสรางปองกันชายฝงทะเลและสิ่งปลูกสรางบริเวณ
ชายฝงท่ีพบอยูในปจจุบันทั้งหมดตลอดแนวชายฝงทะเล ดานอาวไทยและดานอันดามัน   
เชน พิกัดตําแหนงท่ีตั้งในระบบพิกัด UTM รปูแบบ  รูปถาย และขอมูลอื่นๆ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

3 สํารวจ  เก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนที่ท่ีประสบปญหาการกัดเซาะตลิ่งริมชายฝงทะเล 
ในปจจุบันตลอดแนวชายฝงทะเลไทย จากผลการศึกษาตางๆ และจากหนวยงานทองถิ่น
สรุปปญหาและสาเหตุการกัดเซาะในแตละพื้นที่ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

4 สรุปพื้นที่ท่ีประสบปญหาการกัดเซาะตลิ่งริมชายฝงทะเลทั่วประเทศในปจจุบันทั้งหมด 
ท่ีไดจากการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  และการเปรียบเทียบภาพถายทางอากาศ หรือ
วิธีอื่นที่เหมาะสม เผยแพรผานเว็บไซตของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

5  ประสานงานกับราชการสวนทองถิ่นที่ดูแลพื้นที่ตลิ่งริมชายฝงทะเลในเขตกรุงเทพฯและ   
 ปริมณฑล ท่ีประสบปญหารวมทั้งใหขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการแกไขปญหาในปตอไปได 

 

- 

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 2.3 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
สํารวจเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนําไปศึกษา
ออกแบบปองกันการพังทลายของตลิ่ง 
ริมชายฝงทะเลทั่วประเทศ 

1.50 ระดับ 4 4.00 0.0618 

 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  รวบรวมขอมูลของสภาพภูมิศาสตร  ธรณีวิทยา  ธรณีชายฝง  สมทุรศาสตร  วิศวกรรมชายฝงทั้งขอมูลเดิม 
     ที่ไดรับการศึกษามาแลวและมีการศึกษาเพิ่มเติม 
2.  รวบรวมขอมูลของสภาพเศรษฐกจิ  สังคม และสิ่งแวดลอมของพืน้ที่ตามแนวชายฝงทะเลของไทย 
3.  รวบรวมขอมูลโครงสรางปองกันชายฝงทะเลและสิ่งปลูกสรางที่พบในปจจุบนัตามแนวชายฝงทะเล 
4.  รวบรวมขอมูลพื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะตลิ่งริมชายฝงทะเลไทย  

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
       การจัดหาภาพถายทางอากาศของพื้นทีบ่ริเวณชายฝงทะเลที่มีการกดัเซาะไดรวดเร็วและถูกตองครบถวน 
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
       สภาพภูมอิากาศบริเวณชายฝงทะเลมอุีปสรรคกับการสํารวจพื้นที ่เชน  มีพายุ  หรือคล่ืนลมแรง 
 
 

หลักฐานอางองิ :   
1. รายงานสํารวจรวบรวมขอมลูสภาพภูมิศาสตร ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ขอมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม 
2. รายงานสรุปขอมูลโครงสรางปองกันชายฝงทะเลและสิ่งปลูกสรางบริเวณชายฝงทะเลที่พบอยูในปจจุบัน 
3. รายงานขอมูลพื้นที่ที่ประสบปญหาการกดัเซาะตลิ่งริมชายฝงทะเล 
4. รายงานสรุปพื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะตลิ่งริมชายฝงทะเลทั่วประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 4  :  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:  นางจารวุรรณ  ปทุมารักษ     ผูจัดเก็บขอมูล  :  1.  นางสุวมิล          ลีลาวรพร                         
                             2.  นางสาวนงรัก     ไวยวุฒิโท            

โทรศัพท : 0 2299 4488                                          โทรศัพท :  0 2299 4470, 0 2299 4472    

คําอธิบาย : 

•ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบรกิารโดยตรงหรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที ่
ของสวนราชการผูใหบริการ)  หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารบับริการจากสวนราชการ 

•  พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ  โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
จะเปนผูจัดหาหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

•  ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเดน็สําคัญๆ ดังนี้ 
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ  ขั้นตอนการใหบริการ 
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
(5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกบัคุณภาพการใหบริการ  โดยเนนวาระแหงชาตดิานจริยธรรม   
     ธรรมาภิบาล  และการปองกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ 

  • สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูสํารวจ วเิคราะห และคัดเลือกงานบริการหลักของสวนราชการ  
ไมเกิน 3 งานบริการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด และแจงใหสวนราชการทราบ 

 • การกําหนดน้ําหนักงานบริการที่จะสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ 
จะเฉลี่ยน้ําหนกัใหเทากันในแตละงานบริการ 

 • หลักเกณฑในการคัดเลือกงานบริการ 
1. เปนงานบริการ ที่เปนภารกจิหลักของสวนราชการ 
2. เปนงานบริการที่มีผูใชบริการจํานวนมาก มีผลกระทบสูงตอประชาชน 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  งานบริการที่นํามาวัดความพึงพอใจ  มีดังนี ้
  1. งานบริการใหคําแนะนําปรึกษาในดานเกีย่วกับกฎหมาย  วาดวยการควบคุมอาคาร (น้ําหนัก 50%) 
       รวบรวมรายชื่อผูรับบริการได   444     ราย 
  2.  งานบริการตรวจสอบการใชประโยชนทีด่ินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม  (น้ําหนกั 50 %) 
      รวบรวมรายชื่อผูรับบริการได   693    ราย   

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวยวัด 

ผลการสํารวจความพึงพอใจ 

(งานบริการ) 2549 2550 2551 

ป 2549 
1.  การใหบริการอบรมความรูดานชางและดานผังเมือง 
2.  การบริการคําใหปรึกษาดานชาง 
3.  การใหบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง 

 
 

        รอยละ 
        

 
 

- 
 

 
 

84.80% 
 

 
 

- 
 

ป 2550 
1.  การออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี 
2.  การตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตามกฎ               
     กระทรวงผังเมืองรวม 
3.  การตออายุใบอนุญาตผูรับจางงานกอสราง    

 
 
       รอยละ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

87.02% 
 

ป 2551 
1.  การใหคําแนะนําปรึกษาในดานเกี่ยวกับกฎหมาย 
     วาดวยการควบคุมอาคาร  
2.  การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวง 
     ผังเมืองรวม  

 

    รอยละ - - 
 

80.80 % 

เกณฑการใหคะแนน : 
         

ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85  

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  (รอผลการสํารวจจากหนวยงานอิสระ) 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

  (รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

    ท่ีได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 4  :  รอยละของระดบัความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

5.00 N/A 1.00 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
               1.  กรมโยธาธิการและผังเมอืง  ไดมหีนังสือแจงทกุหนวยงานเพือ่ทราบและใหปฏิบัติตามแนวทางการพฒันา
คุณภาพการใหบริการของกรมฯ  ประจําป 2552 
             2. กรมโยธาธิการและผังเมือง   มีหนังสือแจงทกุหนวยงานเพือ่ทราบผลการสํารวจความพงึพอใจของ
ผูรับบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551    
    3. กรมโยธาธิการและผังเมอืง   มีหนังสือแจงทุกหนวยงาน   เพื่อทราบผลการสํารวจตนเองเกีย่วกบัความ
พึงพอใจตองานบริการของกรมฯ  ในรอบ 8 เดือน  (ต.ค.51- พ.ค.52 ) 
   4. กรมโยธาธิการและผังเมอืง   มีหนังสือแจงทุกหนวยงาน  เพื่อทราบผลการสํารวจตนเองเกีย่วกบัความ
พึงพอใจตอการใหบริการของกรมฯ   ในรอบเดือนมิถุนายน  -  สิงหาคม  2552 
             5. กรมโยธาธิการและผังเมือง   ไดมีการตอบขอของใจของผูมีปญหาเกี่ยวของกับภารกจิกรมฯ   ที่สงมา 
ทาง Web Board  
             6. สํานัก /กอง / จังหวัดตาง ๆ ไดสงแบบสํารวจความพึงพอใจ  ใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธ  
เปนประจําทกุเดือน  ตั้งแตเดอืนตุลาคม 51 -  กันยายน 52 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
                 ผูบริหารสํานัก / กอง และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดั  ไดใหความสําคัญกับงานบริการมากขึ้น     
มีการพัฒนายกระดับคุณภาพการใหบริการ ตามแนวทางทีก่ําหนด ตลอดทั้งเจาหนาทีใ่หความรวมมอืปฏิบัติงานอยาง
เต็มที่แกประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการตาง ๆ  ดวยอัธยาศัยไมตรี และเต็มใจใหบริการที่รวดเร็ว   ดงัจากเหน็ได
จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการทุกครั้ง  จะมีคาเฉลี่ยที่สูงกวาการใหบริการดานอื่น ๆ ซ่ึงเปนจุดเดน
ที่ทุกสํานัก / กอง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองทุกจงัหวัดพึงรักษาจุดเดนการบรกิารของกรมฯ  ดานนี้ไว
ตลอดไป  โดยการสรางน้ําใจที่จะใหบริการใหเกดิขึ้นกับทุกคนในองคกร  ไมใชเฉพาะผูที่มีหนาทีโ่ดยตรงเทานัน้  
แตเปนเรื่องของทุกคนที่ตองชวยกันทําตลอดไป 
   



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :                               - 
 

หลักฐานอางองิ :   
           1. หนังสือที่ มท 0705 /ว 022  ลงวันที่  26  ก.พ. 2552  เร่ือง ตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  แจงแนวทางพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกหนวยงาน  
           2. หนังสือที่ มท 0705/ว69 ลงวันที่  12  พ.ค. 2552  เร่ือง สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
  3. หนงัสือที่ มท 0705 / ว 96  ลงวนัที่ 19  มถุินายน 2552   เร่ือง ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความพงึพอใจ 
ตองานบริการของกรมฯ  ในรอบ 8 เดือน  ( ตุลาคม  51 –  พฤษภาคม 52 )  
           4. หนงัสือที่ มท 0705 / ว 162  ลงวนัที่ 30  กนัยายน 2552   เร่ือง ผลการประเมนิตนเองเกีย่วกบัความพึงพอใจ 
ตองานบริการของกรมฯ  ( มถุินายน   –  สิงหาคม  52 ) 
             5.  ตัวอยางชองทางการรับฟงความคิดเห็นและตอบขอสงสัย  ทาง  Web Board   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  5 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็น 
 และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัตริาชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางจารวุรรณ  ปทุมารักษ ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางอุรชา    สุจริต 
                           2. นางสุมาลี   เรืองศรี 

โทรศัพท : 0-2299-4488 โทรศัพท : 0-2299-4469, 0-2299-4485 

คําอธิบาย : 

• ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดไว 
ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  มาตั้งแตปงบประมาณ  
พ.ศ. 2549  โดยใหสวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งเปนการกําหนดชองทางหรือกลไกในการ
ใหขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  เพื่อใหสวนราชการไดเรียนรูการบริหารราชการแบบ 
มีสวนรวม  หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และไดพัฒนาเพิม่ระดบัการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนที่มคีุณภาพมากขึน้ 

• การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

• การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาสไดเขา
รวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของรวมคิดแนวทาง 
รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตดัสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา   

• โดยระดับการมีสวนรวมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ 
 ระดับการใหขอมูล   เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียว แตเปน
ระดับที่สําคัญ เพราะเปนการเริ่มตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมซึ่งจะนําไปสูกระบวนการอื่นๆ ตอไป  

 ระดับการปรึกษาหารือ   เปนการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเหน็ บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ 

 ระดับการเขามาเกี่ยวของ   เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือ
เกี่ยวของในกระบวนการกําหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมีสวนรวมใน
ระดับนี้ อาจดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม  

 ระดับการรวมมือ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาทหรือฐานะ
หุนสวนหรือภาคีในการดําเนนิกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 ระดับการเสริมอํานาจประชาชน   เปนระดบัสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนซึ่ง
เปนระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับ
คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

1 1. กรมมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบูรณาการการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อวิเคราะหภารกิจ  
         และกําหนดประเด็นทีจ่ะนํามาเปนสวนรวม 

2. การประชุมคณะทํางานบูรณาการการมีสวนรวมของประชาชนมีการประชุม คร้ังที่1/2552  
เมื่อวนัศกุรที่ 20  มนีาคม 2552 เพือ่พจิารณาแนวทางการมสีวนรวมในปงบประมาณ พ.ศ .2552
วิเคราะหภารกจิหลัก และทบทวนผลการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในปที่ผาน โดยมกีารกําหนดประเด็นการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการเขื่อน
ปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง บานแซว ต.บานแซว อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย โดยมกีลุมผูมีสวนได
สวนเสีย คือประชาชน/หนวยงานในพื้นทีบ่ริเวณกอสรางและใชประโยชนใน ต .บานแซว 

3. กรมฯ แจงจังหวัดเนื่องจากคณะทํางานภาคประชาชนทีจ่ะแตงตัง้ประกอบดวยหนวยงานตางๆ  
     และประชาชนในพืน้ที่โครงการ  จึงขอใหผูวาราชการจงัหวดัเปนผูแตงตั้ง 
4. คณะทํางานภาคประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน คร้ังที่ 1/2552  ไดจัดทํากรอบแนวคิด/ 

         แนวทางการมีสวนรวมในโครงการเขือ่นปองกันตลิง่ริมแมน้ําโขง บานแซว  ต.บานแซว 
        อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  โดยนําผลการวิเคราะหขอมูลมาประกอบการพิจารณา  

2 1.  กาํหนดชองทางการรับฟงความคิดเหน็ของประชนและผูมีสวนไดสวนเสยี  โดยการประชมุ /  
      เวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ซ่ึงที่ประชุมไดคดัเลือกสถานที่ดําเนินการออกแบบกอสราง 
      เขื่อนปองกนัตลิ่ง 
2.  คณะทาํงานภาคประชาชนรวมกนัจดัทาํแผนการสรางการมีสวนรวมของประชาชน โครงการ 
     สํารวจออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง  มีวัตถุประสงคของการออกแบบเขือ่นปองกันตลิง่/  
     กจิกรรม / ขัน้ตอน และมแีบบกอสรางเขือ่นเปนตวัช้ีวัด เสนอผูบริหารเมื่อวนัที่  31 มนีาคม 2552 

3 1.  ดําเนนิการตามแผนฯ มีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน  โดยการประชุมคณะทาํงาน   
     ภาคประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน คร้ังที่ 2 และ 3 เพื่อช้ีแจงการดําเนนิงาน และ 
     เสนอแบบรางเขื่อนฯ  ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบแบบรางของการสํารวจออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่ง 
     ริมแมน้ําโขง บานแซว  
2.  รายงานความกาวหนาเสนอผูบริหาร       



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ระดับ
คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

4 1. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
โครงการสํารวจออกแบบเขือ่นปองกันตลิง่ริมแมน้ําโขงตามกรอบแนวทางที่กําหนด 

2. เผยแพรสรุปผลการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหประชาชน
และกลุมผูมีสวนไดสวนเสยี  โดยการประชมุ / เวทีรับฟงความคิดเหน็และทางหนังสือพิมพ 

5 จัดทําแนวทาง และขอเสนอแนะของการดาํเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวม 
เสนอผูบริหารเห็นชอบ    

เกณฑการใหคะแนน :   
   

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่  5 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

4.00 ระดับ 5 5.00 0.2000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
         กรม ฯ  มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบูรณาการการมีสวนรวมของประชาชน ตามคําสั่ง ที่ 116/2552  ลงวันที่ 
4 มีนาคม 2552 
          จัดประชุมคณะทาํงานบูรณาการการมีสวนรวมของประชาชน คร้ังที่1/2552   เมือ่วนัศุกรที่ 20 มีนาคม 2552 
ณ หองประชมุ 304  เพื่อวิเคราะหภารกิจหลัก ซ่ึงมีอยู 3 ภารกิจ คือ  
             1)  ภารกิจดานการผังเมือง 
              2)  ภารกิจดานการพัฒนาเมือง 

               3)  ภารกิจดานอาคาร 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
                    มติที่ประชุม  เหน็ชอบใหเลือกภารกิจดานการพัฒนาเมืองเปนโครงการนํารอง ซ่ึงเลือกโครงการเขื่อน
ปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงบริเวณบานแซว ตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน จังหวดัเชยีงราย 
               กรมฯ มีหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0717/1569 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึงผูวาราชการจังหวัดเชยีงราย 
เพื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน/คณะทํางานภาคประชาชน  ตามคําสั่ง จ.เชียงราย  ที่ 677/2552  
ลงวันที่ 20 มนีาคม 2552  เร่ืองแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชนการมสีวนรวมของประชาชน 
                จงัหวัดเชียงราย  จัดประชุมคณะทํางานภาคประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน คร้ังที่ 1/2552    
เมื่อวันจนัทรที่ 30 มีนาคม 2552  ณ หอประชุมหมูบาน บานแซว หมูที่ 1 ตําบล บานแซว  อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 
เพื่อกําหนดกรอบแนวคดิรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวม  
                    มติที่ประชุม  เหน็ชอบแผนการสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
              รายงานความกาวหนาโครงการสํารวจออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง 
                รายงานผลการประชุมการมีสวนรวม 
              จังหวัดเชียงราย  จัดประชุมคณะทํางานภาคประชาชนการมสีวนรวมของประชาชน คร้ังที่ 2/2552    
เมื่อวันศกุรที่ 17 กรกฎาคม 2552  ณ หอประชุมหมูบาน บานแซว หมูที่ 1 ตําบล บานแซว  อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย  
เพื่อพิจารณาแบบเขื่อนฯ 
                     มติที่ประชมุ  เหน็ชอบแบบรางเขื่อนปองกนัตลิ่งรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานการมีสวนรวม
โครงการเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง  บานแซว 
              จังหวัดเชียงราย  จัดประชุมคณะทํางานภาคประชาชนการมสีวนรวมของประชาชน คร้ังที่ 3/2552    
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552  ณ หอประชุมหมูบาน บานแซว หมูที่ 1 ตําบล บานแซว  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  เพือ่ 
                      -  แจงผลการประชุมครัง้ที่ 2 มมีติเหน็ชอบแบบเขื่อนตามทีสํ่านักงานโยธาธิการและผังเมืองเสนอ 
             จัดทาํแนวทาง  ขอเสนอแนะของการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในปตอไป 
                               
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :                                       - 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :                                                   - 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางองิ  :      
            1.  คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมอืง ที่ 116/2552 ลงวันที่ 4 มนีาคม 2552 แตงตั้งคณะทํางานบูรณาการ 
                 การมีสวนรวม 
            2.  รายงานการประชมุคณะทํางานบูรณาการการมีสวนรวมของประชาชน คร้ังที่ 1/2552 
            3.  หนงัสือกรมโยธาธิการและผังเมอืง ดวนที่สุด ที่ มท 0717/1569 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2552 
            4.  คําสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 677/2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 
            5.  หนงัสือที่ มท 0705/295 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 
            6.  รายงานการประชมุคณะทํางานภาคประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน คร้ังที่ 1/2552 
            7.  หนงัสือ ที่ ชร 0020/1452  ลงวันที่  13  กรกฎาคม  2552 
            8.  หนงัสือ ที่ ชร 0020/18834  ลงวนัที่  14  กรกฎาคม  2552 
            9.  หนงัสือที่ มท 0705/797 ลงวันที่  13 สิงหาคม  2552 
            10.  รายงานการประชุมคณะทํางานภาคประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน คร้ังที่ 2/2552 
            11. หนังสือ ที่ ชร 0020/1691 ลงวนัที่ 4  กันยายน  2552 
            12.  หนงัสือ ที่ ชร 0020/25024  ลงวันที่  9  กนัยายน  2552   
            13.  หนังสือ ที่ ชร 0020/26725  ลงวันที่  28  กนัยายน  2552   
            15.  รายงานการประชุมคณะทํางานภาคประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน คร้ังที่ 3/2552 
            15.  สรุปผลการดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมปงบประมาณ 2552 

                                                                
 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 6  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกนัและปราบปรามการทุจริต  
                 

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

โทรศัพท : 0 2273 0890 โทรศัพท : 0 2299 4253 

คําอธิบาย : 
พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต และการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบตัิหนาที่โดยมิ
ชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1 
  

มีการศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2555) และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณพ.ศ.
2552 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี ้

-  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
-  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
-  ความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
ในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทําให 
      1)  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
       2)  การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
      3)  การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถงึประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยดึมัน่ 
          ในหลักธรรมาภิบาล 
-  ผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปท่ีผานมา 
-  ขอมูลท่ีไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรอืท่ีมีการรองเรยีนผานศูนยดํารงธรรม 
    กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือศูนยบริการประชาชน 
    สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ระดับ
คะแนน 

 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 
 

-  วิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ  
    ของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 3 โครงการ โดยการ 
    คัดเลือกโครงการตองสอดคลองกับหลักเกณฑท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  

   (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) 
2 -  มีการนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล มาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนปองกันและปราบปราม 

    การทุจริต 4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552ของสวนราชการ พรอมท้ังกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดในแตละปท่ีสะทอน 
    ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
 -  ในแผนปฏิบัติการการปองกนัและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ ระบุ 
     กิจกรรม/โครงการไดสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตครบถวน 
     ท้ัง 4 ยุทธศาสตร และครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกดิการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน 
     การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของโครงการสาํคัญทั้ง 3 โครงการ 
 -  แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2555) และแผนปฏิบัติการการปองกัน 
     และปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการไดรับความเหน็ชอบจากผูบริหาร 
     ระดับสูงภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552 และใหนําเผยแพรผานทางเว็บไซตของสวนราชการ 
     (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2) 

3 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

 ยุทธศาสตร กิจกรรม 
 ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกจิตสํานึก คานิยม 

คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัย 
แกทุกภาคสวน 
กิจกรรม / โครงการ 
1.  โครงการฝกอบรมการพัฒนา
สงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยา
บุคลากรภาครัฐ หรอืโครงการฝกอบรม
การพัฒนาจิตโดยใชหลักพุทธธรรม 
(เปาหมาย จํานวน 1 ครั้ง/100 - 150 คน) 

 
 
 
 
1. จัดใหมีการสัมมนาโครงการ “จากวันแมถึงวันพอ 116 วัน สราง
สามัคคี” และกิจกรรมสัปดาหสงเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เมื่อวันที่   
2 ธันวาคม 2551 ณ หองประชุม 1101 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ถนนพระรามที่ 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ผูเปนองคเอกอคัรศาสนูปถัมภก พรอมท้ังเผยแพรพระราชกรณียกิจและ 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในดานศาสนา 

เนื่องในมหามงคลมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551และ
รณรงคพัฒนาจติใจการปลูกฝงและสงเสรมิคุณธรรม ศีลธรรม จรยิธรรม  
ตามแนวพระราชดําริ และใหความรูท่ีถูกตองเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยมีบุคลากร
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเขารวมการสมัมนา จํานวน 193 คน 
โดยมีวิทยากรใหความรู ดังนี ้
     1)  ศ. (พิเศษ) ดร.จิรโชค (บรรพต) วีระสย เปนวิทยากรบรรยายใน 
หัวขอ “ความคิดเชิงการเมืองในพระพุทธศาสนา” 
     2)  พระครูวินัยธรชาติและพระมหาสนอง จากวัดสรอยทอง 
กรุงเทพฯ เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “ธรรมะยุคโลกาภิวตัน” 
 

 

 2. โครงการเพิม่พูนความรูเพื่อการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล 
(เปาหมาย จํานวน 1 ครั้ง/70 - 100 คน) 

1. โครงการเพิม่พูนความรูเพื่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
     1.1  กองการเจาหนาท่ีไดจัดทําบทความ “สาระสําคัญเกี่ยวกับ 
ธรรมาภิบาลตามโครงการเพิ่มพูนความรูเพื่อการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล” ลงพิมพเผยแพรในวารสารกรมโยธาธิการและผงัเมอืงฉบับ
ท่ี  28/2552เพื่อใหบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองมคีวามรู
ความเขาใจ และพัฒนาระบบราชการใหมีธรรมาภิบาลเพือ่ประโยชนสุข
ของประชาชน 
     1.2  จัดใหมีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู 
เพื่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล” และศึกษาดูงาน ณ โครงการ 
กอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่เทศบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ หองประชุม 1101 กรมโยธาธกิารและ 
ผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และจังหวัดสมุทรสาครเพื่อใหมีการนําหลัก
ธรรมาภิบาล มาใชในการบริหารงาน การจัดซือ้จัดจางตามระบบ 
ธรรมาภิบาลและระเบียบที่เกี่ยวของและศึกษาดูงานโครงการกอสราง
สําคัญของกรมโยธาธกิารและผังเมอืงซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 สูงและเปนตัวอยางในการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน  โดยมีบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง เขารวม
การสัมมนา จํานวน 99 คน โดยมีวิทยากรใหความรู ดังนี้ 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
       1)  นายเกรียงไกร  นิศากร   นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 7 

เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “การจัดซื้อจัดจางตามระบบธรรมาภิบาล 
และระเบียบท่ีเกี่ยวของ”  
     2)  นายปราโมทย  พรหมทอง วิศวกรโยธาชํานาญการ 
สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และบุคลากรจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมทุรสาคร
เปนวิทยากรบรรยายหวัขอ “โครงการปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร” และนําศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการ ประกอบการบรรยายสรุป 
 

 3. โครงการคัดเลือกผูปฏิบัติตาม
มาตรฐานคุณธรรมและจรยิธรรม 
(เปาหมายไมนอยกวา 5 ราย) 

1. ศูนยประสานราชการใสสะอาดกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดใหม ี 
โครงการคัดเลอืกผูปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของ
บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําป 2552  เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ
คุณเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ผูท่ีไดประพฤติดี ตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม ปรากฏวามีบุคลากร ไดรับคัดเลอืก จํานวน 70 คน 
 

 4.  โครงการถวายสัตยปฏิญาณเปน
บุคลากรภาครัฐท่ีดีและพลังของแผนดนิ 
(เปาหมายไมนอยกวา 100 คน) 

1. จัดใหมีโครงการถวายสัตยปฏิญาณเปนบุคลากรภาครัฐท่ีดี 
และพลังของแผนดิน โดยนายอุดม  พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง เปนประธาน และกลาวนําคณะผูบริหาร ขาราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจาง ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณเปนขาราชการที่ดี  
และพลังของแผนดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 
ณ หองประชุมทางเชื่อม ช้ัน 10 กรมโยธาธิการและผังเมือง  ถนน
พระรามที่ 6 โดยมีผูเขารวมโครงการดังกลาว จํานวน 190 คน 
 

 ยุทธศาสตรที่ 2 รวมพลังแผนดนิปองกนั 
และปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม/โครงการ 
    1.  โครงการศูนยดํารงธรรม  
(ศูนยการขาวกลาง) รวบรวมเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข 

 
 
 
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดมีคําสั่งท่ี 194/2552 ลงวันที่ 30 
เมษายน 2552 แตงตั้งคณะทํางานการจัดการขอรองเรียนของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อกําหนดผูรับผดิชอบกระบวนการจัดการ 
ขอรองเรียนใหชัดเจนและจัดการแกไข ปรับปรุงบริการ ในสวนที่มีการ
รองเรียนใหถูกตองและเปนที่พอใจ ของผูรองเรียน หรือผูมสีวนไดเสีย  
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
  และนําขอรองเรียนมาดําเนนิการ ปรับปรุงการใหบริการในสวนที่เกี่ยวของ

ใหมีมาตรฐานยิ่งข้ึน และในปงบประมาณ พ.ศ.2552 มีผูรองเรยีนผาน
ศูนยดํารงธรรม  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 44 เรื่อง โดย
เปนเรื่องท่ี ไมเกี่ยวของกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 26 เรื่อง  
และเรื่องท่ีเกี่ยวของกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 18 เรื่อง และ
ไดดําเนินการแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบและดําเนินการ
ท้ังหมดแลว 
 

  2.  โครงการสรางความเขมแข็ง ใหกับ 
เครือขายภาคประชาชนและเครือขาย 
ภาคสวนตาง ๆ 
(เปาหมาย 1 ครั้ง จํานวน 100 คน) 

1. จัดใหมีโครงการสัมมนา "การสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายภาครัฐ 
และภาคประชาชน เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ" เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมปริ๊นซ 
พาเลซ โบเบทาวเวอร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ เพือ่สรางความรู
ความเขาใจ ในบทบาทอํานาจหนาท่ีและภารกจิของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ท่ีมีตอประชาชนในทุก ๆ ดานและเกิดการมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการทํางานของกรมโยธาธิการและผังเมืองไดทุกขั้นตอน เพื่อ
ปองกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ โดยมอีงคกรภาคประชาชน 
หนวยงานภาครัฐ และมีเครือขายภาคสวนตาง ๆ เขารวมการสัมมนา 
จํานวน 487 คน โดยมีวิทยากรใหความรู และแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
     1)  พระเทพปริยัตติวิมล ประธานคณะกรรมการบริหารเครือขาย 
ภาคราชการและภาคประชาสังคม 84 องคกร (อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย) แสดงสัมโมทนียกถา 
     2)  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายเอกวิทย ถริะพร), 
ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมการผังเมือง, ผูแทนสํานักสนับสนุน 
และพัฒนาตามผังเมือง, ผูอํานวยการกองนิติการ และผูแทนกองคลัง 
บรรยายเรื่องภารกิจของกรมโยธาธิการและผงัเมือง โดยเฉพาะการสราง 
ความโปรงใส และการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในโครงการของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงไดรับการจัดสรรงบประมาณสูง 
      3)  พล.ต.หญิง อุษณีย  เกษมสันต ณ อยุธยา เลขาธิการเครอืขายภาครัฐ 
และประชาสังคม 84 องคกร เปนหัวหนาคณะอภิปราย  และ 
นายจํานง  ทับบํารุง  ผูประสานเครือขายพลังแผนดิน และ 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
  นางกันตา  แปนบางนา  ประธานกรรมการสถาบันสงเสริมภูมิปญญา 

เพื่อสังคม อภิปรายบทบาทและหนาท่ีของเครือขายภาคประชาชน
สังคมในการมีสวนรวมเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ 
     4)  พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน (บัวบาน) และพระภิกษุธงชัย  
จากจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั บรรยายธรรม 10  และเพือ่ใหการดําเนินการ
เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ท่ี มท 0211.2/ว 2174 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552  แจงวาในการประชุมคณะกรรมการติดตาม
เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณภาครัฐ  ครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวนัที่ 1 
กรกฎาคม 2552 มีรองนายกรฐั (นายกอรปศักดิ์  สภาวสุ) เปนประธาน ให
สวนราชการเรงรัดการฝกอบรม และประชุมสัมมนาใหแลวเสร็จ และ
เบิกจายงบประมาณภายในเดือนกรกฎาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง 
จึงไดดําเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะและและขีดความสามารถของ
บุคลากรกรมโยธาธิการและผงัเมือง ในการปองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบโดยบุคลากรเขารวมโครงการสัมมนา "การสรางความเขมแข็ง
ใหกับเครือขายภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ" ในครั้งนี้ดวยในคราว
เดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการปองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบกับองคกรภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐ และเครือขายภาคสวน
ตาง ๆ โดยมีบุคลากรเขารวมโครงการสัมมนา จํานวน 188 คน 

  

 ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความแข็งแกรง 
แกหนวยงานตอตานการทุจรติ 

กิจกรรม/โครงการ 
    1. โครงการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
 
 
1. กองเผยแพรและประชาสัมพันธ ไดลงพิมพเผยแพรชองทางการให 
บริการประชาชน 4 ชองทาง คือชองทางสืบคนขอมูลขาวสาร, ชองทาง 
แจงเรื่องรองเรยีนรองทุกข, ชองทางแจงเรือ่งรองเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบและชองทางแจงปญหายาเสพติดในวารสารกรมโยธาธิการ- 
และผังเมอืง ฉบับที่ 27/2551 เพื่อใหทุกภาคสวนไดทราบชองทางติดตอ /
รองเรยีนเรื่องตาง ๆ 

2. กองเผยแพรและประชาสัมพันธ ไดมีการจัดเก็บสถิติและสรุปผล 

ผูใชบริการศูนยขอมูลขาวสารของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ปรากฏวามีผูใชบรกิาร  จํานวน 1,768 คน 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางบุคลากรมอือาชีพ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

   โครงการ/กิจกรรม 

    1.โครงการพฒันาสมรรถนะและ 
ขีดความสามารถของบุคลากรกรมโยธาธ-ิ
การและผงัเมอืง ในการปองกนัการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  
(เปาหมาย จํานวน 1 ครั้ง/ไมนอยกวา 
50 คน) 

 
 
 
1. บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมอืง จํานวน 188 คน เขารวมโครงการ 

สัมมนา “การสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายภาครัฐและประชาชน 
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมปรินซ  พาเลซโบเบทาวเวอร 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกับองคกรภาคประชาชน หนวยงาน
ภาครัฐ และเครอืขายภาคสวนตาง ๆ (เอกสารหมายเลข 3) 

4 

 
ตัวช้ีวัดท่ีระบุในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย (เอกสารหมายเลข 4) 

5 

 
ตัวช้ีวัดท่ีระบุในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง มีผลสําเร็จสูงกวาเปาหมาย (เอกสารหมายเลข 5) 

เกณฑการใหคะแนน :     
 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 

 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 6  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการ
ตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3.00 ระดับ 5 5.00 0.1500 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  มีการศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 
(ปงบประมาณพ.ศ.2552 - 2555) และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี ้
      1.1  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
      1.2  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
      1.3  ความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจจะกอใหเกดิการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวน การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
ในการปฏิบัตริาชการ โดยวเิคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 
            (1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรบัผิดชอบ 
ไมเพียงพอ 
             (2)  การปฏิบัติหนาที่ไปในทางทีท่ําใหประชาชนขาดความเชือ่ถือในความมคีุณธรรม ความมีจริยธรรม 
             (3)  การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล 
       1.4  ผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปที่ผานมา 
       1.5  ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการหรือที่มีการรองเรียนผานศูนยดํารงธรรมกรม
โยธาธิการและผังเมือง หรือศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานัก   
นายกรัฐมนตร ี
       1.6  วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทจุริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 3 โครงการ โดยการคัดเลอืก 
โครงการตองสอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด คือ 
              (1)  โครงการระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริการ 
              (2)  กอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนมหาชัย จังหวดัสมุทรสาคร 
              (3)  กอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนบางหญาแพรก ระยะที่ 1 จังหวดัสมุทรสาคร 
 2.  มีการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล มาประกอบการพจิารณาจัดทําแผนปองกันและปราบปราม 
การทุจริต 4 ป(ปงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2555) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552ของสวนราชการ พรอมทั้งกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดในแตละปที่สะทอนผลสัมฤทธ์ิ 
(Outcome) ไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม   
      2.1 ในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการ
ระบุกิจกรรม/โครงการไดสอดคลองกับยทุธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตครบถวน  ทั้ง     
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
         2.1 ในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของ
สวนราชการ  ระบุกิจกรรม/โครงการไดสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตครบถวน  ทั้ง  4  ยุทธศาสตร และครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต 
การปฏิบัติและ/หรือละเวน  
         2.2   แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2555) และแผนปฏิบัติการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสวนราชการไดรับความเห็นชอบ
จากผูบริหารระดับสูงภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552  และใหนําเผยแพรผานทางเว็บไซตของสวนราชการ 
3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

            ยุทธศาสตรท่ี 1  ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินยัแกทุกภาคสวน 
                                       กิจกรรม / โครงการ 
                                       1.  โครงการฝกอบรมการพัฒนาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบุคลากรภาครัฐ  
                                                 หรือโครงการฝกอบรมการพัฒนาจิตโดยใชหลักพุทธธรรม 
                                       2. โครงการเพิ่มพนูความรูเพื่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล 
                                       3. โครงการคัดเลือกผูปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
                                          4.  โครงการถวายสตัยปฏิญาณเปนบุคลากรภาครัฐที่ดีและพลังของแผนดนิ 
             ยุทธศาสตรท่ี 2  รวมพลังแผนดนิปองกนัและปราบปรามการทุจริต 
                                      กิจกรรม/โครงการ 
                                       1.  โครงการศูนยดาํรงธรรม (ศูนยการขาวกลาง) รวบรวมเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
                          2.  โครงการสรางความเขมแข็ง ใหกับเครอืขายภาคประชาชนและเครอืขายภาคสวนตาง ๆ 
             ยุทธศาสตรท่ี 3   เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 

                                   กิจกรรม/โครงการ 

                                      - โครงการเปดเผยขอมูลขาวสารของกรมโยธาธิการและผังเมอืง 
           ยุทธศาสตรท่ี 4   สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

                                      โครงการ/กิจกรรม 

                                      - โครงการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมอืง  
                                                   ในการปองกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ                  
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ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :    
1.  ผูบริหารใหความสําคัญตอการจัดทําแผนการปองกนัและปราบปรามการทุจริต       

         2. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการจัดสรรงบประมาณ 
บุคลากรและดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :                                        
       รูปแบบการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแตกตางกนั 
ขอเนอแนะสําหรับการดําเนนิการในปตอไป  :                              - 
 

หลักฐานอางองิ  :    
ขั้นตอนที่ 1  ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน  จํานวน  4  รายการ ดังนี ้
        1.  ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏบิัติการปองกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง คร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพนัธ 2552 จํานวน 1 เลม (รายละเอียดประกอบการ 
ประชุมผูตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่กลุมงานวนิัย/กองการเจาหนาที ่
        2.  ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏบิัติการปองกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง คร้ังที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 จํานวน 1 เลม (รายละเอียดประกอบการประชุมผูตรวจสอบหรือ
ขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่กลุมงานวินยั/กองการเจาหนาที)่ 
        3.  บัญชีรายช่ือผูเขาประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และรายงานการประชุม ทั้ง 2  คร้ัง 
        4.  หนังสอืดวนที่สุด ที่ มท 0702.3/ว 122 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552 ขอมติรับรองรายงานการประชุมฯ 
ขั้นตอนที่ 2  ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน  จํานวน  7  รายการ ดังนี ้
        1. หนังสอืดวนที่สุด ที่ มท 0702.3/552 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองไดใหความ
เห็นชอบแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้ง 3 แผน 

        2.  แผนปองกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ป กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2552 -2555  
        3.  แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

        4.  แผนปฏิบัติการตามยทุธศาสตรวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมโยธาธิการและผังเมอืง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2555 (ตามรูปแบบของสํานักงาน ป.ป.ท.)  
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       5.  หนังสอืดวนที่สุด ที่ มท 0702.3/ว 51 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552 มอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ภายในกรม
โยธาธิการและผังเมืองดําเนนิการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
       6.  ปฏิทินดําเนินงาน (Gantt Chart) 
       7.  ภาพพมิพหนาเว็บไซต www.dpt.go.th ที่มีขอมูลแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง  จํานวน 3 แผน     
     ขั้นตอนที่ 3  ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน  จํานวน  11  รายการ ดงันี้ 
      1.  รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามตวัช้ีวดัที่ 6  
      2.  ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart)  

        3.  ภาพถายและเอกสารจัดการสัมมนาโครงการ จากวันแมถึงวันพอ 116 วันสรางสามัคคี และกิจกรรม
สัปดาหสงเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั      
เมื่อวันที ่2 ธันวาคม 2551 จ  
        4.  บทความ "สาระสําคัญเกี่ยวกับธรรมาภิบาล" ลงพิมพเผยแพรในวารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง ฉบับที่ 
28/2552   
        5.  ภาพถายและเอกสารโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การเพิ่มพูนความรูเพื่อการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล" เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552  
        6.  เอกสารโครงการคัดเลือกผูปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของเจาหนาทีก่รมโยธาธิการ
และผังเมือง ประจําป พ.ศ.2552  
        7.  ภาพถายโครงการถวายสัตยปฏิญาณเปนบุคลากรภาครัฐที่ดีและพลังของแผนดิน เมื่อวันที ่1 ธันวาคม 2551 
จํานวน 2 ภาพ 

        8.  ประชุมคณะทํางานการจัดการขอรองเรียนของกรมโยธาธิการและผังเมือง คร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน 2552, รายงานการประชุมและรายงานผลการดาํเนินการของศูนยดํารงธรรมของกรมโยธาธิการและผัง
เมืองระหวางเดือนตุลาคม 2551 -  กันยายน 2552  
        9.  ภาพถายและเอกสารโครงการสัมมนา "การสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อ
ปองกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ" เมื่อวนัที่ 24  กรกฎาคม 2552 และโครงการพฒันา
สมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง ในการปองกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
โดยบุคลากรของกรมโยธาธกิารและผังเมอืง เขารวมโครงการสัมมนาการสรางความเขมแข็งใหกบัเครือขายภาครัฐ
และภาคประชาชน  เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ" เพื่อแลกเปลีย่นระสบการณ
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกบัองคกรภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐ และเครือขายภาคสวนตาง ๆ  
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       10.  วารสารกรมโยธาธิการและผังเมอืง ฉบับที่ 27/2551 พิมพเผยแพรชองทางบริการประชาชน 4 ชองทาง คือ
ชองทางสืบคนขอมูลขาวสาร, ชองทางแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกข, ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และชองทางแจงปญหายาเสพติด 
        11.  รายงานสรุปผลการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง ปงบประมาณ พ.ศ.2552  
มีผูใชบริการจาํนวน 1,768 คน    

 ขั้นตอนที่ 4   ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน  จํานวน  1 รายการ ดังนี ้
     รายงานสรุปที่แสดงถึงผลสําเร็จตามตัวช้ีวดัเปนไปตามเปาหมายทีร่ะบุในแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
     ขั้นตอนที่ 5    ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน  จํานวน  1 รายการ ดังนี้ 
     หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0702.3/1963 ลงวันที่ 25 กันยายน 2552 สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต กรมโยธาธิการและผังเมือง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เสนออธิบดี  เพื่อขอ
ความเหน็ชอบรายงานดังกลาว ซ่ึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 7  :  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ                 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางจารวุรรณ  ปทุมารักษ ผูจัดเก็บขอมูล : 1.  นางอัชณา  โพธิวงศาจารย  
                           2.  นางนงลักษณ  เพชรประดับ 

โทรศัพท : 0 2299 4487 โทรศัพท : 0 2299 4300 , 0 2299 4304 

คําอธิบาย : 
                  ความสําเร็จของการดําเนินการเกีย่วกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวนราชการ ตองดําเนินการ 
ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547  
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ 
และการกาํหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐ ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนดวยความรวดเร็ว   
ซ่ึงพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับ
คะแนน 

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 

1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  ดังนี้ 
 จัดสถานที/่ จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ สําหรับ
ใหบริการขอมลูขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อใหประชาชน
สามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และตั้งอยู
ในบริเวณที่ประชาชนเขาไปใชบริการไดงาย 

 
 มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารของสวนราชการ
เปนการเฉพาะ 

 
 
 มีปายบอกถึงที่ต้ังของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสาร 

      ที่สวนราชการจัดไว สําหรับการใหบริการขอมูลขาวสารที่ 
      เขาใจไดงาย และมองเห็นไดชัดเจน 

 
 
1.  ไดมีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ   
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่หองสมุดกรมโยธาธิการ
และผังเมือง (ช้ัน  1  ตึก  20 ช้ัน) โดยกองเผยแพรและ
ประชาสัมพันธเปนผูรับผิดชอบ   
 
2.  แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลใหขอมูลขาวสาร 
เปนการเฉพาะ  คือ 
     1)  นางอัชณา  โพธิวงศาจารย  บรรณารักษชํานาญการ   
     2)  นางนงลักษณ  เพชรประดับ   เจาพนักงานหองสมุด   
            ชํานาญงาน 
  3.  มีการติดปาย  “ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ”   
 ณ  ที่ต้ังศูนยขอมูล  และทางประตูเขา – ออก  2  ดาน   
    1)  มีปายช้ีที่ต้ังศูนยบริเวณทางเขา – ออก ที่อาคาร    
10  ช้ัน  และอาคาร 20 ช้ัน        
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
  ระดับ   
 คะแนน 

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 

2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9  ดังนี้ 
 ศูนยขอมูลขาวสารของสวนราชการ มีขอมูลขาวสาร
ตามมาตรา 9 (1) – (8) ครบถวน เปนปจจุบัน และเก็บ
ไวเผยแพรเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

 
 
 
 

 จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูล
ขาวสารอยางชัดเจนและสามารถสืบคนไดสะดวก 
รวดเร็ว และเปนปจจุบัน 

 
 
1.  จัดเอกสารขอมูลขาวสารตามมาตรา  9  (1) – (8)  
ที่เกี่ยวของกับภารกิจกรมและเปนปจจุบันตั้งไว ณ ที่ต้ังศูนย 
2.  จัดทําระบบและฐานขอมูลขาวสารของราชการ   
กรมโยธาธิการและผังเมือง  ลงในเครื่องคอมพิวเตอร  
และนําขอมูลภารกิจกรมลงในฐานขอมูล  ซึ่งเปนขอมูล 
ที่ทันสมัย  และจัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู        
                                                           

3.  ไดจัดทําดัชนี  ขอมูลขาวสารตามมาตรา  9  (1) – (8) 
ที่เปนปจจุบัน สามารถใชไดอยางสะดวกรวดเร็ว และชัดเจนไว
บริการ  ณ ที่ต้ังศูนย 

3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปน
ระบบ โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 มอบหมายใหผูบริหารระดับรองหัวหนาสวนราชการ
รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของราชการเปนการเฉพาะ 

 

 ผูบริหารของสวนราชการใหความสําคัญและ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการอยางเครงครดั เชน มีการประชุม
เพื่อซักซอมความเขาใจอยางสม่ําเสมอ เปนตน 

 
 

 จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูล
ขาวสารของสวนราชการ และรายงานใหผูบริหารของ
สวนราชการทราบอยางสม่ําเสมอ  
(รายเดือนหรือรายไตรมาส) 

 

 
 
1.  ไดมีคําสั่งแตงตั้งใหผูบริหารระดับรองอธิบดี  
(นายสุพล  ศรีพันธุ ) เปนหัวหนาคณะทํางานการเผยแพร 
ขอมูลขาวสารของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

2.  ผูบริหารของกรมใหความสําคัญและควบคุมดูแลโดยตลอด  ดังนี ้
     - มีการประชมุคณะทํางานการเผยแพรขอมูลขาวสารฯ                 
         -  ครั้งที่ 1/2552  เมื่อวันที่ 16  มกราคม 2552 
          -  ครั้งที่ 2/2552  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 
 

3.  มีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการใชบริการ แบงเปนหมวด
รายงานแกผูบริหาร  ทุกไตรมาส   
      1) ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2551 ) 
           เมื่อวันที่  12  มกราคม 2552        
      2) ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม 2552) 
           เมื่อวันที่  30  เมษายน  2552  
      3) ไตรมาสที่  3  (เมษายน - มิถุนายน 2552) 
           เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2552  
      4) ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม - กันยายน 2552) 
           เมื่อวันที่   1  ตุลาคม  2552 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ระดับ
คะแนน 

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 

  มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  
พ.ศ. 2547 ในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนดวย
ความรวดเร็ว โดยมีเรื่องทีส่ามารถตอบสนอง หรอืใหบริการ
ขอมูลขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 โดยไมมีเรื่อง
รองเรียนไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

4.  รวบรวมการใหบริการขอมลูของหนวยงาน ตามมติ ครม. 
ในการตอบสนองภายในกําหนด โดยไมมีเรือ่งรองเรียนไป
ยังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารให
บุคลากรในสวนราชการและประชาชนทราบ  ดังนี้ 
 จัดอบรม ใหความรู เพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารและการปฏิบัติหนาที่
ในการใหบริการขอมูลขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ใหแกบุคลากรในสวนราชการ อยางทั่วถึง ปละไมนอยกวา
รอยละ 10 ของจํานวนเจาหนาที่ 
ในสวนราชการนั้น และไมตํ่ากวาครั้งละ 3 ช่ัวโมง 

 ประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการโดยเฉพาะการจัดตั้งศูนยขอมูล
ตามมาตรา 9 ใหประชาชนรับทราบผานชองทางตางๆ อยาง
นอย 5 ชองทางโดย 2 ใน  5 ชองทางจะตองเปนการเผยแพร 

      ประชาสัมพันธ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส และ บอรด 
     ประชาสัมพันธ 
 
 
 
 รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ขาวสารผานทางชองทางตาง ๆ และมีการนําความคิดเห็นของ
ประชาชน (ถามี) มาพิจารณาประกอบการบริหารจดัการดาน
การเปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

 
 
1.   จัดโครงการสัมมนา เรื่อง  “การเผยแพรขอมูล
ขาวสารของราชการ”  วันที่ 31 กรกฎาคม 2552   
 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  หองกรุงธนบอลรูม   
 โรงแรมรอยัลริเวอร เขตบางพลัด  กทม. 
 
 
2. ประชาสัมพันธ เผยแพรผานชองทาง ดังนี้ 
       1)  เว็บไซตกรมโยธาธิการและผังเมือง 
       2)  บอรดประชาสัมพันธ 
       3)  เสียงตามสาย 
       4)  วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 
       5)  จัดนิทรรศการ 
       6)  ซีดี เรื่อง การเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ  
             กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 7) แผนพับ 
3. ทอดแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร และนํามา ประมวลผลโดยใชโปรแกรม   
SPSS  
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
5  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบ-

ราคา ที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลวบนเว็บไซตของ
สวนราชการ โดยเร็ว  

 
 จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน โดยแยกประเภท
เปนหมวดหมูใหชัดเจน  และเผยแพรบนเว็บไซตของสวน
ราชการ โดยเผยแพรตลอดปงบประมาณ เปนเวลา 
ไมนอยกวา 1 ป 

1.  นําขอมูลเกี่ยวกับการประกาศประกวดราคา  ประกาศ -
สอบราคา ที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลวเผยแพร 
บนเว็บไซตกรม     
   
2.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจางโดยแยกประเภทเปนหมวดหมู 
ที่ชัดเจน  เปนรายเดือน เผยแพรบนเว็บไซตกรม  ไดแก 

1) หมวดการจัดซื้อวัสดุและบริโภค 
2) หมวดการจางซอม, จางเชา (ยานพาหนะ, 

อาคารสถานที่, ครุภัณฑ, น้ํามัน) 
3) หมวดการจัดซื้อจัดจางพิมพ 
4) หมวดการจัดซื้อครุภัณฑ 
5) หมวดการสรางเขื่อน, ระบบปองกันน้ําทวม, 

ระบบบําบัดน้ําเสีย, ปรับปรุงพื้นที่ 

เกณฑการใหคะแนน :     
 

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

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 7  :  ระดับความสําเร็จในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ                 

3.00 ระดับ 5 5.00 0.1500 

                    

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
ขั้นตอนที่ 1 
                  1. กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารของราชการ ตั้งอยูที่หองสมุดกรมโยธาธิการ- 
และผังเมือง 
                  2. แตงตั้งมอบหมายเจาหนาทีรั่บผิดชอบดูแลใหขอมูลขาวสารเปนการเฉพาะ 
                  3. มีปายบอกที่ตัง้ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ณ อาคาร 20 ช้ัน และปายชี้ที่ตั้งศูนยทีอ่าคาร 10 ช้ัน 
บริเวณทางเขา – ออก 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอนที่ 2 
                  1. จัดทําแฟมเอกสารขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 9 ที่เกี่ยวของกับภารกจิกรม 
                  2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสาร ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยจดัทําฐานขอมลู 
ขาวสารของราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงในเครื่องคอมพิวเตอร 
                  3. จัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 9 ขึ้นเว็บไซตกรม  
                  4. จัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร ในฐานขอมูลขาวสาร ใหใชไดอยางสะดวกรวดเร็ว และชัดเจนไวบริการ 
ณ ที่ตั้งศูนย 
                 5. จัดทําคูมือการใชโปรแกรมฐานขอมูล  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ 
ขั้นตอนที่ 3 
                 1. ไดมีคําสั่งแตงตัง้หรือมอบหมายใหผูบริหารระดับรองอธิบด ี(นายสุพล  ศรีพันธุ) เปนหัวหนาคณะทํางาน 
การเปดเผยแพรขอมูลขาวสารของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
               2. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการใชบริการรายงานแกผูบริหาร 
                       - ไตรมาสที่ 1 คือ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2551 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 
                       - ไตรมาสที่ 2 คือ เดือนมกราคม – มีนาคม 2552 เมื่อวันที ่30 เมษายน 2552 

                        - ไตรมาสที่ 3 คือ  เดอืนเมษายน – มิถุนายน 2552  เมื่อวนัที่  10  กรกฎาคม 2552  
                       - ไตรมาสที่ 4 คือ  เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2552 เมื่อวนัที่  1 ตุลาคม 2552 
ขั้นตอนที่ 4 
                  1.  เผยแพรขอมูลขาวสารบนเวบ็ไซตกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                  2.  จัดโครงการสัมมนา เร่ือง  “การเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ”    ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552                
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร  กรุงเทพฯ 
                  3.  ประชาสัมพันธเสียงตามสายเกี่ยวกับการจดัตั้งศูนยขอมลูขาวสารตามมาตรา 9 แหง 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ   
                  4.  ประชาสัมพันธเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 
แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ  ในวารสารกรม   
                  5.  จัดนิทรรศการ เร่ือง  การเผยแพรขอมูลขาวสาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง    
ณ โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ  กรุงเทพฯ   เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2552       
                 6.   จัดนิทรรศการ เร่ือง  การเผยแพรขอมูลขาวสาร  กรมโยธาธิการและผังเมือง                                         
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ  เมื่อวันที ่31 กรกฎาคม 2552    
          



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
           7.  ทอดแบบสอบถาม เพื่อรับฟงความคิดเห็นเกีย่วกับการเปดเผยขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ    

และนํามาประเมิน โดยใชโปรแกรม SPSS ในการประมวลผล          
                 8.  ประเมินผลแบบสอบถาม     
ขั้นตอนที ่5 

           1.  นําขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา  ประกาศสอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว เผยแพร   
บนเว็บไซตกรม 
                  2. นําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนทีแ่ยกประเภทหมวดหมูที่ชัดเจนเผยแพรบนเว็บไซตกรม 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนนิงาน :    - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :                -  

หลักฐานอางองิ  :    
            ขั้นตอนที่ 1 

1.1 รูปภาพสถานที่ศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 9 เพื่อใหประชาชนสามารถ 
เขาตรวจสอบขอมูลขาวสารของสวนราชการเปนการเฉพาะ และรูปภาพปายแสดงสถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 
ที่จัดไวสําหรับการใหบริการขอมูลขาวสารที่เขาใจไดงายและมองเห็นไดชัดเจน- 

1.2 รูปภาพเจาหนาที่ศูนยขอมูลขาวสาร 
1.3 รูปภาพปายชีบ้อกทางสถานที่ตั้งศูนยฯ 

             ขั้นตอนที่ 2 
2.1 แฟมเอกสารขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ตามภารกิจกรม 
2.2 รูปภาพประกอบ การเขาสืบคนฐานขอมูลของ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารตามขั้นตอนของระบบ 
2.3 เอกสารดัชนีขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 9 ในหนาเว็บไซตกรม 
2.4 เอกสารดัชนีขอมูลขาวสารของฐานขอมูล 

             ขั้นตอนที่ 3 
             3.1  เอกสารการแตงตั้งคณะทํางานการเปดเผยขอมูลขาวสารของกรมโยธาธิการและผังเมอืงที่ 854/2551
ลว.17 ธ.ค. 2551  
             3.2  รายงานการประชุมคณะทํางานการเปดเผยขอมูลฯ  และภาพประกอบ คร้ังที่ 1/2552  
เมื่อวันที่  16 มกราคม 2552  
             3.3  รายงานการประชุมคณะทํางานการเปดเผยขอมูลฯ  และภาพประกอบ  คร้ังที่ 2/2552   
เมื่อวันที่  26 มถุินายน 2552 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
             3.4  สรุปผลการใชบริการรายงานแกผูบริหาร  ทุกไตรมาส   
                       -  ไตรมาสที่  1  คือ  เดือนตลุาคม  2551   – ธันวาคม  2551      เมื่อวันที่  12  มกราคม  2552 
                       -  ไตรมาสที่  2  คือ  เดือนมกราคม  2552  – มีนาคม  2552       เมื่อวันที ่ 30  เมษายน   2552    
                       -  ไตรมาสที่  3  คือ  เดือนเมษายน  2552  – มิถุนายน  2552      เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม 2552    
                       -  ไตรมาสที่  4  คือ  เดือนกรกฎาคม  2552  – กันยายน  2552   เมื่อวันที่  1 ตุลาคม  2552 
                      สรุปผูมาขอใชบริการขอมูลขาวสาร รวม  4  ไตรมาส  จํานวน 1,768  บาท 
            ขั้นตอนที่ 4   

 4.1  ตัวอยางการเผยแพรขอมูลฯ บนเว็บไซต  กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
                4.2   จดัโครงการสัมมนา เร่ือง  “การเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ”   วันที่ 31 กรกฎาคม 2552  
เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร  กรุงเทพฯ  โดยมีขาราชการ ลูกจาง  และพนกังานราชการ เขารวม
สัมมนา จํานวน  320 คน   

 4.3  รูปภาพบอรดประชาสัมพันธ   
 4.4  รูปภาพเสียงตามสาย 
4.5   วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง  ฉบับที่ 27/2551  และฉบับที่ 29/2552  

              4.6  จัดนิทรรศการเรื่อง การเผยแพรขอมูลขาวสาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง  ณ โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ  
กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552  
             4.7  จัดนิทรรศการเรื่อง การเผยแพรขอมูลขาวสาร  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร  
กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552    

 4.8  ผลการประมวลจากโปรแกรม SPSS                 
            ขั้นตอนที่ 5         

              5.1  ตัวอยางการเผยแพรขอมูลเกีย่วกับการประกวดราคา  ประกาศสอบราคา ที่หัวหนาสวนราชการ 
ลงนามแลว 
            5.2  ตัวอยางสรุปผลการจัดซื้อจัดจางรายเดือนทีแ่ยกประเภทหมวดหมูที่ชัดเจน                     
 
 
 
 
 
 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 8 :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:  นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน ผูจัดเก็บขอมูล  : 1.  นางภัททิรา   สุริวรรณ  
                            2.  นางนัยนา     สาสุข 

โทรศัพท :  0 2299 4162 โทรศัพท :   0 2299 4163, 0 2299 4168 

คําอธิบาย :  

• การพจิารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบกิจายเงนิงบประมาณ
รายจายลงทนุของสวนราชการทั้งที่เบกิจายในสวนกลางและสวนภูมภิาค เปนตวัช้ีวดัความสามารถในการเบกิ
จายเงนิของสวนราชการ ทั้งนีไ้มรวมเงินงบประมาณทีไ่ดรับการจดัสรรเพิ่มเตมิระหวางปงบประมาณ โดยจะ 
ใชขอมูลการเบิกจายเงนิงบประมาณจากระบบการบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส (GFMIS)  

• การใหคะแนนจะพจิารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทยีบกบัวงเงินงบประมาณ
ที่ไดรับ 

• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทนุ หรือ 
รายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจดัหาทรพัยสินประเภททุน ทั้งที่มีตวัตน
และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกจิ 
โดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจดัหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบได
จากรหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

     ในปงบประมาณ 2552  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายลงทนุ 
เปนเงินทั้งสิ้น  2,168,058,186   บาท   และมีผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  เปนเงนิทั้งสิ้น  
1,427,497,833.26  บาท   คิดเปน  65.84  %  

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. รอยละท่ีเพิ่มขึ้น  (รอยละ) 

2549 2550 2551 2549 2550 2551 
ตัวช้ีวัดที่ 8 : รอยละของอัตราการเบิกจาย 
เงินงบประมาณรายจายลงทุน 

926.47 
ลานบาท 

1,379.92 
ลานบาท 

1,140.94 
ลานบาท 

- 48.94 %     - 17.32 % 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :     
              

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ  68 รอยละ  71 รอยละ  74 รอยละ  77 รอยละ  80 

 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ที่ได 

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 :  รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

4.00 รอยละ 
65.84 

1.00 0.0400 

 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :    
        ในการเบิกจายงบประมาณคาครุภัณฑไดรับงบประมาณเปนเงิน  88,837,261  บาท  สามารถเบิกจายได 
เปนเงิน  54,017,935.08  บาท   คิดเปน  60.81 %   และรายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางไดรับงบประมาณ
เปนเงิน  2,079,220,925  บาท   สามารถเบิกจายไดเปนเงิน  1,373,479,898.18  บาท  คิดเปน 66.06 %  ซ่ึง
ไดดําเนินการเรงรัด  ใหมีการเบิกจายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยมีการประชุมเปน
ประจําทุกเดือน   
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
       หนวยงานที่เกีย่วของมกีารเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ , ดําเนินการตามนโยบายเรงรัดการเบกิจาย 
ของรัฐบาลโดยโอนงบประมาณโครงการทีง่านลาชาไปตัง้จายโครงการที่สามารถดําเนนิการไดเร็วกวาแผนเดิม 
เพื่อเพิ่มวงเงินการเบิกจายงบประมาณ 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :       
         1.  งบผูกพันจากปกอน ตองเบิกจายเงินงบประมาณป  2551  ที่กนัไวเบกิเหล่ือมปใหหมดกอน  จึงจะ
เร่ิมเบิกจายงบประมาณป 2552 ได 
         2.  งบประมาณป 2552  ที่ผูกพันปตอไป มีกระบวนการจัดจางหลายขั้นตอน  โดยตองสงผลประกวด
ราคาใหสํานักงบประมาณพจิารณาความเหมาะสมราคากอน จึงจะขออนุมัตจิัดจางตอกระทรวงมหาดไทย 
         3.  การจัดจางรายการที่มีงบประมาณเกิน  2,000,000  บาท  ตองใชวิธี  E-Auction   ซ่ึงตองใชเวลา  
รวมทั้งหากไมไดผูรับจางตองเริ่มดําเนินการใหมทั้งกระบวนการ 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
         4.  รายการกอสรางระบบปองกนัน้าํทวม มีงบประมาณผกูพนั 3 ปงบประมาณ  ทาํใหสภาพแวดลอมพื้นที่ 
ที่ไดสํารวจในครั้งแรกเปลี่ยนไป  จึงตองมกีารแกไขแบบเพื่อใหเปนไปตามความเหมาะสมกับขอเทจ็จริง 
         5.  รายการกอสรางและซอมแซมเขื่อน มีงบประมาณผูกพัน 2 ปงบประมาณ ทาํใหสภาพแวดลอมพืน้ที่  ทีไ่ด
สํารวจในครั้งแรกเปลี่ยนไป  จึงตองมีการแกไขแบบ  รวมทั้งเมื่อประกวดราคาไดผูรับจางแลว  ก็จะเริ่มเขาสูฤดูฝน  
ทําใหปริมาณน้ําในแมน้ํามีระดับสูงขึ้น ผูรับจางไมสามารถทํางานไดเต็มที่ 
        6.  งานกอสรางบางโครงการที่ผูรับจางประกวดราคาไดแลว  ไมมาลงนามในสญัญาหรือขอยกเลิก  หรือ
ขอขยายเวลาการกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี  ทําใหงานลาชาไมเปนไปตามแผนทีก่ําหนดไว  และสงผลให
การเบิกจายลาชา 
        7.  งานกอสรางในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต  มปีญหาในเรื่องความไมสงบในพื้นที่  ทําใหผูรับจาง 
ไมสามารถทํางานไดเต็มเวลา  จึงทําใหงานลาชาและยังไมสามารถเบิกจายไดตามแผน 
        8.  การตัง้งบประมาณจะไมไดรับอนุมตัิใหจัดซื้อครุภณัฑไดตามความตองการ  ทําใหกรม ฯ ตองปฏิบัติ
ตามระเบียบการบริหารงบประมาณวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เปนงบลงทนุ  รายการครุภณัฑตาง ๆ  เพื่อใหเพยีงพอกับการปฏิบัติงาน  ทําใหงบประมาณรายจายลงทนุมยีอด
สูงขึ้น  และเบกิจายไดลาชา 
       9.  การจางที่ปรึกษาเพื่อทาํการสํารวจชัน้ดิน   สํารวจการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําโขง และริมทะเล ฯลฯ 
หากไมสามารถดําเนินการตรวจรับงานในงวดใดได  จะสงผลใหงานในงวดตอไปลาชาตามไปดวย     
 

หลักฐานอางองิ :  
              1. ใชขอมูลในการตดิตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
              2. ขอมูลผลการใชจายงบประมาณ ใชขอมูลจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง 
                  ภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)   
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  9 :  ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวประภาพร  วฒันเจริญยิ่ง ผูจัดเก็บขอมูล :  
  1. นางสุนีรัตน          แสงศรี 
  2. นางสาวอมราภรณ   ธิมาชัย  

โทรศัพท :  0 2299 4271 โทรศัพท :  :  0 2299 4169 

คําอธิบาย :  

• การตรวจสอบภายใน หมายถงึ กิจกรรมการใหความเชื่อมัน่และการใหคาํปรึกษาอยางเที่ยงธรรม 
และเปนอิสระ  ซ่ึงจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวตัถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมนิและ
ปรับปรุงประสทิธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

•  ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหนวยงาน    
ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ            
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในและเสนอหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ 
รวมทั้งเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายในใหทุกหนวยงาน 
ในสวนราชการทราบ  อยางนอย 2 ชองทาง 

ดําเนินการแลว 

2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตามแนวทางการประเมิน
ตนเองของหนวยตรวจสอบภายในของสวนราชการที่กรมบัญชีกลาง 

ดําเนินการแลว 

3 จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/หนวยงาน
และเสนอหัวหนาสวนราชการอนุมัติ   โดยมีเรื่องตรวจสอบอยางนอย
ประกอบดวย 

1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ (Compliance 

Auditing) 
3) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) อยางนอย 2 เรื่อง 

ดําเนินการแลว 

4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ  
และเสนอ  หัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติ 

ดําเนินการแลว 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

5 รายงานผลการตรวจสอบดานการดําเนินงาน  มีการตรวจสอบและประเมินผล      
โดยวิเคราะหถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน  รวมทั้งการ
ใหขอเสนอแนะแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสวนราชการ 

ดําเนินการแลว 

เกณฑการใหคะแนน :     
              

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

 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี  9 :  ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน 

4.00 ระดับ 5 5.00 0.2000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :    
        ขั้นตอนที ่1  (เอกสารแนบ 1) 

           1. จัดทาํกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  และเสนออธิบดีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 ตลุาคม 2551 
           2. เผยแพรกฎบัตร  2  ชองทาง ไดแก ทําหนังสือแจงเวยีนทุกหนวยงาน, ลงเผยแพรใน 
Web Site สํานักงานตรวจสอบภายใน 
         ขั้นตอนที่ 2   

           จัดทําแบบประเมินตนเองของหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
         ขั้นตอนที่ 3   

           มีแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีเร่ืองตรวจสอบประกอบดวยการตรวจสอบ
ทางการเงิน  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ การตรวจสอบดําเนินงาน  จํานวน  2  โครงการ  
ไดรับอนุมัติจากอธิบดี เมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2551 
             ขั้นตอนที่ 4   

            1.  รายงานผลการตรวจสอบภายในประจําเดือน ตลุาคม 2551 – เดือนกุมภาพนัธ 2552 และ 
เสนออธิบดีพิจารณาสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติ  



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
           2.  รายงานผลการตรวจสอบภายในประจําเดือนเมษายน  2552     
           3.  รายงานผลการตรวจสอบภายในประจําเดือนพฤษภาคม  2552   
           4.  รายงานผลการตรวจสอบภายในประจําเดือนกรกฎาคม  2552   
           5.  รายงานผลการตรวจสอบภายในประจําเดือนสิงหาคม  2552   
         ขั้นตอนที่ 5   
          1.  รายงานผลการตรวจสอบการดาํเนนิงาน   โดยรายงานถึงปญหาอุปสรรคของการดําเนนิงานโครงการ 
และวเิคราะหผลการตรวจสอบ   รวมทั้งการใหขอเสนอแนะแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน   1  โครงการ  คือ  
โครงการระบบปองกนัน้าํทวมพื้นที่ชุมชนเมืองแพร   จังหวดัแพร 
           2.  รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงาน  โดยรายงานถึงปญหาอุปสรรคของการดําเนนิงานโครงการ  
และวเิคราะหผลการตรวจสอบ  รวมทั้งการใหขอเสนอแนะแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  1  โครงการ  คือ  
โครงการกอสรางเขื่อนปองกนัตลิ่งริมแมน้ําโขง  วัดทาดอนตาล  หมูที่  1  ตําบลดอนตาล  อําเภอดอนตาล  
จังหวดัมุกดาหาร 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
           1. มีแผนการดําเนินการของตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
           2. ผูบริหารใหความสําคัญตอการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      - 

หลักฐานอางองิ :  
          1.  สําเนากฎบัตรการตรวจสอบภายใน  สําเนาหนังสือแจงเวยีนหนวยงาน ที่ มท 0718/241  ลงวันที่ 
27  ตุลาคม 2551  และสําเนาหนังสือขอสงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ที่ มท 0718/239   ลงวันที่ 27 
ตุลาคม 2551   เพื่อลงใน  Web  Site  ของสํานักงานตรวจสอบภายใน  สามารถดูไดที่ www.dpt.go.th/stdpt/ 
         2.  แบบประเมินตนเองของหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
         3.  แผนการตรวจสอบภายใน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
         4.  รายงานผลการตรวจสอบภายในประจําเดือนตลุาคม  2551 - สิงหาคม  2552  และเสนออธิบดี
พิจารณาสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
         5.  รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงาน  โครงการระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนเมืองแพร  
จังหวดัแพร   และโครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง  วดัทาดอนตาล  หมู 1  ตําบลดอนตาล  
อําเภอดอนตาล  จังหวัดมกุดาหาร  และใหขอเสนอแนะแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
       กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี   10  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นางอุษา      พฤกษพิทักษกุล 
                          2.  นางสาวปรียาวรรณ  จทูอง                   

โทรศัพท :  0 2299 4162 โทรศัพท :   0 2299 4263, 0 2299 4265 

คําอธิบาย : 
     ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุน
ตอหนวยผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนําไปสูการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ  มีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
บริหารงบประมาณ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

 ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการดําเนินงาน 

1 กําหนดเกณฑการปนสวนเพื่อคํานวณตนทุนผลผลิตยอยและกิจกรรมยอย 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ดําเนินการแลวเสร็จ   
ตามหนังสือกองคลัง  
ที่ มท0703/3757  ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2551   และหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ มท 0703/ว156  
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551   

2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยทุกกิจกรรมและผลผลิตยอยทุกผลผลิต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดไดแลวเสร็จ  และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด   โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ   กรมบัญชีกลาง   
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ดําเนินการแลวเสร็จ   
ตามหนังสือ ดวนที่สุด 
ที่มท0703/2853,2854,2855   
ลงวันที่ 31 มีนาคม  2552 
  

3 วิเคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตและกิจกรรมระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลงอยางไร  พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและ
จัดทํารายงานสรปุผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

ดําเนินการแลวเสร็จ    
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท
0703/2853,2854,2855   
 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 

4 ทบทวนภารกิจที่เปลี่ยนไป   เพื่อจัดทําขอมูลผลผลิตยอย  กิจกรรมยอย  และ
หนวยนับทั้งองคกรอยางเหมาะสม   สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552       

ดําเนินการแลวเสร็จ ตามหนังสือ
กองคลัง ดวนที่สุด ที่ มท 0703/6074 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 

5 นําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่จัดทํา
ขึ้นในปงบประมาณที่ผานมา  มาดําเนินงานใหแลวเสร็จครบถวน  และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกลาว 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
       กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 : ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

4.00 ระดับ 5 5.00 0.2000 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
           ขั้นตอนที่ 1    กรมโยธาธิการและผังเมือง   ไดกําหนดเกณฑการปนสวนเพื่อคาํนวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิตยอยและกิจกรรมยอยของปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ไดแลวเสร็จ 
           ขัน้ตอนที่ 2   กรมโยธาธิการและผังเมอืง    ไดดาํเนนิการจัดทาํบัญชตีนทุนตอหนวยกจิกรรมยอยทุกกจิกรรม 
และผลผลิตยอยทกุผลผลิต   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551)   ตามหลกัเกณฑและ
วิธีการที่กรมบญัชีกลางกําหนดไดแลวเสรจ็    และสามารถรายงานผลการคํานวณตนทุนใหกรมบญัชีกลาง    
สํานักงบประมาณ    และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบเรียบรอยแลวภายในเวลาที่กําหนด 
           ขัน้ตอนที่ 3  กรมโยธาธิการและผังเมอืง   ไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิตและกิจกรรม  ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2550  และปงบประมาณ พ.ศ. 2551     วามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร  พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงตนทุน  พรอมทั้งจัดทํารายงาน
สรุปผลการวิเคราะหตนทนุตอหนวยผลผลิตไดแลวเสรจ็   และไดสงใหกรมบัญชีกลาง   สํานักงบประมาณ   
และสํานักงาน ก.พ.ร. เรียบรอยแลวภายในเวลาที่กําหนด   
             ขั้นตอนที่  4  กรมโยธาธิการและผังเมือง      ไดดําเนินการทบทวนภารกิจที่เปลี่ยนไป    เพือ่จัดทําขอมูล 
ผลผลิตยอย  กิจกรรมยอย  และหนวยนับทั้งองคกรอยางเหมาะสม สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เสร็จเรียบรอยแลว 
           ขั้นตอนที่  5   กรมโยธาธิการและผังเมือง     ไดนําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ที่จดัทําขึ้นในปงบประมาณที่ผานมา   มาดําเนินการไดแลวเสร็จครบถวน  และไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกลาวแลว 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :   
       สําหรับการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2551   ไดทําการดึงขอมูลทางบัญชีของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตลุาคม 2550-กันยายน 2551) จากระบบCO ในระบบGFMIS    แลวนํามาคํานวณตอ
ในโปรแกรม Excel   และนาํขอมูลที่ได ใชคํานวณตนทนุตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ซ่ึงเปน
การคํานวณตามแนวทางใหมที่แตกตางจากปกอน   โดยใหคํานวณตนทนุไดถึงระดับกจิกรรมยอยและผลผลิตยอย    
ตามศูนยตนทนุตาง ๆ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
       กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
        จากการจดัทําบัญชีตนทนุ    โดยการดงึขอมูลจากระบบ GFMIS มาใชเปนฐานขอมูล     แตดวยขอจํากัดของ
ระบบที่มีการพัฒนาโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพตลอดมา   ประกอบกับกรมบัญชีกลาง
ไดเปลี่ยนแนวทางการคํานวณตนทุนใหมที่แตกตางไปจากเดิม   ซ่ึงกําหนดใหใชโปรแกรม CGD_ COSTING   
ในการคํานวณ     โดยกอนการคํานวณตองเตรียมขอมูลคาใชจายซึ่งเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก   ตองไมมี
ความผิดพลาดหรือผลกระทบตอการนําเขาขอมูล    หากขอมูลที่นําเขามีขอผิดพลาดจะตองกลับไปตรวจสอบ
รูปแบบและขอมูลการนําเขาในแตละขั้นตอน   จึงสงผลทําใหผูปฏิบัติงานซึ่งยังไมมคีวามชํานาญตองใชเวลานาน
ในการปฏิบัติงาน 
 
หลักฐานอางองิ : 

  ขัน้ตอนที ่1    
                   1. เอกสารการกําหนดเกณฑการปนสวนเพื่อคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตยอยและกิจกรรมยอย 
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2551      (เอกสารหมายเลข 1) 
                  2. หนังสือกองคลัง ที่ มท 0703/3757  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551      (เอกสารหมายเลข 2 ) 

                   3.หนังสือกองคลัง ดวนที่สุด ที่ มท 0703/ว 156  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551     (เอกสารหมายเลข 3)  
 ขั้นตอนที่ 2   
                   1. บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตยอยและกจิกรรมยอย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2551    และรายงานผล 
การคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551      (เอกสารหมายเลข 4 ) 
                   2. ฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวย จากระบบ  GFMIS ปงบประมาณ  2551  (ตลุาคม 2550 – 
กันยายน  2551)     
                 3. หนังสือกรมบญัชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 13   ลงวันที่ 19 มกราคม 2552   เร่ือง กําหนดเวลาสงรายงาน
ผลการคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ตามประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552      (เอกสารหมายเลข 5 ) 
                  4. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ดวนที่สุด ที่ มท 0703/2853    ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552        
เร่ือง  ขอสงผลการดําเนินงานในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552      
ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง   (เอกสารหมายเลข 6 ) 
                   5. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ดวนที่สุด ที่ มท 0703/2854   ลงวันที่ 31 มนีาคม 2552     
เร่ือง ขอสงผลการดําเนนิงานในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552                          
ถึงผูอํานวยการสํานักงบประมาณ    (เอกสารหมายเลข 7 ) 

                                     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
       กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
                   6. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ดวนที่สุด ที่ มท 0703/2855 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552  
เร่ือง ขอสงผลการดําเนนิงานในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552     
ถึงเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ       (เอกสารหมายเลข 8 ) 
ขั้นตอนที ่3 
                 1. การเปรียบเทยีบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2550      และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551        (เอกสารหมายเลข 9 ) 
                 2. หนังสือกรมบญัชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 13   ลงวันที่ 19 มกราคม 2552      เร่ืองกําหนดเวลาสง
รายงานผลการคํานวณตนทนุผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551       (เอกสารหมายเลข 10  ) 
                 3. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ดวนที่สุด ที่ มท 0703/2853   ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552        
เร่ือง ขอสงผลการดําเนนิงานในการจัดทาํตนทุนตอหนวยผลผลิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552                          
ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง         (เอกสารหมายเลข 11 ) 

4. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0703/2854  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552       
เร่ือง ขอสงผลการดําเนนิงานในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552                          
ถึงผูอํานวยการสํานักงบประมาณ       (เอกสารหมายเลข 12  ) 
                 5. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ดวนที่สุด ที่ มท 0703/2855   ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552        
เร่ือง ขอสงผลการดําเนนิงานในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552                          
ถึงเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ       (เอกสารหมายเลข 13 ) 
ขั้นตอนที ่ 4 
                 1. ทบทวนภารกจิที่เปลี่ยนไป  เพื่อจัดทําขอมลูผลผลิตยอย  กิจกรรมยอย  และหนวยนับทั้งองคกร
อยางเหมาะสม  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552       (เอกสารหมายเลข 14) 
                2.  หนังสือกองคลัง  ดวนที่สุด ที่ มท 0703.2/ว 092   ลงวันที่ 13 กรกฎาคม  2552                                      
เร่ือง  ขอใหตรวจสอบขอมูลเพื่อการจัดทาํตนทุนตอหนวยผลผลิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   ขั้นตอนที่ 4 
(เอกสารหมายเลข 15 ) 
                3. หนังสือกองคลัง ดวนที่สุด ที่ มท 0703/6074 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552   เร่ือง การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ขั้นตอนที่ 4  (หนังสือใหความเหน็ชอบ)  (เอกสารหมายเลข 16 ) 
ขั้นตอนที ่ 5 
                เอกสารประกอบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิม่ประสิทธิภาพ  ซ่ึงกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง   ไดจดัทําแผนดังกลาวจํานวน 2 รายการ  ไดแก     1)  การลดคารักษาพยาบาล       2) การลดคาไฟฟา 
(เอกสารหมายเลข  17) 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
       กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 

 



                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  11  : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายพงศรัตน   ภิรมยรัตน ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางชลกร        กวดขนัธุ 
                          2. นายวราพนัธ    แนงแหยม                        

โทรศัพท :  0 2299 4162 โทรศัพท : 0 2299 4174 , 0 2299 4260, 0 2299 4175 

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  
จะพิจารณาจาก ความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใช
น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวน
บุคลากร พืน้ทีข่องอาคารทีก่ารใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานทีแ่ตละหนวยงานในสวนราชการใช
จริง โดยเปรียบเทยีบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใช
พลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล  www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

• พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของพลังงาน 2 ชนดิ  คือ 
 1. ไฟฟา   
 2. น้ํามัน  
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
1.  ไฟฟา 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการดําเนินงาน 
1 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยหัวหนาสวนราชการ 

เปนประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจาก
ความมีสวนรวมของเจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล 

 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางาน
ลดการใชพลังงาน และมีแผน 
ติดตามผล 

2 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน และขอมูลพ้ืนฐาน
สําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

มีขอมูลปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟาสําหรับการจัดทําดัชนี 
การใชพลังงานครบถวน 

3 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคา
ดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ปริมาณการใชไฟฟาจริงของ 
ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 
นอยกวา ปริมาณการใชไฟฟา
มาตรฐานโดยอยูในชวง 0.2425 

4 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคา
ดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

 

 
 



                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการดําเนินงาน 
5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟา

มาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.166  ถึง 0 
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟา
มาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนน
เต็มในการประเมินผลดานไฟฟา (2.5 คะแนน) 

 

   

2.  น้ํามันเชื้อเพลิง 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการดําเนินงาน 

1 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยหัวหนา 
สวนราชการเปนประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานที่เกิดจากความมีสวนรวมของเจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล 

มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางาน
ลดการใชพลังงาน และมีแผน
ติดตามผล 

2 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน และขอมูลพ้ืนฐาน
สําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน 

มีขอมูลปริมาณการใชพลังงาน
น้ํามันสําหรับการจัดทําดัชนี 
การใชพลังงานครบถวน 

3 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยมี
คาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334   

ปริมาณการใชน้ํามันจริงของ 
ตุลาคม 51 –  กันยายน 2552 
นอยกวา ปริมาณการใชน้ํามัน
มาตรฐานโดยอยูในชวง 0.1526 
 

4 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยมี
คาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167  

5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามัน
มาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง - 0.166  ถึง 0 
ในกรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการ
ประเมินผลดานน้ํามัน (2.5 คะแนน) 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

                     คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามนั =  คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน- คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
                                                                                             คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (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.  2552 

คามาตรฐานการใชพลังงาน คาจริงการใชพลังงาน 
การใชพลังงานไฟฟา   4,938,287.30    3,974,208.84  
การใชพลังงานน้ํามัน       237,483.45       206,037.13  

                  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

การใชพลังงานไฟฟา 2.00 การใชไฟฟาจริงมากกวา
การใชไฟฟามาตรฐาน  
โดยอยูในชวง  0.2425 

2.50 0.1000 

การใชพลังงานน้ํามัน 2.00 การใชน้ํามันจริง  นอยกวา
การใชน้ํามันมาตรฐาน  
โดยอยูในชวง  0.1526 

2.50 0.1000 

รวม 4.00  5.00 0.2000  

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
   1.  กรมโยธาธิการและผังเมอืง  มีคาํสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที ่87 / 2552  ลงวันที่  17  กุมภาพนัธ  2552 

เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานลดการใชพลังงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยอธิบดีแตงตั้งให  
นายเชตวัน  อนันตสมบูรณ  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  เปนประธานคณะทํางาน 

   2.  ประชุมคณะทํางานลดการใชพลังงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง คร้ังที่ 1 /2552  เมือ่วนัพฤหัสบดีที่ 
26  กุมภาพันธ  2552  ทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานที่เกิดจากความมีสวนรวมของเจาหนาทีแ่ละแผนตดิตามผล 
           3.  กรมโยธาธกิารและผังเมือง   มมีาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน โดยกาํหนดใหทกุหนวยงานควบคมุ
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงใหอยูในปริมาณที่กําหนดและควบคุมปริมาณการใชไฟฟา ใหเปนไปอยางประหยัด 
      
 



                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
        4.  ใหทกุหนวยงาน สงขอมูลที่ใชสําหรับประเมนิคาดัชนกีารใชพลังงาน เปนประจาํทุกเดอืนซึง่กรมโยธาธิการ - 
และผังเมือง จดัอยูในกลุมที่ 1  คือกลุมทั่วไป 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
                 หนวยงานตาง ๆ ใหการสนับสนนุขอมูลเปนอยางดี  
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1.  มีมาตรการเหลื่อมเวลาในการทํางาน 
2.  ระบบปรับอากาศเปนระบบแบบรวมและเกามีอายกุารใชงานมานานทําใหส้ินเปลืองกระแสไฟฟา 
3.  การไฟฟานครหลวงสงเอกสารใบแจงหนี้คาใชไฟฟามาใหชา   ทําใหการนําเขาขอมูลและประมวลผล 
     มีความลาชา 

หลักฐานอางองิ : 
1.  ระบบฐานขอมูล  และรายงานขอมูลการใชพลังงาน www. E - report. Energy .go .th 
2.  คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 87/2552  ลงวันที่  17  กุมภาพนัธ  2552  แตงตั้งคณะทํางานลดการ 
     ใชพลังงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง 
3.  บันทึกกองคลัง  ดวนที่สุด  ที่  มท  0703.1/ว 022  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ  2552  ขอเชิญประชุม  
     คณะทํางานลดการใชพลังงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง 
4.  บันทึกกองคลัง  ที่  มท  0703.1/ว 2130  ลงวันที่  23  เมษายน  2552  ขอสงรายงานการประชุม  
     คณะทํางานลดการใชพลังงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง 

      5.   คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที ่435/2548  ลงวนัที่  7  มิถุนายน 2548  เร่ือง  มาตรการประหยดั 
               คาสาธารณูปโภคและประหยัดพลังงาน 

6.  บันทึกกองคลังที่  มท  0703.4/ว90  ลงวนัที่  20  พฤศจกิายน  2549  เร่ือง มาตรการประหยดัพลังงาน 
7.  บันทกึกองคลังที่  มท  0703.4/ว100 ลงวนัที่  26  ธันวาคม  2549  เร่ือง ตวัช้ีวดั  “ระดับความสําเรจ็ของการ   
     ดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงาน” 
8.  บันทึกกองคลังที่  มท  0703.4/ว5  ลงวนัที่  30  มกราคม  2550  เร่ือง การกําหนดแนวทางการดาํเนินการ 
      ควบคุมปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 

       9.  บันทึกกองคลังที่  มท  0703.4/ว182  ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551  เร่ือง มาตรการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 12 :  ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
1. นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน 
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทรา 
3. นายสุชาติ    ตรีสัตยพันธ                                   
4.  ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ   
5.  ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

  

ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. นายสมเกียรติ   กลิ่นนุช       2. วาท่ี ร.ต. หญิงจวงพร  พรมสูตร 
3. นายชวกิจ   หิรัญญาภิรมย    4. นายวีระพันธ   อุปถัมภากุล 
5. นายวิษณุ  อยูดี                     6. นายอนันต        สิริพฤกษา 
7. นายวินิจ  ชัยชนะศิริวิทยา    8. นางเปรมจิต  หอมจันทนากุล 
9. นายวิบูลย      ลีพัฒนากิจ      10. นายสมนึก   ไกรทองสุข 
11. นายเกษม       โคเลิศ                                           

โทรศัพท :  0 2299 4162, 0 2299 4411, 0 2299 4458 
                   0 2299 4796, 0 2299 4352 

โทรศัพท :   0 2299 4164, 0 2299 4275, 0 2299 4424 
                    0 2299 4423, 0 2299 4866, 0 2299 4868 
                    0 2299 4780, 0 2299 4354, 0 2299 4358 
                    0 2299 4345 

คําอธิบาย : 

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการที่สวนราชการสามารถดําเนินการลดไดจริง  
และไดแจงระยะเวลาใหบริการดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลวแตกรณี 

• กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  หมายถึง
กระบวนงานที่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2547-2550  โดยใหคัดเลือกกระบวนงานของสวนราชการอยางนอย 5 กระบวนงาน (หรือนอยกวากรณีสวนราชการมี
กระบวนงานนอยกวา 5 กระบวนงาน) จากกระบวนงานหลักที่สําคัญและ/หรือสอดคลองกับงานบริการในตวัช้ีวดั
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

• จํานวนผูรับบรกิารทีไ่ดรับบริการทัง้หมดในแตละกระบวนงาน หมายถึง ผูรับบริการทกุรายกรณีมี
ผูรับบริการไมถึง 30 รายตอวนั ที่สวนราชการตองจัดเก็บขอมูลตามวันในปฏิทินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

• การคํานวณระดับคะแนนจะพิจารณาจาก 2 สวน คือ 1) ระดับคะแนนที ่1 – 4 คือ ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับ
ผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการ 2) ระดับคะแนนที่ 5 คือ ผลการปฏิบัติราชการโดดเดนดานการ
ปรับปรุงกระบวนงาน  ซ่ึงพิจารณาจากรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สวนราชการ 
สามารถใหบริการไดเมื่อเทยีบกับระยะเวลามาตรฐาน   
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

 
 
 

งานบริการ (i) 
ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

น้ําหนัก 
ระยะเวลามาตรฐาน 

(วัน / ช.ม.) 
1.  การตออายทุะเบียนผูรับจางงานกอสราง 2547 0.20 1 วัน (7  ช.ม.) 

2. การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง  
 (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 

2547 0.20 4  วัน 

3. การพจิารณาอุทธรณเจาพนักงานทองถ่ิน 2547 0.20 44 วัน 

4. การใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 2548 0.20 5 วัน 

5. การบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง   
(มูลคางาน 5-50 ลานบาท) 

2548 0.20 90 วัน 

รวม  1  

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

งานบริการ 
น้ํา 
หนัก 

รอบ
ระยะเวลา   
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ 
ท่ีไดรับ

บริการตาม
รอบ

ระยะเวลา    
มาตรฐาน 

จํานวน    
ผูรับ 
บริการ    
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการท่ีไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน
เทียบกับจํานวน
ผูรับบริการ        
ท้ังหมด 

คะแนน 
คะแนนถวง     
น้ําหนัก 

1.  การตออายทุะเบียนผูรับจางงาน         
     กอสราง 

0.20 1วัน 

(7  ช.ม.)  

68 68 100  4.0000  + 1.0000 
  =  5.0000 

1.0000 

2. การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง  
     (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 

0.20 4 วัน 
 

110 110 100  4.0000  + 1.0000 
  =  5.0000 

1.0000 

3. การพิจารณาอุทธรณเจาพนกังาน 
    ทองถิ่น 

0.20 44 วัน 
 

73 73 100 
 

 4.0000  + 1.0000 
= 5.0000 

0.9820 

4. การใหบริการทดสอบคุณสมบัติ  
    ของวัสด ุ

0.20 5 วัน 
 

502 502 100  4.0000  + 1.0000 
  =  5.0000 

1.0000 

5. การบริการออกแบบอาคารและ          
    สิ่งกอสราง   
    (มูลคางาน 5 - 50 ลานบาท) 

0.20 90  วัน 4 4 100  4.0000  + 1.0000 
= 5.0000 

 

1.0000 

รวม 1 ผลคะแนนตัวชี้วัด 5.0000 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
                            

งานบริการ  (i) 
น้ํา 
หนัก 
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของจํานวนผูรับบริการ
ในแตละขั้นตอนการปฏิบัติราชการท่ีไดรับบริการตาม 
รอบระยะเวลามาตรฐานที่ไดประกาศไวหรือกําหนดไว 

คะแนน
ที่ได 
 (Ci) 

คะแนนเฉลี่ย 
 ถวงน้ําหนัก  
   (Wi x Ci) 1 2 3 4 

5 

0.25 0.50 0.75 1.00 

การตออายุทะเบียนผูรับจางงาน
กอสราง 

0.20 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 5.0000 1.0000 

การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง  
(โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 

0.20 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 5.0000 1.0000 

การพิจารณาอุทธรณเจาพนักงานทองถิ่น 0.20 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 5.0000 1.0000 

การใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 0.20 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 5.0000 1.0000 

การบริการออกแบบอาคารและ
สิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 - 50  ลานบาท) 

0.20 70 80 90 100 5% 10% 15% 20% 5.0000 1.0000 

น้ําหนักรวม  1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ 5.0000 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  :     

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 12 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา 
การใหบริการ 

4.00 ระดับ  5 5.00 0.2000 

 

 
 
 
 

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน x 100 
      จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบรกิารในแตละงานบริการ 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
กระบวนงานการตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง  ( 1 วัน (7 ชั่วโมง) ) 
      1.  กรมฯ  ทําหนังสือแจงบริษัท/หางฯ  ใหมาดําเนินการตออายุทะเบียนผูรับจางภายในระยะเวลาที่กําหนด 
     2.  บริษัท/หางฯ  ยืน่เอกสารการตออายุทะเบยีนผูรับจาง 
     3.  เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 
     4.  ชําระคาธรรมเนียม 
     5.  ออกบัตรผูรับจาง 
               การตออายุทะเบยีนผูรับจางงานกอสราง  มีผูรับบริการทีไ่ดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  68 ราย   
ระยะเวลาเฉลีย่ที่สามารถใหบริการได  5.42 ช่ัวโมง  รอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลีย่ที่สามารถบริการไดเมื่อเทยีบ 
กับระยะเวลามาตรฐาน คือ  รอยละ 22.57 
กระบวนงานการเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา)  (4 วัน) 
             เนื่องจากในขณะนี้รัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหหนวยงานภาครัฐใชระบบการบริหารการเงินการคลังดวย
ระบบอีเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพื่อยกระดบัการปฏิบัติงานจากเดิมที่ทําดวยมือมาใชระบบอีเล็กทรอนิกสชวยใน
การปฏิบัติงานในดานงบประมาณ ดานการจดัซื้อจดัจาง  ดานการจัดทาํบญัชีการเงนิ บญัชีบริหาร  และดานบคุลากร  
ซ่ึงเปนรูปแบบขอมูลลักษณะการบันทกึขอมูลคร้ังเดียว (Single Entry)  โดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง  
ปฏิบัติงานราชการในขั้นตอน  ตาง ๆ ดังนี ้
                 ขั้นตอนที่ 1 เมื่อผูประกอบการยืน่เรื่องการขอเบิกคาจัดซื้อ-จัดจาง  โดยวิธีการสอบราคาหรือวิธีการ
ประกวดราคา เปนขั้นตอนจดัเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบใบสําคัญจายเงิน  พรอมจัดทําบนัทึกขอมูลของ
ผูประกอบการ (PO) สงใหงานกลุมงานบัญชี (กําหนดไว 1 วัน) 
                 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกลุมงานบัญชีรับเรื่องจากฝายพัสดุแลว จะดาํเนินการตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ที่สงมาพรอมกับใบสําคัญการจายเงิน (กําหนดไว 1 วนั) 
                 ขั้นตอนที่ 3 นําเรยีนผูอํานวยการกองคลัง  ทานรองอธิบดี หรือทานอธิบดี ใหลงนามในใบสําคัญการ
จายเงิน ตามวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจ (กําหนดไว 1 วัน) 
                 ขั้นตอนที่ 4 จัดทาํรายงานการขอเบิกเงินโดยบันทึกขอมูลทะเบียนประวัตขิองผูประกอบการรหัสของ
ผูประกอบการ แหลงของเงนิงบประมาณ รหัสงบประมาณ พรอมอนุมตัิขอเบิกเงินจากงบประมาณ (P.1) และ
อนุมัติใหจายเงินจากเงนิงบประมาณแกผูประกอบการ (P.2) (กําหนดไว 1 วนั) 
             กระบวนงานการเบกิจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดยวธีิสอบราคาและประกวดราคา)   มีผูรับบริการที่ไดรับ
บริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  110 ราย  ระยะเวลาเฉลี่ยที่สามารถใหบริการได  2.94 วัน  รอยละที่ลดลงของ
ระยะเวลาเฉลีย่ที่สามารถบริการไดเมื่อเทยีบกับระยะเวลามาตรฐาน คือ  รอยละ 26.59 
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กระบวนงานการพิจารณาอุทธรณเจาพนักงานทองถิ่น   (44 วัน) 
1. เลขานุการฯ รับเรื่องอุทธรณตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 
 2. เจาหนาที่สรุปสํานวนตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
 3. ตรวจสอบสถานที่อาคารมูลกรณีอุทธรณ 
 4. เลขานุการฯ ทําความเหน็เสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
 5. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพื่อพจิารณาวินิจฉยัอุทธรณ และพิจารณารางคําวินิจฉยั 
 6. เสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณลงนามในคําวินจิฉัยอุทธรณ 
 7. แจงผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 

                 การพิจารณาอุทธรณเจาพนกังานทองถ่ิน  มีผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  73 ราย   
ระยะเวลาเฉลีย่ที่สามารถใหบริการได  32.25 วัน รอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยทีส่ามารถบริการไดเมื่อเทียบ 
กับระยะเวลามาตรฐาน คือ  รอยละ 26.75 
กระบวนงานการใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสด ุ ( 5 วัน) 

     ขั้นตอนที่ 1  ทําบันทึกพรอมนําสงตัวอยางวัสดใุหเจาหนาที่รับเรื่อง 
    ขั้นตอนที่ 2  เจาหนาทีด่ําเนินการทดสอบวัสดุ (เหล็ก หิน ทราย คอนกรีต) 
    ขั้นตอนที่ 3  วิเคราะหผล ตรวจสอบ จัดทํารายงาน 
    ขั้นตอนที่ 4  เสนอกลุมงานฯ และผอ.สํานักฯลงนาม 
               การใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ  มีผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  502 ราย  
ระยะเวลาเฉลีย่ที่สามารถใหบริการได  3.4 วัน  รอยละทีล่ดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สามารถบริการไดเมื่อเทยีบ 
กับระยะเวลามาตรฐาน คือ  รอยละ 32 
กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 - 50  ลานบาท)  (90 วัน)             
    1.  จัดเก็บสถิติการใหบริการและระยะเวลาการดําเนินงานจนแลวเสรจ็  
    2.  รักษารอบระยะเวลาการดําเนินการใหอยูในมาตรฐาน 90 วันทําการ 
                 การบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 - 50  ลานบาท)  มีผูรับบริการที่ไดรับบริการตาม
รอบระยะเวลามาตรฐาน  4 ราย  ระยะเวลาเฉลี่ยที่สามารถใหบริการได  51.25 วัน รอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลีย่
ที่สามารถบริการไดเมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน คือ รอยละ 43.05 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
      1.  การบันทึกสถิติใหบริการอยางละเอยีด 
      2.  หนวยงานใหความสําคัญและใหความรวมมือกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
      3.  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมีความรูความชํานาญ 
      4.  ใชคอมพิวเตอรมาสนบัสนุน  วิเคราะห  และประมวลผล 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
กระบวนงานพิจารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิน่ 
             เจาพนักงานทองถ่ินไมสามารถจัดสงเอกสาร หลักฐานอันเปนประเดน็สําคัญในการวนิิจฉัยคดีใหกับ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ เชน หลักฐานความเปนทางสาธารณะ ใบอนุญาตพรอมแบบแปลนของอาคาร  
ผูอุทธรณพรอมอาคารที่อยูใกลเคยีง หรือหลักฐานการสอบสวนพยานขางเคยีง ตลอดจนหลกัฐานอืน่ ๆ ที่ตองพจิารณา 
ทําใหขอมูลที่ไดไมเพยีงพอที่คณะกรรมการจะพิจารณาใหแลวเสร็จในคราวเดยีว ตองจดัประชุมมากกวา 1 คร้ัง 
กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 - 50  ลานบาท)   

1. หนวยราชการที่ขอใหออกแบบกําหนดเวลาแลวเสร็จเร็วกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
2. หนวยราชการที่ขอใหออกแบบไมใหการสนับสนุนขอมูลเทาที่ควร  และเสียเวลาในการดําเนินการ 

         3. การลดรอบระยะเวลาในการทํางานควรมีการแยกยอยตามประเภทของงาน หรือ จํานวนงบประมาณใน 
การกอสราง หรือ ความยาก-งายของงานแตละประเภท  เพราะในแตละงานลวนมีคณุคา  ขอจํากัด  และความซับซอน
ที่แตกตางกัน   จึงไมควรใชเวลา (90วันทําการ) เทากันในการชี้วดั  
               4. การทํางานจริงในบางโอกาสไมสอดคลองกับขั้นตอนในการทํางานรอบกระบวนงาน (5 ขั้นตอน)   
หลักฐานอางองิ :        
1.  สรุปผลการดําเนินงานกระบวนงานบรกิาร 

      1) กระบวนงานการตออายุทะเบยีนผูรับจางงานกอสราง 
       2) กระบวนงานการเบกิจายคาจดัซื้อ-จัดจาง (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 
       3) กระบวนงานพิจารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
       4) กระบวนงานการใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ    
       5) กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 - 50  ลานบาท)   
  2.  เอกสารประกอบ 
        1)  การตออายุทะเบยีนผูรับจางงานกอสราง 
        2)  การเบิกจายเงินคาจดัซื้อ – จัดจาง                                         
        3)  การพจิารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนกังานทองถ่ิน  

.        4)  การขอรับบริการทดสอบวัสดุ           ตรวจสอบเอกสารไดที่สํานักควบคุมการกอสราง 

    5)  แบบสถาปตยกรรม และประมาณคาราคากอสราง       ตรวจสอบเอกสารไดที่สํานักสถาปตยกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสารไดที่ กพร. กรม 
กรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ 6  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  13 : ระดับความสาํเร็จของการดาํเนินการตามแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ 
 

คําอธิบาย : 

•   ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ โดยพิจารณาความ
ครบถวนของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย 

   สวนราชการ 
 

ตัวชี้วัดท่ี 13.1 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองนติิการ ผูจัดเก็บขอมูล : - 

โทรศัพท : 0 2299 4238 โทรศัพท : - 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน : 
                     กฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมืองไมอยูในกรอบที่จะตองจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนากฎหมาย    
ประจําป 2552 จึงขอยกเวนการดําเนินการ ซ่ึงคณะอนุกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดให ความเห็นชอบใหยกเวนการพฒันากฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552  ตามหนงัสือ  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ท่ีนร 0503(คพก.)/131  ลงวนัที่ 15 กันยายน 2552 
(ยกเลิกการประเมินผลตัวชี้วดั และใหนําน้ําหนกัของตัวชี้วดัฯ ไปไวในตัวชี้วดัที่ 9 , 10  และตัวชี้วัดที ่11  ตัวชี้วัดละ 1) 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 13.1 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทํา   
 แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    

- - - - 

                    

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :            - 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :                                 - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :                                            - 

หลักฐานอางองิ  :                                                              - 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  13.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพฒันากฎหมาย 
                           ของสวนราชการ    

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองนติิการ ผูจัดเก็บขอมูล : - 
 

โทรศัพท : 0 2299 4238 โทรศัพท : - 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
                      กฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมืองไมอยูในกรอบที่จะตองจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนา
กฎหมาย  ประจําป 2552 จึงขอยกเวนการดําเนินการ ซ่ึงคณะอนุกรรมการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของ 
สวนราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดให ความเห็นชอบใหยกเวนการพฒันากฎหมายของกรมโยธาธิการ- 
และผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  ตามหนังสือ  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่นร 0503/(คพก.) /131 
ลงวนัที่  15  กนัยายน 2552   (ยกเลิกการประเมินผลตัวชี้วดั และใหนําน้ําหนกัของตัวชี้วดัฯ ไปไวในตัวชี้วดัที่ 9 , 10  และ
ตัวชี้วัดที่ 11  ตัวชี้วัดละ 1) 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 13.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย         
ของสวนราชการ    
 

- - - - 

                    

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :            - 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :                                 - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :                                            - 

หลักฐานอางองิ  :                                                              - 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 14  : ระดับความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
1.  นางจารุวรรณ    ปทุมารักษ 
2.  นางวนดิา       วานิช 

ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. นายสุเมธ      มีนาภา            2.  นางปรียา     แสงนาค 
3. นางสุวิมล     ลีลาวรพร        4.  นางภาวด ี    ภูมรินทร   
5. นายเกษม      โคเลิศ              6. นางสาวมาลา   แสงดี          

โทรศัพท : 0 - 2299 - 4878 , 0 - 2299 - 4368 โทรศัพท : 0 -2299 - 4713,  0 - 2299 - 4471, 0 - 2299 - 4477 
                  0 - 2201 – 4317, 0 - 2201 - 4345, 0 - 2299 - 4368   

คําอธิบาย : 

• สวนราชการไดดําเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐตามตัวช้ีวดัประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
โดยไดมีการประเมินองคกรตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ “ ADLI ”  เพื่อตรวจสอบวาสวนราชการมีการดําเนินการ
บริหารจัดการในแตละขอคําถามตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางมีระบบแบบแผน (Approach) 
นําไปใชอยางทั่วถึง (Deployment) เกิดการเรียนรู (Learning) และบูรณาการเชือ่มโยงสอดคลองกนั (Integration) 
และประเมินผลจากมาตรฐานที่กําหนดไว (Check List)    ซ่ึงทําใหสวนราชการไดทราบจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุง พรอมทั้งดําเนินการปรับปรุงองคกรในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดวย และเมือ่ส้ินปงบประมาณ
สวนราชการไดดําเนนิการประเมินองคกรดวยตนเองอีกครั้ง เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการสําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 และจัดสงแผนปรับปรุงองคกรจาํนวน 2  แผน ดังกลาว ใหสํานกังาน ก.พ.ร. ภายในวนัที่  31  ตุลาคม  2551 

• ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
สํานักงาน ก.พ.ร. มุงเนนใหสวนราชการปรบัปรุงองคกร โดยการวัดความสําเร็จของการดําเนินการและผลลัพธของ
แผนพัฒนาองคการ* (Improvement Plan) เปนสําคัญ ซ่ึงสงเสริมใหแตละสวนราชการมีความเขาใจและนําเครื่องมือการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมมาใชเพื่อปรับปรุงและพฒันาองคกรอยางตอเนือ่ง รวมถึงสามารถดําเนนิการตามแผนพัฒนา
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการไดอยางเปนระบบ  
(*เปล่ียนชื่อจาก แผนปรับปรุงองคกร เปน แผนพัฒนาองคการ เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2551 – 2555) 

• สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับพื้นฐาน เพื่อเปนกรอบการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาองคการ ซ่ึงถือวาเปนกรอบแนวทางในการ
ประเมินองคกรเบื้องตน และเปนแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น” ซ่ึงหากสวนราชการสามารถดําเนินการผาน
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแลว  และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเขาสูระดับกาวหนา และ  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
สามารถที่จะยกระดับเพื่อมุงสูความเปนเลศิตามเกณฑคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐไดตอไป 
                เกณฑคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐานเปนกรอบการประเมินที่สามารถบงชี้ระดับ
ความสําเรจ็ของการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ซ่ึงเปนแนวทางปฏิบัต ิ        
ที่สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสะทอนใหเห็นถึงระดับการพัฒนา
ของสวนราชการในระดับทีก่ระบวนการหรือระบบเริ่มใชไดผล ดังนี ้

 มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทําอยางเปนระบบเพื่อรองรับกิจกรรมในหัวขอ          
ที่ประเมิน  (Approach) 

 กระบวนการ/ระบบ  เปนที่เขาใจยอมรับ และเริ่มมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/
กิจกรรมในกิจกรรมดานนี้ (Deployment)  

 องคกรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมดานนี้                
อาจมีการปรับปรุงใหกระบวนการ/ระบบใหดีขึ้นบาง (Learning) 

 กระบวนการ/ระบบเกีย่วกับกิจกรรมดานนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสําคัญ             
ขององคกรที่ระบุไวในภารกจิ/ยุทธศาสตรและแผนปฏิบตัิการ (Integration) 

• วิธีการดําเนนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั แบงออกเปน 2 แนวทาง ดังนี้  
แนวทางที่ 1 การดําเนินการตามแนวทางของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงถือวาเปนภาคบงัคับที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการเพือ่ยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการใหไดมาตรฐาน ซ่ึงจะกําหนดวิธีการดําเนินการตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แนวทางที ่2   สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งถือวาเปนภาคสมัครใจ 
เนื่องจากมหีลักเกณฑและกลไกที่แตกตางจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดเผยแพรแนวทางการบริหารรางวัลใหสวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

• ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   หมายถึง    ความสําเร็จที่ 
สวนราชการนาํเกณฑคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพืน้ฐาน ไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมิน
องคกรดวยตนเอง (Self-Assessment)     และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมนิผลการบริหารจัดการของ           
สวนราชการ เพื่อปรับปรงุองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจดัการของสวนราชการตอไป  

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับกรม ใหดําเนินการครอบคลุม          
ทุกหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง รวมถึงราชการบริหารสวนกลางที่ไปตั้งอยูในภูมภิาคดวย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

• แนวทางการดาํเนินการตามตัวช้ีวดันี้ สํานกังาน ก.พ.ร.  ไดจัดทําเปนคูมือที่มีรายละเอียดให 
สวนราชการใชในการดําเนนิการ แบงออกเปน  3  ตวัช้ีวัดยอย  ดังนี ้

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก  
(รอยละ) 

14.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 12 
14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ 

ของผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)  

  4 

14.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจดัทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

 4 

รวม 20 
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ตัวชี้วัดท่ี 14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน  
                           (วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ดาํเนินการ) 

คําอธิบาย : 

• สวนราชการจดัทําแผนพัฒนาองคการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนรายหมวด โดยการนํา
โอกาสในการปรับปรุงจากการประเมินตนเองในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพืน้ฐานมาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ จํานวน 2 แผน ไดแก แผนภาคบังคับ 1 แผน 
และแผนภาคสมัครใจ 1 แผน โดยมีเงื่อนไขการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ดังนี ้

                   1. แผนภาคบังคับ หมายถึง แผนพัฒนาองคการที่กําหนดขึ้นตามลักษณะภารกิจหลักของ 
สวนราชการ  โดยกําหนดใหกรมดานบริการจัดทําแผนหมวด  3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได 
สวนเสีย เนื่องจาก เปนหนวยงานที่ตองใหความสําคัญกับการสงมอบบริการที่ดีมีคุณภาพใหกับประชาชนผูรับบริการ 
และกําหนดใหกรมดานนโยบาย จัดทําแผนหมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร เนื่องจากเปนหนวยงานที่เนน
กระบวนการในการจัดทําแผนงานที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ
สวนราชการ ทัง้นี้ สวนราชการสามารถกําหนดประเภทของกรมตามลักษณะภารกิจหลักไดตามความเหมาะสม 
หรือใชประเภทของกรมตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 26 ลงวันที่13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

2. แผนภาคสมัครใจ หมายถึง แผนพัฒนาองคการที่ไดมาจากการจดัลําดับความสําคัญของโอกาส
ในการปรับปรงุของทุกหมวด และคัดเลือก 1 หมวดที่มคีวามสําคัญมากที่สุดมาดําเนนิการ 

• การระบุประเภทของสวนราชการวามีภารกิจหลักที่ควรกําหนดใหเปนกรมดานนโยบาย  หรือ  
กรมดานบริการ ตามขอบเขตและลักษณะของหนวยงาน รวมทั้ง อํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ระบุไว  
ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงาน  โดยใหพิจารณาจากคํานิยามตอไปนี้ 

       กรมดานบริการ  หมายถึง ภารกิจหลักของสวนราชการที่รับผิดชอบการใหบริการสาธารณะ การอนุมัติ 
อนุญาต ควบคมุ กํากับ ใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงงานบริการทางวิชาการดวย 

กรมดานนโยบาย  หมายถึง ภารกิจหลักของสวนราชการ เปนการเสนอแนะในการจดัทํานโยบายแผน 
และมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง การกําหนดกฎ ระเบียบ การประสานติดตามประเมินผลใหเปนไปตาม
นโยบายทีก่ําหนด  

• สํานักงาน ก.พ.ร. มีขอแนะนาํสําหรับการคัดเลือกหมวดเพื่อจดัทําแผนภาคสมคัรใจตามหลกัการ
ของการพัฒนาองคการ ดังนี ้
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

1. กรมดานบรกิาร นอกเหนอืจากหมวด 3 แลว ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงหมวด 1 หรือ
หมวด 6 เปนลําดับตน ๆ เนื่องจากเปนการใหความสําคัญกับผูรับบริการ ควรมีการกําหนดทิศทางทีชั่ดเจนและ 
การออกแบบกระบวนการทีม่ีประสิทธิภาพ  

2. กรมดานนโยบาย นอกเหนือจากหมวด 2 แลว ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงหมวด 1 หรือ
หมวด 4 เปนลําดับตน ๆ เนื่องจากเปนการใหความสําคัญกับยุทธศาสตรและการนําไปปฏิบัติซ่ึงควรมีการกําหนด
ทิศทางที่ชัดเจนและมีระบบการวัดผลการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ  

• การจัดทําแผนพัฒนาองคการ สวนราชการจัดทําลงในแบบฟอรมที่กําหนด   ซ่ึงมีรายละเอียด 
ตามคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2552    และจัดสงให 
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวนัท่ี  30  มกราคม พ.ศ. 2552     ทั้งนี้   หากสวนราชการไมสามารถจัดสงไดทันภายใน 
ระยะเวลาที่กําหนด จะปรับลดคะแนนจากผลคะแนนรวมของตัวชี้วัดนี้  0.5000  คะแนน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
         กรมโยธาธิการและผังเมือง (กรมดานบริการ) ไดจดัทําแผนพัฒนาองคการภาคบงัคับในหมวด 3 : การให 

ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  และภาคสมัครใจในหมวด 1 :  การนําองคการ  รวม 2 แผน  
ตามแบบฟอรมท่ี 1 : แผนพัฒนาองคการ และแบบฟอรมท่ี 2  : แสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนา
องคการ ฯ  ทั้ง  2 แผน สงใหสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 
เกณฑการใหคะแนน :     

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 14.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
(วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองคการในหมวด   
  ท่ีดําเนินการ)  มีจํานวน 2 แผน 
 1) แผนที่ 1 : หมวด 1 :  แผนพัฒนาทิศทางองคการ 
2)  แผนที่ 2 : หมวด 3 : แผนสรางความสัมพันธ 
     ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(8.00) 
 
 
 
   4.00 

4.00 

 
 
 
 

รอยละ 100 
รอยละ 100 

 
 
 
 

5.00 
5.00 

 
 
 
 

0.2000 
0.2000 
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ตัวชี้วัดท่ี 14.1.2 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลพัธ  
 ในการดําเนนิการตามแผนพัฒนาองคการ 

คําอธิบาย : 

• ผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ  หมายถึง  ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการของ
แผนพัฒนาองคการที่สะทอนออกมาในรูปของผลลัพธการดําเนินการ (ตามหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน)  โดยสวนราชการจัดทําตัวช้ีวัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการลงในแบบฟอรมที่กําหนด  และ          
สงใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมแผนพัฒนาองคการ ภายในวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552 

• การกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธบางสวน สามารถเชื่อมโยงกับตัวช้ีวัดตามมิติตาง ๆ หรือใชตัวช้ีวัดเดียวกัน
กับที่ใชวัดผลในคํารับรองการปฏิบัติราชการได แตตองลดทอนน้ําหนักลงใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาองคการในหมวดนั้น ๆ ดวย เชน การนําตัวช้ีวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการมาเปนตัวช้ีวัดของ
แผนพัฒนาองคการในหมวด 3 หรือการนําตัวช้ีวัดการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการมาเปนตัวช้ีวัดของ
แผนพัฒนาองคการในหมวด 6 เปนตน 

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ขอให
สวนราชการรายงานผลวาสามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
        1.  กรมโยธาธิการและผังเมือง (กรมดานบริการ)  ไดจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
ภาคบังคับในหมวด 3  :  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และภาคสมัครในหมวด 1 :  การนําองคการ   
รวม  2  แผน ตามแบบฟอรมที่ 1 รวมทั้งจัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ตามแบบฟอรม ที่ 2 
สงสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552  
        2.  สาํนักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552   
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 2 แผน แลว   มีประเด็นขอใหกรม ฯ ปรับปรุงเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัด 
ที่ 7.1 : มิติดานประสิทธิผล : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของตัวช้ีวัดที่สําคัญ  ตามแบบฟอรมที่ 2  ใหเหมาะสม  
เนื่องจากในการกําหนดเกณฑการใหคะแนนไมควรต่ําเกินไป    
        3.  กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกองแผนงานหนวยงานผูรับผิดชอบตามแผนพัฒนาองคการในหมวด 1 (LD 4)  
ตัวช้ีวัดที่ 7.1 : มิติดานประสิทธิผล : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสาํเร็จของตัวช้ีวัดที่สําคัญ    ซึ่งไดพิจารณาปรับปรุงเกณฑ 
การใหคะแนนของตัวช้ีวัดที่ 7.1 ดังกลาว จากทีไ่ดกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวเดิม   1 = รอยละ 40,  2 =  45,  3 =  50,   
4 =  55,  5 = 60   ปรับปรุงเกณฑการใหคะแนนเปน 1 = รอยละ 60,  2 =  65, 3 =  70, 4 =  75, 5 = 80   โดยอธิบดีไดใหความเห็นชอบ
ในการปรับปรุงเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดที่ 7.1 : มิติดานประสทิธิผล : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของตัวช้ีวัด 
ที่สําคัญ ในหมวด 1  ตามแบบฟอรมที่ 2  และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 
         4.  หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการป 2552  ในหมวด 1 และ หมวด 3   
ตารางและสูตรการคํานวณสําหรับแผนที่ 1 และแผนที่ 2 : 
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ตัวชี้วัด  (i) 
 
น้ําหนัก    

  (Wi) 

 เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ 
   ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วดั ผลการ 

ดําเนินงาน 

คะแนน 
  ท่ีได  
 (SMi) 

 คะแนน    
ถวงหนัก   
(Wi x SMi)    1    2    3  4  5 

แผนที่ 1  แผนพัฒนาทิศทางองคการ          

1. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของ 
     ตัวช้ีวดัท่ีสําคัญ 

0.25 60 65 70 75 80 100    5.00  1.2500 

2  รอยละของบุคลากรท่ีรับรูและเขาใจใน 
     ทิศทางขององคการ 

0.25 20 30 40 50 60 77.30    5.00  1.2500 

3. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของ 
     กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรู 
     ความผูกพันตอองคการและสรางแรงจงูใจ 

0.25 40 50 60 70 80 100    5.00  1.2500 

4. รอยละเฉลีย่ถวงน้าํหนักความสําเรจ็ของ 
    โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีด ี  

0.25 60 65 70 75 80 100    5.00  1.2500 

น้ําหนักรวม 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก   5.0000 

แผนที่ 2  แผนสรางความสัมพันธผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย    

1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและ 
    ผูมีสวนไดสวนเสียตอชองทางการรับฟง 
    และเรียนรู 

0.33 60 65 70 75 80 80   5.00  1.6500 

2. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและ 
     ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่นํารอง 

0.34 60 65 70 75 80 87   5.00  1.7000 

3. รอยละของจาํนวนพันธกิจที่ไดจําแนก 
     กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

0.33 80 85 90 95 100 100   5.00  1.6500 

น้ําหนักรวม 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 5.0000 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
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ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 14.1.2 :  ระดับความสําเรจ็ของรอยละ
เฉลีย่ถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายความสาํเรจ็  
ของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพฒันาองคการ 
(วัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนนิการ) 
มี 2 แผน 
1) แผนที่ 1   แผนพัฒนาทิศทางองคการ 
 
2) แผนที่ 2  แผนสรางความสัมพันธผูรับบริการ 
                    และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(4.00) 
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2.00 

 
 
 
 
 

 5 
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ตัวชี้วัดท่ี 14.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ 
 การดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  (หมวด 7) 

คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการ
ดําเนินการของสวนราชการ    หมายถึง   การวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ (หมวด 7) ของสวนราชการ 
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน นอกเหนือจากการวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนาองคการ 2 หมวด 

• การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ ขอใหสวนราชการรายงานผลวา
สามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

• นอกเหนอืจากการดําเนินงานที่มุงเนนไปทีแ่ผนพัฒนาองคการ 2 หมวดแลว สวนราชการควรพัฒนา      
การบริหารจัดการองคการในหมวดอื่น ๆ  ควบคูไปดวย  เพื่อใหเกิดผลลัพธในหมวด 7  ของเกณฑคณุภาพ             
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
 
 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ําหนัก   

   (Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ 
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

คะแนน       
ถวงน้ําหนัก     

(Wi x SMi)   1 2 3 4 5 

1. รอยละเฉลีย่ถวงน้าํหนักของแผนปฏิบัติการ 
     ท่ีสวนราชการดําเนินการไดสําเร็จตาม 
     เปาหมาย  (RM 1) 

0.10 60 65 70 75 80     100    5.00   0.5000 

2. รอยละของระดับความพึงพอใจของ 
     ผูรับบริการ  (RM 2) 

0.10 65 70 75 80 85     85    5.00   0.5000 

3. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จ 
    ในการดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลา 
    ท่ีกําหนดของกระบวนการที่สรางคุณคา  
    (2 กระบวนการ)  (RM 3) 

0.10 60 65 70 75 80     100    5.00   0.5000 

4. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จ 
    ในการดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลา 
    ท่ีกําหนดของกระบวนการสนับสนุน 
   (2 กระบวนการ)  (RM 4) 

0.10 60 65 70 75 80     100    5.00   0.5000 
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5. รอยละของอัตราการเบิกจายเงนิงบประมาณ 
     รายจายลงทุน (RM 5) 

0.10 68 71 74 77 80     65.84    1.00   0.1000 

6. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการ 
     ตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM 6) 

0.10 60 65 70 75 80     100    5.00   0.5000 

7. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 
    ขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะ 
      ของบุคลากร หรอืแผนพัฒนาบุคลากร   (RM 7) 

0.10 60 65 70 75 80     100    5.00   0.5000 

8.1 รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และ 
      ทันสมัยของฐานขอมูลท่ีสนับสนุน 
       ยุทธศาสตรอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร 
      (RM 8.1) 
 
 
 

0.05 60 65 70 75 80    75.16  4.0320   0.2016 

8.2 รอยละของขอมูลสถิติสําคัญของหนวยงาน  
      ท่ีนําเขาระบบบูรณาการขอมูลสถิตภิาครัฐ  
      (statXchange) โดยหนวยงานเจาของ 
       ขอมลูและสาํนักงานสถิติแหงชาต ิ(สสช.)     
     และหนวยงานไดมีการปรับปรุงใหมี 
     ความครบถวนและถูกตองเพื่อแลกเปลี่ยน 
     และใชประโยชนรวมกัน  
     (Interoperability) (RM 8.2) 

0.05 60 65 70 75 80     100    5.00   0.2500 

9. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของ 
     การดําเนินกิจกรรม ตามแผนการจัดการ 
     ความรูอยางนอย  3 องคความรู (RM 9) 

0.10 60 70 80 90 100     100    5.00   0.5000 

10. รอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนกัความสําเรจ็ของ 
      โครงการตามนโยบายการกาํกับดูแล 
      องคการท่ีดี อยางนอยดานละ 1 โครงการ 
      (RM 10) 

0.10 60 65 70 75 80     100    5.00   0.5000 

น้ําหนักรวม 1.00 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 4.5516 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  :     

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 14.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ 
การดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  (หมวด 7) 

4.00 4.5516 4.5516 0.1821 
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ตัวชี้วัดท่ี 14.3  ระดับความสาํเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพฒันาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

คําอธิบาย : 
        การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นั้น ใหสวนราชการประเมินองคกรดวยตนเอง
ตามเกณฑคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐระดบัพืน้ฐาน เพื่อจดัทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
 คะแนน 
ท่ีได 

คะแนน 
ถวงน้ําหนกั 

1.  ความครบถวนของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1.00 3 6 9 12 15       15    5.00  0.0500 

2.  ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1 - 7  

     ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
     ระดับพื้นฐาน 

1.00 3 4 5 6 7         7    5.00  0.0500 

3.  ความครบถวนของแผนพฒันาองคการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553*  (2 แผน) 

2.00 0 - 1 - 2         2     5.00  0.1000 

น้ําหนักรวม 4.00 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 0.2000 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  :     

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 คาคะแนน 
      ที่ได 

คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 14.3  ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
การจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4.00 5 5.00 0.2000 
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คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : (ตัวชี้วัดท่ี 14) 
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ดังนี ้

- คําสั่งที่ 809/2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551  แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
  หมวด 1  คําสั่งที่ 835/2551 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551  เพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะทาํงาน ฯ 
- คําสั่งที่ 852/2551 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551 แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
   (Working Team) 
-  คําสั่งคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)  ที่ 1/2552 ลงวันที่  8  กันยายน 2552 
   แตงตั้งคณะทํางาน ฯ หมวด 5 และหมวด 6 

2. ประชุมคณะทาํงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551  เพื่อช้ีแจง 
       กรอบการประเมินผลตามเกณฑคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพืน้ฐานในหมวด 1 , หมวด 3  และ 
       หมวด 7  พรอมกับมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบดาํเนินการตามกรอบการประเมิน ฯ และจัดเตรียมในการ 
       จัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552    
3. ประชมุคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ คร้ังที่ 2   วนัที่  9  มกราคม  2552    และครัง้ที่  3 
         วันที ่19  มกราคม  2552  ตามลําดับ  เพือ่จัดทําแผนพฒันาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  และตัวช้ีวดั 
        ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ฯ  ภาคสมคัรใจในหมวด 1 :  การนําองคการ  และ 
       ภาคบงัคบัในหมวด 3 : การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   รวม 2 แผน  
4. เสนออธิบดีใหความเหน็ชอบในแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รวม 2 แผน ตามแบบฟอรมที่ 1 
        และตัวช้ีวดัความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาพัฒนาองคการ ตามแบบฟอรม ที่ 2 สงสํานักงาน ก.พ.ร. 
       วันที่ 30 มกราคม 2552 
5. ประชมุคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  คร้ังที ่4  วนัที่  12  กุมภาพันธ  2552   

เพื่อช้ีแจงแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  และการมอบหมายหนวยงานดําเนินการตามแผน - 
            พัฒนาองคการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2552   และเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ 

พื้นฐานในหมวด 1 , หมวด 3  และหมวด 7  
     6.     มีหนังสือแจงเวียนใหหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนนิการตามแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552    
            และเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐานในหมวด 1 , หมวด 3  และหมวด 7  
           โดยใหจัดทําแผนดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  เพื่อสําหรับติดตาม 
            ความกาวหนาในการดําเนินการ 
    7.    สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552   
           ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 2 แผน แลว   มีประเด็นขอใหกรม ฯ ปรับปรุงเกณฑการใหคะแนนของ 
           ตัวช้ีวัดที่ 7.1 : มิติดานประสิทธิผล : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของตัวช้ีวัดที่สําคัญ  ตามแบบฟอรมที่ 2   
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           ใหเหมาะสม  เนื่องจากในการกําหนดเกณฑการใหคะแนนไมควรตํ่าเกินไป    
    8.    กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกองแผนงานหนวยงานผูรับผิดชอบตามแผนพัฒนาองคการในหมวด 1 (LD 4)    
             ตวัช้ีวดัที่ 7.1 : มิติดานประสิทธิผล : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัความสาํเร็จของตวัช้ีวดัที่สําคัญ  ไดพิจารณาปรับปรุง  
             เกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวดัที่ 7.1  จากที่ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวเดิม   1 = รอยละ 40,  2 =  45,  

           3 =  50, 4 =  55, 5 = 60  ปรับปรุงเกณฑการใหคะแนนเปน 1 = รอยละ 60,  2 =  65, 3 =  70, 4 =  75, 5 = 80   

            โดยอธิบดีไดใหความเห็นชอบในการปรับปรุงเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวดัที ่7.1 : มิติดานประสิทธิผล :  

           รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเรจ็ของตัวช้ีวดัทีสํ่าคัญ ในหมวด 1  ตามแบบฟอรมที่ 2  และจัดสงใหสํานกังาน  
            ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 

    9.   ประชุมผูบริหารกรม วันที่ 24  มีนาคม 2552  โดยรายงานแผนพฒันาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
          ของกรม ฯ  ใหผูบริหารทราบ 
    10. รายงานผลการดําเนินการตามแผนพฒันาองคการปงบประมาณ พ.ศ.2552 และการดําเนินการตามเกณฑ ฯ 
          ใหผูบริหารทราบในทีป่ระชุมผูบริหารกรม ฯ เมื่อวันที่  28  เมษายน  2552   ,วนัที่ 25  มิถุนายน  2552 
           และวนัที่ 29  กรกฎาคม  2552  ตามลําดับ  
    11. ประชุมคณะทํางานการพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ   
             -  คร้ังที่ 5  วันที ่ 2  เมษายน  2552  ใหรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ.2552   
             หมวด 1, 3  และดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ ฯ หมวด 1 -7 และนโยบายการกํากับดูแล- 
             องคการที่ดี 
          -  คร้ังที่ 6  วันที่ 19 พฤษภาคม 2552  ทบทวนกระบวนการ ตาม RM 3, RM 4  และจัดสงชื่อกระบวนการ 
             และคูมือการปฏิบัตงิานของกระบวนการที่สรางคุณคา  2 คูมือ  และกระบวนการสนับสนุน  2 คูมือ 
             ซ่ึงไดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวนัที่ 15  มิถุนายน  2552  พรอมกับแจงใหหนวยงานทีเ่จาของกระบวนการ 
             ไดทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
          -  คร้ังที่ 7 – 8 วันที่  25 พฤษภาคม 2552  และวนัที ่16 กันยายน 2552  (ตามลําดับ) ติดตามผลการดําเนินการ 
              ตามแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ.2552  หมวด 1, 3  และดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร- 
              จัดการ ฯ  หมวด 1 -7  และนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
    12.  ประชุมคณะทํางาน ฯ หมวด 5  และ หมวด 6  วันที ่ 1 , 8 ,12 , 26  ตุลาคม 2552  
           เพื่อพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ.2553  หมวด 5 และหมวด 6 
              

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :    
    1. มีแผนพฒันาดําเนนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  ในภาพรวม 
          อยางชัดเจน เพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมโยธาธิการและผังเมอืง 
     2.  ผูนําและผูบริหารองคกรใหความสําคัญและสนับสนุนในการดําเนนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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     3.  การใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของผูบริหารทุกระดับ , ผูที่ไดรับมอบหมายให 
           ดําเนินการ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 
     4.  สํานักงาน ก.พ.ร. จัดเจาหนาที่และเวลาใหคําปรึกษาในการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
        ระดับพื้นฐาน อยางเหมาะสมและเพยีงพอ  
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :     

1. หนวยงานผูทีรั่บผิดชอบ (บางหนวยงาน) ยังขาดความเขาใจในการดําเนินการตามกรอบแนวทางการประเมิน
และเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐัระดับพืน้ฐาน ที่ชัดเจน 

2. กระบวนการทาํงานตามเกณฑคุณภาพ ฯ  มีความซับซอนมาก ตองอาศัยความรวมมอืหลายหนวยงาน 
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