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หนวย นํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน

วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คา คะแนน

ดําเนิน คะแนน ถวง

งาน ท่ีได น้ําหนัก

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 50) 4.4373

3.8763
1.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง ระดับ 4.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2000

          เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมูบาน (877 หมูบาน)

1.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการ  ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 4.4711 4.4711 0.0894

          ตามแผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

         จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2552 - 2554

1.1.3 รอยละของจํานวนขอรองเรียนหนวยงานและ รอยละ 2.0 62.43 65.43 68.43 71.43 74.43 68.89 3.1500 0.0630

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน

1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย (นํ้าหนัก : รอยละ 25)

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
  รอบ 6 เดือน

   รอบ 12 เดือน

2.0 68.89 3.1500 0.0630

         เจาหนาที่รัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ

         ในราชการบริหารสวนภูมิภาคที่ไดรับการแกไข
         ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

1.2.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณโครงการ รอยละ 5.0 60 70 80 90 95 86.27 3.6270 0.1814

         ภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  (ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 7  โครงการ เบิกได 127.25 %)

1.3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (3.0)

         ในการลดความรุนแรงของเหตุการณความไมสงบ

         ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต

  1.3.1.1 รอยละที่ลดลงของจํานวนเหตุรุนแรง รอยละ 1.0 เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เทากับป ลดลง ลดลง ลดลงรอยละ 5.0000 0.0500

                      ที่มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินในพื้นที่ รอยละ5 รอยละ 2.5 2552 รอยละ 2.5 รอยละ 5 16.17
              จังหวัดชายแดนภาคใต

  1.3.1.2 รอยละที่ลดลงของจํานวนผูเสียชีวิตจาก รอยละ 1.0 เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เทากับป ลดลง ลดลง ลดลงรอยละ 5.0000 0.0500

                      เหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รอยละ5 รอยละ 2.5 2552 รอยละ 2.5 รอยละ 5 14.08
  1.3.1.3 รอยละที่ลดลงของจํานวนผูไดรับบาดเจ็บจาก รอยละ 1.0 เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น เทากับป ลดลง ลดลง ลดลงรอยละ 5.0000 0.0500
              เหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รอยละ5 รอยละ 2.5 2552 รอยละ 2.5 รอยละ 5 9.14

1.3.2 อัตราคดียาเสพติดตอประชากรแสนคน อัตรา 

สวน
1.0 > 65 - 65 55 45 49.71 4.5300 0.0453

0.7291

กรมโยธาธิการและผังเมือง ก
กระทรวงมหาดไทย

กลุมพัฒนาระบบบริหาร



หนวย นํ้าหนัก

วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คา คะแนน

ดําเนิน คะแนน ถวง

งาน ท่ีได น้ําหนัก

1.3.3 รอยละที่ลดลงของจํานวนผูเสพ/ ผูติด/ รอยละ 2.0 2 4 6 8 10 10.18 5.0000 0.1000
         ผูคายาเสพติด

1.3.4 อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก อัตรา 4.0 19.85 18.93 18 17.09 16.17 N/A 1.0000 0.0400

         ตอประชากรแสนคน สวน

1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000
      หรือเคานเตอรบริการประชาชน

0.2400

5.0000

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
  รอบ 6 เดือน

   รอบ 12 เดือน

ผลการดําเนินงาน

2. ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (นํ้าหนักรอยละ10)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

5.0000

2.1 รอยละสะสมของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ รอยละ 2.0 90 92.5 95 97.5 100 112 5.0000 0.1000

       ที่ไดรับการตรวจสอบตามกฏหมายและปรากฏ (3,633 (3,734 (3,835 (3,936 (4,037 (4,522

      ในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ อาคาร) อาคาร) อาคาร) อาคาร) อาคาร) อาคาร)

2.2 รอยละสะสมของปายที่ไดรับการตรวจสอบ รอยละ 2.0 90 92.5 95 97.5 100 122 5.0000 0.1000

       ตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพร (1,811 (1,861 (1,911 (1,962 (2,012 (2,458

       สาธารณะ ปาย) ปาย) ปาย) ปาย) ปาย) ปาย)

2.3 รอยละความสําเร็จในการจัดทําแบบกอสราง รอยละ 3.0 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.1500

       เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงในพื้นที่วิกฤติ

       ที่ไดของบประมาณป 2554

2.4 ระดับความสําเร็จของการปองกันการเกิดอัคคีภัย ระดับ 3.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500

       ในอาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ 

       อาคารชุมนุมคน  โรงมหรสพ  อาคารพาณิชย

       โรงงาน และโรงแรม

0.5000

ฏ ุ ( )

กรมโยธาธิการและผังเมือง ข
กระทรวงมหาดไทย

กลุมพัฒนาระบบบริหาร



หนวย นํ้าหนัก

วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คา คะแนน

ดําเนิน คะแนน ถวง

งาน ท่ีได น้ําหนัก

4.9972

3.1.1 จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชาง จํานวน 3.0 2,500   2,550  2,600    2,700    2,800    2,833.68 5.0000 0.1500

          สําหรับส่ิงกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ (ลานบาท)

3.1.2 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สามารถ จํานวน 1.0 5 6 7 8 9 9 5.0000 0.0500
          จัดทํารางผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยุกต (GIS)

3.1.3 ระดับความสําเร็จในการวางและจัดทําผังอนุภาค ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000
          (5 อนุภาค)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

3. ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง (นํ้าหนักรอยละ 15)

  รอบ 6 เดือน

   รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

3.14  จํานวนผังชุมชน (องคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 2.0 120 130 140 150 160 178 5.0000 0.1000

          ที่แลวเสร็จและมีเอกสารครบถวน

          ตามเกณฑมาตรฐาน

3.1.5 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานศึกษา ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000
          วางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพ้ืนที่ชุมชน
 

3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ระดับ 5.0 1 2 3 4 5 4.9916 4.9916 0.2496

       ของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ  (80 %)  (85 %)  (90 %)  (95 %)  (100 %) (99.96%)

       (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 0.7496

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนัก : รอยละ 20)  3.2000 0.0000

4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 6.0 65 70 75 80 85 N/A 1.0000 0.0600

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

6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ ระดับ 6.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.3000
     ปองกันและปราบปรามการทุจริต

7. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง ระดับ 5.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500
    รองเรียนจนไดขอยุติ  (74 %)  (77 %)  (80 %)  (83 %)  (86 %) (93.75 %) 0.6400
กรมโยธาธิการและผังเมือง ค กลมพัฒนาระบบบริหารกรมโยธาธการและผงเมอง ค
กระทรวงมหาดไทย

กลุมพฒนาระบบบรหาร



หนวย นํ้าหนัก

วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คา คะแนน

ดําเนิน คะแนน ถวง

งาน ท่ีได น้ําหนัก

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10) 4.2200
8. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ระดับ 2.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000
    ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ  (80 %)  (85 %)  (90 %)  (95 %)  (100 %)

9. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย รอยละ (2)

    ลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใตแผน

    ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555

   9.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน รอยละ 0.5 69 72 75 78 81 64.32 1.0000 0.0050

   9.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม รอยละ 0.5 92 93 94 95 96 73.10 1.0000 0.0050

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
  รอบ 6 เดือน

   รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

   9.3 รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุน

         ภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  2555  (รอยละ 1)

         กรณีที่ 1 โครงการปเดียว รอยละ 0.20 80 90 100  - 100 69.69 1.0000 0.0020
 ภายใน กอน

ก.ย.53 ก.ย.53

         กรณีที่ 2 โครงการผูกพันขามปงบประมาณ รอยละ 0.80 80 90 100 110 120 133.27 5.0000 0.0400
10. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน ระดับ 1.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0500
       ตอหนวยผลผลิต

11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ ระดับ 1.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0500
      ประหยัดพลังงาน
12. ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน แบงเปน 2 สวน (2)
       12.1  มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการ รอยละ 1.0 60 70 80 90 100 5 5.0000 0.0500
                ทุกระดับ

       12.2  มีระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุม ระดับ 1.0 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.0200
                ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด

                (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ 6))

13. ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ 2.0 1 4 5 5 5.0000 0.1000
14. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน
       พัฒนากฎหมายของสวนราชการ 0.4220

2 - 3

กรมขอยกเวนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย:  หมายเหตุ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ง
กระทรวงมหาดไทย

กลุมพัฒนาระบบบริหาร



หนวย นํ้าหนัก

วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คา คะแนน

ดําเนิน คะแนน ถวง

งาน ท่ีได น้ําหนัก

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ (นํ้าหนัก : รอยละ 20) 4.8329
15. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ระดับ (20)
      จัดการภาครัฐ (PMQA)

15.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑ

          คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน

15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร รอยละ (8.0)

            จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน

            (วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคการ  

            ในหมวดที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2553)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง   รอบ 6 เดือน
   รอบ 12 เดือน

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

            1) แผนที่ 1 หมวด 5 : การมุงเนนทรัพยากรบุคคล รอยละ 4.0 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.2000

            2) แผนที่ 2 หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ รอยละ 4.0 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.2000

15.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ระดับ (2.0)

            ในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ

            ในการดําเนินการพัฒนาองคการ (วัดผลลัพธของการพัฒนา

            องคการในหมวดที่ดําเนินการในปงบประมาณพ.ศ. 2553)  

            - แผนที่ 1  หมวด 5 ระดับ 1.0 1 2 3 4 5 4.56 4.5600 0.0456

            - แผนที่ 2  หมวด 6 ระดับ 1.0 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0500

15.1.3 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
           ภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่สวนราชการดําเนินการ

           ไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
           (หมวดบังคับ : หมวด 3) รอยละ 1.0 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.0500
           (หมวดสมัครใจ : หมวด 1) รอยละ 1.0 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.0500
15.2  ในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ ระดับ 4.0 1 2 3 4 5 4.2747 4.2747 0.1710
          การดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑ
          คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)

0.7666

กรมโยธาธิการและผังเมือง จ
กระทรวงมหาดไทย

กลุมพัฒนาระบบบริหาร



หนวย นํ้าหนัก

วัด (รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คา คะแนน

ดําเนิน คะแนน ถวง

งาน ท่ีได น้ําหนัก

15.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการจัดทํา ระดับ (4.0)

         แผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2554

15.3.1 ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ 1.0 3 6 9 12 15 15 5.0000 0.0500

           ขององคกร (15 คําถาม)

15.3.2 ความครบถวนของการจัดทํารายงานการประเมิน 1.0 3 4 5 6 7 7 5.0000 0.0500

           องคกรดวยตนเอง หมวด 1 - 7 ตามเกณฑคุณภาพ

           การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน   

15.3.3 ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําป 2.0 0  - 1  - 2 2 5.0000 0.1000

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง   รอบ 6 เดือน
   รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

          งบประมาณ พ.ศ. 2554* (2 แผน) 0.2000
รวม 100 4.2472

   

กรมโยธาธิการและผังเมือง ฉ
ไ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กระทรวงมหาดไทย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  2.1 : รอยละสะสมของอาคารสูง อาคารขนาดใหญท่ีไดรับการตรวจสอบตามกฎหมาย 
    และปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร         

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายอนวชั     บูรพาชน   
                           2. นายสมโชค   เลงวงศ 

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

คําอธิบาย :  
 รอยละสะสมของอาคารสูง อาคารขนาดใหญที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมาย และปรากฏในฐานขอมูล
เผยแพรสาธารณะ หมายความวา  รอยละของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ ที่ตองตรวจสอบ  ตามกฎหมายเปรียบเทียบกับ
จํานวนอาคารที่มีฐานขอมูลในป 2551 ที่ไดรับการตรวจสอบและบันทึกขอมูลผลการตรวจสอบลงในระบบฐานขอมูล 
และเผยแพรในอินเตอรเน็ต   
 อาคารสูง  อาคารขนาดใหญท่ีตองตรวจสอบตามกฎหมาย หมายความวา  อาคารสูง อาคารขนาดใหญ 
ที่เขาขายตองตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
              อาคารสูง  หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ที่มีความสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป  
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัด
จากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
 อาคารขนาดใหญ  หมายความวา  อาคารประเภทที่เขาขายตองตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ  แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522     ไดแก โรงมหรสพ   อาคารชุมนุมคน โรงแรม  โรงงาน สถานบริการ และอาคารชุด
หรืออาคารอยูอาศัยรวม ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือช้ันหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคาร 
ที่มีความสูงตั้งแต 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือช้ันหนึ่ง  ช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร 
แตไมเกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง
อาคารขนาดใหญพิเศษดวย แตยกเวนอาคารชุด หรืออาคารอยูอาศัยรวมที่ไดรับการยกเวนการตรวจสอบ 
ตามกฎหมายไว 5 ป หรือ 7 ป ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
        ฐานขอมูลจํานวนอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ ซ่ึงไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายที่รวบรวมไดในรอบ 
12  เดือน จํานวน 4,522 อาคาร 
                                          

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 90 

(3,633 อาคาร) 
รอยละ 92.5 

(3,734 อาคาร) 
รอยละ 95 

(3,835 อาคาร) 
รอยละ 97.5 

(3,936 อาคาร) 
รอยละ 100 

(4,037 อาคาร) 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
 

 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

คาคะแนนที่ได 
 

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัด 2.1 :  รอยละสะสมของอาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญท่ีไดรับการตรวจสอบตามกฎหมาย
และปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 

2.00 
 

รอยละ 112 

(4,522 อาคาร) 
5.00 0.1000 

 

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

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
         มกีฎหมายรองรับการดาํเนินการ คือ กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ  พ.ศ. 2548 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
          

          อํานาจหนาที่เปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ินเปนผูออกใบรับรองการตรวจสอบ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนเพียงผูรวบรวมผลการตรวจสอบ อีกทั้งเจาของอาคารยังขาดความเขาใจในบทบาท 
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด  จึงทําใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานตรวจสอบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ
กระทําไดในขอบเขตที่จํากัด 
 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      - 
 
 

หลักฐานอางองิ : 
 1. แผนงานกจิกรรมการขับเคลื่อนการตรวจสอบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 2. แผนการเผยแพรประชาสมัพันธการดําเนินงานตรวจสอบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญที่เขาขายตองตรวจสอบ 
     ตามกฎหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 3. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/ว 3835 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553 เร่ืองขอความรวมมือจัดสง 
     ขอมูลอาคารที่ไดตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารแลว 
 4. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/ว 3582 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เร่ืองขอความรวมมือ 
     สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัปรับปรุงฐานขอมูลอาคารภายในจังหวดัใหเปนปจจุบนัแลว และสงให 
     สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
 5. รายงานสรุปผลการดําเนนิการตามตัวช้ีวัดที่ 2.1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6 เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  2.2 : รอยละสะสมของปายท่ีไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร         

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายอนวชั  บูรพาชน   
                           2. นางกรกช    มหายศปญญา    

โทรศัพท :  0 2299 4349 โทรศัพท : 0 2299 4351, 0 2299 4362   

คําอธิบาย :  
                 รอยละสะสมของปายที่ไดรับการตรวจสอบตามกฎหมาย และปรากฏในฐานขอมูลเผยแพรสาธารณะ  
หมายความวา   รอยละของปายที่ตองตรวจสอบตามกฎหมาย เปรียบเทียบกับจํานวนปายที่มีฐานขอมูลในป 2551 ที่
ไดรับการตรวจสอบและบันทึกขอมูลผลการตรวจสอบลงในระบบฐานขอมูล และเผยแพรในอินเตอรเน็ต   
                 ปาย หมายความวา ปาย หรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต 15 เมตรขึ้นไป หรือ
มีพื้นที่ตั้งแต 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือปายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคาร หรือสวนหนึ่งสวนใดของ
อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ตารางเมตรขึ้นไป  
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
             ฐานขอมูลจํานวนปาย ซ่ึงไดรับการตรวจสอบตามกฎหมายที่รวบรวมไดในรอบ 12  เดือน จํานวน 2,458 ปาย  
 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 90 

(1,811 ปาย) 
รอยละ 92.5 
(1,861 ปาย) 

รอยละ 95 
(1,911 ปาย) 

รอยละ 97.5 
(1,962 ปาย) 

รอยละ 100 
(2,012 ปาย)  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก  
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี  2.2 : รอยละสะสมของปายท่ีไดรับการ
ตรวจสอบตามกฎหมายและปรากฏในฐานขอมูล
เผยแพรสาธารณะ 

2.00 
 

รอยละ 122 
(2,458 ปาย) 

5.00 0.1000 

 



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 และเรงรัดเรือ่งการตรวจสอบอาคารเอกชน 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
         มกีฎหมายรองรับการดาํเนินการ คือ กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ  พ.ศ. 2548 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
          อํานาจหนาที่เปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ินเปนผูออกใบรับรองการตรวจสอบ  
กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนเพียงผูรวบรวมผลการตรวจสอบ อีกทั้งเจาของอาคารยังขาดความเขาใจในบทบาท 
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด   จึงทําใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานตรวจสอบปายกระทําไดในขอบเขตที่จํากดั 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      - 
 
 

หลักฐานอางองิ : 
  1. แผนงานการตรวจสอบปาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 2. แผนการเผยแพรประชาสมัพันธการดําเนินงานตรวจสอบปาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 3. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/ว 3835 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553 เร่ืองขอความรวมมือจัดสง 
     ขอมูลอาคารที่ไดตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารแลว 
 4. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/ว 3582 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เร่ืองขอความรวมมือ 
     สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัปรับปรุงฐานขอมูลอาคารภายในจังหวดัใหเปนปจจุบนัแลว และสงให 
     สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
 5. รายงานสรุปผลการดําเนนิการตามตัวช้ีวัดที่ 2.2 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  2.3 : รอยละความสําเร็จในการจัดทําแบบกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงในพืน้ท่ีวิกฤติ 
                          ท่ีไดของบประมาณป 2554 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
ผูอํานวยการสํานักสนับสนนุและพัฒนาตามผังเมือง      

ผูจัดเก็บขอมูล :    1.นายจาตรุนต  โรจนหรัิญ         
                               2.นายไพโรจน  เทศอ่ํา 

โทรศัพท :  0 2299 4687 โทรศัพท : 0 2299 4720 , 0 2299 4687 

คําอธิบาย :  
 แมน้ําโขงเปนแมน้ําขนาดใหญและเปนแมน้ําซึ่งแบงเขตแดนระหวางประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว มีความยาวตามแนวเขตแดนประเทศไทยประมาณ  959 กิโลเมตร ปญหาการพังทลายของตลิ่ง 
ริมแมน้ําโขงจากการแกวงตัวของลําน้ํากอใหเกิดการสูญเสียดินแดนและแนวเขตแดน ซ่ึงมีผลกระทบตอความสัมพันธ
ระหวางประเทศ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดตระหนักถึงปญหาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําโขงดังกลาว จึงมีโครงการ
ที่จะดําเนินการศึกษาออกแบบการพังทลายของตลิ่งและแนวทางการปองกันตล่ิงริมแมน้ําโขงเพื่อดําเนินการ
ปองกันตลิ่งที่มีปญหาการพังทลาย และทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน เชน อาคาร บานเรือน สถานที่ราชการ 
ศาสนสถาน โบราณสถาน ระบบสาธารณูปโภคตางๆ ตลอดจนการสูญเสียดินแดนฯ คิดเปนมูลคาความเสียหาย
เปนจํานวนมากและมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกป  ซ่ึงเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม 
สภาพแวดลอมและแนวเขตแดนอันมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ จึงมีความจําเปนตองไดรับการ
ปองกันหรือแกไขโดยเร็ว กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดทําแบบกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงริมแมน้ําโขงในพื้นที่
วิกฤติที่ไดของบประมาณป2554 และจะไดนําแบบมาใชในการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง  
เพื่อแกปญหาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําโขง ตอไป 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
            ดําเนินการจัดทําแบบกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงในพื้นที่วกิฤติที่ไดของบประมาณป 2554 
  จํานวน 53 โครงการ  ซ่ึงดําเนินการไดรอยละ 100  
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 
 

 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

คาคะแนนที่ได 
 

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัด 2.3 :  รอยละความสําเร็จในการจัดทํา 
แบบกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง 

 ในพื้นที่วิกฤติท่ีไดของบประมาณป 2554 

3.00 
 

รอยละ 100 5.00 0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการการจดัทําแบบกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงในพื้นที่วิกฤติที่ไดของบประมาณ  
    ป 2554 
2. สํารวจสภาพปญหาการพงัทลายของตลิ่งและชายฝงทีป่ระสบปญหา 
3. สํารวจเก็บรายละเอียดพื้นที่ออกแบบเขือ่นปองกันตลิง่ริมแมน้ําโขงฯ พรอมจัดทําแบบแผนผังและรูปตัดลําน้ํา 
    ตามแนวตลิ่งเดิม 

 4. ออกแบบและจัดทําแบบกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงที่ไดของบประมาณป2554  ไดรอยละ 100 
     จากจํานวน 53 โครงการ 

 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
 

       หนวยงานที่เกี่ยวของใหความรวมมอืในการดําเนนิการ 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
          

      อุปสรรคในการตรวจสอบภาคสนาม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีฝนตกชุกและระดับน้ําที่ขึ้นสงู 
      การเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่จะดําเนินการโครงการหลังทําการสํารวจออกแบบแลว 
 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      - 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

     กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร                
     กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางองิ : 
   1. บัญชีรายช่ือการจัดทําแบบกอสรางเขื่อนปองกันตลิง่ริมแมน้ําโขงพื้นที่วกิฤติที่ไดของบประมาณป 2554 
   2. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2554 ที่จัดทําแบบกอสรางเขื่อนปองกันตลิง่ริมแมน้ําโขง 
       ในพื้นทีว่กิฤติที่ไดของบประมาณป 2554 
   3. แผนปฏิบัติการการจัดทาํแบบกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงในพื้นทีว่ิกฤติที่ไดของบประมาณ ป 2554 
   4. แบบกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขงในพื้นที่วิกฤติที่ไดของบประมาณป 2554 
 
หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานลําดับที่ 2 -4   สามารถดูไดที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ  6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน   

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 : ระดับความสาํเร็จของการปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคาร
ชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย โรงงาน และโรงแรม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
1. นายภากุละ  อาวัชนากร  
2. นายชยตุ     วงศวณิช 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นางจริยา   นุตจรัส    
                              2. นางจารุลักษณ   ประเสริฐศรี   
                              3. น.ส.ฐิตกิาญจน บํารุงศลิป   
                            4. น.ส.อรอนงค  มโนหรทัต  
                            5. นายฉัตรชัย  รัตนเขยีว       
                            6. นายอนวชั  บูรพาชน   
                                 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                            7. นายสมโชค  เลงวงศ     
                                กรมโยธาธิการและผังเมือง 

โทรศัพท :  0-26373310, 0-26373571 โทรศัพท :  0-26373310, 0-26373572-75 

คําอธิบาย :   
                  ระดับความสําเร็จของการปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุม
คน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย  โรงงาน  และโรงแรม  หมายถึง  ความสําเร็จของการดําเนินงานปองกัน   
การเกิดอัคคีภัยใน อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย  โรงงาน และ
โรงแรม ในปงบประมาณ 2553 ครบทั้ง 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 
               ขั้นตอนที่ 1 กําหนดแผนงานหลักในการปองกันการเกิดอัคคีภัยป 2553 โดยมีกิจกรรมรวมกัน 2 หนวยงาน 
               ขั้นตอนที่ 2 ดําเนนิการไดครบถวนทุกกจิกรรมตามแผน และ โดยสรุปผลสําเร็จตามเปาหมาย
กิจกรรมที่ชัดเจนนําเสนอกระทรวงมหาดไทยและเผยแพรในเว็บไซต 
               ขั้นตอนที่ 3 จํานวนการเกดิอัคคีภัยมากกวาป 2552 ไมเกิน 10 คร้ัง   
               ขั้นตอนที่ 4 จํานวนการเกดิอัคคีภัยมากกวา ป 2552  ไมเกิน 5 คร้ัง 
               ขั้นตอนที่ 5 จํานวนการเกดิอัคคีภัยนอยกวา ป 2552    
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :   

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชีวั้ด 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. (คร้ัง) 

รอยละท่ีเพิ่มลดลง 
(รอยละ) 

2551 2552 2553 2552 2553 
จํ า น วนครั้ ง ข อ งก า ร เ กิ ด
อัคคีภัยในอาคารสูง 

78 69 65 -11.54 
 

- 56.52 
 

 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 

1 1. ปภ. เชิญกรมโยธาธิการและผังเมือง และหนวยงานภายใน ที่เกี่ยวของรวม   
    ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดขอ 2.4 

    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 และ 25 กุมภาพันธ 2553 ตามลําดับ  
2. มติที่ประชุมวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 มอบ ปภ. รวมกับกรมโยธาธิการ-  
     และผังเมือง กําหนดแผนงานหลักการปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง    
      อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย    
     โรงงาน และโรงแรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และมีคําสั่งกลุม 

      ภารกิจฯ แตงตั้งคณะกรรมการสุมตรวจอาคาร โดยมีกิจกรรมในแผนงาน 

      หลักฯ รวมกัน  2 หนวยงาน โดยรอง ปมท. อนุมัติแผนงานหลักเมื่อวันที่    
      26 เมษายน 2553  ประกอบดวย 3 กิจกรรม   คือ  1)การสุมตรวจอาคาร        
      2) การฝกอบรมดานการปองกันอัคคีภัย       และ 3) การประชาสัมพันธ       
      ดานการปองกันอัคคีภัย  
3. ประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานหลังจากแผนงานหลักฯ และคําสั่ง 
     กลุมภารกิจไดรับการอนุมัติ คร้ังที่ 2/2553 วันที่ 7 มิถุนายน 2553  
4.  มติที่ประชุม วันที่ 7 มิถุนายน 2553 1) มอบวิทยาลัยปองกันและบรรเทา-   
     สาธารณภัยดําเนินการจัดฝกอบรมดานการปองกันอัคคีภัย โดยจัด  
     เจาหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมเปนวิทยากรในการฝกอบรม         
     2) มอบกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ดําเนินการประชาสัมพันธ               
     ดานการปองกันอัคคีภัย 3) มอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการ         
     สุมตรวจอาคาร โดยมีเจาหนาที่ของ ปภ. รวมเปนคณะกรรมการสุมตรวจ  
     อาคาร  และประชาสัมพันธดานการปองกันอัคคีภัย   
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ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 5. ประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานหลังจากแผนงานหลักฯ และคําสั่งกลุม   
     ภารกิจไดรับการอนุมัติ คร้ังที่ 3/2553 วันที่ 17 กันยายน  2553 
6. มติที่ประชุมใหหนวยงานที่รับผิดชอบตามกิจกรรมสงผลการดําเนินงาน            
    ให ปภ.ทราบเพื่อเผยแพรทางเว็บไซด 
7. รวบรวมผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายใตแผนงานหลักฯ จากหนวยงานที่ 
    เกี่ยวของ 
8. สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 2.4  เสนอรองปลัดประทรวงมหาดไทย 
     หัวหนากลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 

2. สรุปผลสําเร็จตามเปาหมายกิจกรรมที่ชัดเจนนําเสนอกระทรวงมหาดไทย  
และเผยแพรในเว็บไซดเรียบรอยแลว 

3-5 จํานวนการเกิดอัคคีภัยระหวางเดือนกันยายน 2552- ตุลาคม 2553  เกิดจํานวน  
65 คร้ัง 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชีวั้ด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 

คาคะแนน   
ถวง

น้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของ
ก า ร ป อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อั ค คี ภั ย ใ นอ า ค า รสู ง 
อาคารขนาดใหญพิเศษ
อาคารชุมนุมคน  โรง
มหรสพ อาคารพาณิชย 
โรงงาน และโรงแรม 

3 ดํ า เ นิ นก า รต ามแผนง านหลั ก
หลักการปองกันการเกิดอัคคีภัย  
ในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ 
อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคาร
พาณิชย  โรงงาน  และโรงแรม  
ประจําปงบประมาณ  พ .ศ .  2553 
ครบทุกขั้นตอน และสถิติการเกิด
อัคคีภัยเดือนกันยายน 2552-ตุลาคม 
2553 เกิดจํานวน 65 คร้ัง นอยกวาป 
2552 จํานวน 4 คร้ัง 

5 0.1500 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
ขั้นตอนที่ 1 

1. ประชุมหนวยงานภายใน ปภ. และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือแนวทางในการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวดัที่ 2.4 จํานวน 3 คร้ัง ในวนัที่ 25 กมุภาพันธ 2553 วันที่ 7 มิถุนายน 2553 
และวนัที่ 17 กนัยายน 2553  

2. กําหนดแผนงานหลักการปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิ เศษ  
อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย โรงงาน และโรงแรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 และมีคําสั่งกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสุมตรวจ
อาคาร 

3. ดําเนินการตามกิจกรรม 3 กิจกรรมภายใตแผนงานหลักฯ ประกอบดวย 1) กิจกรรมการสุมตรวจ
อาคาร 2) กิจกรรมการฝกอบรมดานการปองกันอัคคีภัย และ3) กิจกรรมดานการประชาสัมพันธ  
ดานการปองกันอัคคีภัย โดยรวบรวมผลการดําเนินงานจากหนวยงานที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง 

ขั้นตอนที่ 2  
1. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานหลักฯ เสนอรองปลัดหัวหนากลุมภารกิจดานสาธารณภยัและ

พัฒนาเมืองรับทราบผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดัที่ 2.4  
2. นําสรุปผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดที่ 2.4 เผยแพรทางเว็บไซดใหประชาชนทัว่ไป 

ขั้นตอนที่ 3-5 
1. รับรายงานสถิติขอมูลการเกิดอัคคีภัย 
2. การปองกันอนัตรายจากอัคคีภัยและอุบัตภิัยทางน้ําในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2553 
3. การเตรียมการปองกันและระงับอัคคีภัยและอุบัติภัยจากจราจรในชวงเทศกาลตรุษจนี 
4. การเตรียมการปองกันและลดอุบัติภยัในชวงเทศกาลสงกรานตป พ.ศ. 2553 
5. สรุปผลและรวบรวมขอมูลสถิติการเกิดอคัคีภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เกณฑการใหคะแนน :  

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

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
     1.   ผูบริหารใหความสําคัญในการดําเนินการปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง  อาคารขนาดใหญ
พิเศษ อาคารชุมนุมคน  โรงมหรสพ อาคารพาณิชย โรงงาน และโรงงาน 
     2.   หนวยงานที่เกี่ยวของใหความรวมมือในการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดดังกลาวเปนอยางดี 
     3.   จังหวดั อําเภอ และทกุหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน 
อาสาสมัครตาง ๆ ใหความรวมมือแจงขอมูลการเกิดอัคคีภัย 
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     4.  ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักและสามารถปองกันตนเองและครอบครัวจากสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นในเบื้องตน 
     5.   เจาของอาคารที่ตองตรวจสอบอาคารใหความรวมมือในการจดัใหมีผูตรวจสอบอาคาร 
     6.   องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความรวมมือโครงการเผยแพรความรูเร่ือง กฎหมายควบคุมอาคาร 
     7.   กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหวทิยาลัยเปนหนวยงานฝกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน 
หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนไีฟ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
     1.  เจาหนาที่ที่รับผิดชอบของจังหวดั อําเภอ และทกุหนวยงานทีเ่กีย่วของ มีไมเพยีงพอกับงานที่ปฏิบัติ
จึงทําใหการตดิตามการเกดิภัยแตละครั้งรายงานไมทนักบัระยะเวลาทีก่ําหนด 
     2.  การกําหนดคาเปาหมายจํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง  ไมไดใชหลักเกณฑความสัมพันธ
ระหวางจํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูงกับจํานวนอาคารสูงที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในแตละป 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป 
     1. ควรกําหนดคาเปาหมายจํานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในอาคารฯ ใหมีความสัมพันธและสอดคลอง 
กับจํานวนอาคารฯที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในแตละป 
     2. ไมควรนาํขอมูลการเกิดอัคคีภัยในอาคารตามคํานิยามมาเปนตัวช้ีวัดของกลุมภารกิจ เพราะแตละปที่
ผานมาเกณฑการใหคะแนนมักจะลดจํานวนครั้งการเกิดอัคคีภยัของอาคารฯไมสอดคลองกับจํานวน
อาคารฯที่มีจํานวนเพิ่มมากขึน้ในแตละป 
     3. ควรกําหนดตัวช้ีวัดภยัดานอื่นๆมาเปนตัวช้ีวัดของกลุมภารกิจแทนเพื่อใหครอบคลุมสาธารณภยั
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หลักฐานอางองิ :  
ขั้นตอนที่ 1 

1. แผนงานหลักการปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน  
โรงมหรสพ อาคารพาณิชย โรงงาน และโรงแรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 26 
เมษายน 2553  

2. คําสั่งกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ที่ 1/2553 ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการสุมตรวจอาคาร 

3. บันทึก ดวนมาก  ที่ มท 0618/325 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 เร่ืองการดําเนินงานตาม
รายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกลุมภารกิจฯ  

4. หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0618/1257 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 เร่ือง ขอเชิญประชุมเพื่อหารือ
แนวทางการดําเนินการตามรายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกลุมภารกิจฯ 

5. บันทึก ดวนมาก ที่ มท 0618/1095  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เร่ือง การประชุมเพื่อดําเนินการ
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ตามรายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
6. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0618/5098 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เร่ือง ขอเชิญประชุมเพื่อ

ดําเนินการตามรายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
7. บันทึก ดวนที่สุด ที่ มท 0618/1304  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2553  เร่ือง รายงานการประชุมเพื่อ

หารือแนวทางการดําเนินงานตามรายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและ
พัฒนาเมือง คร้ังที่ 2/2553 

8. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0618/5949 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เร่ือง รายงานการประชุมเพื่อ
หารือแนวทางการดําเนินงานตามรายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและ
พัฒนาเมือง คร้ังที่ 2/2553 

9. บันทึก ดวนที่สุด ที่ มท 0618/645 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2553 เร่ือง รายงานผลการประชุมเพื่อหารือ
แนวทางการดําเนินการตามรายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกลุมภารกิจฯ 

10. บันทึก ดวนที่สุด ที่ มท 0618/2056 ลงวันที่ 10 กันยายน 2553 เร่ือง ขอเชิญประชุมเพื่อดําเนินการ  
ตามรายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง คร้ังที่ 3/2553  

11. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0618/9207 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 เร่ืองขอเชิญประชุมเพื่อ
ดําเนินการตามรายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง คร้ังที่ 
3/2553 

12. บันทึก ดวนที่สุด มท 0618/2186 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 เร่ืองรายงานการประชุมเพื่อ
ดําเนินการตามรายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง คร้ังที่ 
3/2553 

13. บันทึก ดวนที่สุด มท 0618/9802 ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 เร่ืองรายงานการประชุมเพื่อ
ดําเนินการตามรายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง คร้ังที่ 
3/2553 

ขั้นตอนที่ 2  
14. บันทึก ดวนที่สุด ที่ มท 0618/2248 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553 เร่ืองรายงานผลการดําเนินงานตาม

รายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
15. บันทึก ดวนที่สุด ที่ มท 0618/10322 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่องรายงานผลการดําเนินงาน

ตามรายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
ขั้นตอนที่ 3-5 

16. สรุปรายงานสถิติการเกิดอัคคีภัย  รอบ 12 เดือน (ตุลาคม2552 - กันยายน 2553) 
17. คํานิยาม  ของการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมชน โรงมหรสพ 

อาคารพาณิชย โรงงาน และโรงแรม       
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18. แผน/ผล การปฏิบัติการดําเนินงาน 
19. หนังสือ  ที่ มท 0616/ว 4271 ลงวันที่  23  ธันวาคม  2552   เร่ือง การปองกันอันตรายจากอัคคีภัย 

และอุบัติภัยทางน้ํา ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2553 
20. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0616 / ว 259 ลงวันที่ 22 มกราคม 2552 เร่ือง การเตรียมการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยและอุบัติภัยเหตุจากการจราจรในชวงเทศกาลตรุษจีน       
21. หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0616 / ว 2831 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 แจงจังหวัด เร่ือง การเตรียมการ

ปองกันและลดอุบัติภัยในชวงเทศกาลสงกรานต ป2553   
22. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0629 /1193  ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2551 มท 0629/ ว 55  วันที่ 19 

มกราคม 2552  เร่ือง ประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดให วิทยาลัยปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนหนวยงานฝกซอม ดับเพลิง
และ ฝกซอมหนีไฟ   

      - ผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
23.  หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0629 / 017 ลงวันที่ 6 มกราคม 2552  เร่ือง ขออนุมัติหลักสูตร 

 ฝกอบรมของวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธรณภัย      
        24.   หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0618 / ว 132 , 0401 ลงวันที่ 16 มกราคม 2551  แจงจังหวัด    
                เร่ือง มาตรการปองกันจากอัคคีภัยและอาคารถลม 
         25. รายงานสรุปผลการจัดทําแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ            
               สรุปแผนงาน/โครงการ งบประมาณ  แผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ  
               ระยะที่ 1 ระยะ6 ปแรก (2549-2554) 
         26. หนังสือที่ มท 0710/ว 2129  ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550                

       เร่ือง  การปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยการตรวจสอบสภาพอาคาร                            
27. หนังสือที่ มท 0710/ว 2830 ลงวันที่ 7 เมษายน 2551 และ มท.0710/ว2831 ลงวันที ่8 เมษายน 2551
      แจงจังหวดั  เร่ือง การดําเนินการตามกฎกระทรวงการตรวจสอบสภาพอาคาร 
28. หนังสือที่ มท 0710/ว 131 ลงวันที่ 16 มกราคม 2552 แจงจังหวัด เร่ือง การปฏิบัติตาม  
       กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกรณีอาคารที่อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย  
29. หนังสือที่ มท 0710/ว 1563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552              

           แจงจังหวัด เร่ือง ขอความรวมมือจัดสงขอมูลอาคารที่ไดตรวจสอบ และยื่นรายงาน 
           การตรวจสอบตอ เจาพนกังานทองถ่ินแลว 

30. หนังสือที่ มท0710/ว 5726 และ มท 0710/108  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 และ มท.0710 /ว 084  
      ลงวันที่ 8  มิถุนายน 2553 เร่ือง  จัดทําฐานขอมูลอาคารที่เขาขายตองตรวจสอบตามที่กฎหมาย 
       กําหนด  
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.1.1  :   จํานวนมลูคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
1.  ผูอํานวยการสํานักสถาปตยกรรม       
2.  ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ     
3.  ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง     
4.  ผูอํานวยการสํานักควบคุมการกอสราง                            

ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. นายวิษณุ     อยูดี                  2. นายอนันต         สิริพฤกษา     
3. นายวินิจ  ชัยชนะศิริวิทยา   4. นางเปรมจิต    หอมจันทนากุล   
5. นายจาตุรนต   โรจนหิรัญ    6. นายไพโรจน     เทศอ่ํา    
7. นายสมพงษ  ผลพัฒนากุล   8. นายดุลยนิตย      เมธาวิทย         

โทรศัพท :  0 2299 4858-9, 0 2299 4796, 
0 2299 4678, 0 2299 4111-3 

โทรศัพท : 0 2299 4866, 0 2299 4868, 0 2299 4780,   
0 2299 4690, 0 2299 4692 , 0 2299 4426, 0 2299 4382    

คําอธิบาย :  
จํานวนมูลคางานของการใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ  หมายถึง  กรมโยธาธิการ-

และผังเมืองใหบริการดานการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณราคา และการควบคุมงานกอสราง 
รวมถึงการใหคําปรึกษาทางดานสิ่งกอสรางแกหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน ซ่ึงนํา
ผลงานการใหบริการดานชางดังกลาวมาประมาณราคาคากอสรางคิดเปนมูลคางาน 
 สิ่งกอสราง   ไดแก  อาคาร  ภูมิสถาปตยกรรม  ตกแตงภายใน  โครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพิเศษ  
และเขื่อนปองกันตลิ่ง รวมถึงงานออกแบบกอสรางใหม และงานปรับปรุงของเดิม 
ขอมูลผลการดําเนินงาน  :   

 

 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง  (%) 

2550 2551 2552 2550 2551 2552 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 :จํานวนมูลคางานของการใหบริการ
ใหบริการดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐาน
ทางวิชาการ 

1,962 
 ลานบาท 

2,191.28 
ลานบาท 

2,554.30 
ลานบาท 

 

11.98% 11.68% 16.62% 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
2,500  ลานบาท 2,550  ลานบาท 2,600  ลานบาท 2,700  ลานบาท  2,800  ลานบาท 
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       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร                       
       กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

(รอย
ละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 : จํานวนมูลคางานของการใหบริการ
ดานชางสําหรับสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ 

3.00 2,833.68 
ลานบาท 

5.00 0.1500 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ดําเนินการประสานงานกับผูขอรับบริการ 
2. จัดทําแบบรางเบื้องตน เพื่อใหตรงตามความตองการของผูขอรับบริการ 
3. ดําเนินงานออกแบบจริง 
4. เขียนแบบ และประมาณราคากอสราง 
5. ประชุมชี้แจงใหขาราชการที่รับผิดชอบรับทราบปฏิบัติ 
6. ติดตามและประเมินผลทุกครึง่เดือน 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
1. ไดรับการสนบัสนุนอยางจริงจังจากผูอํานวยการสํานัก 
2. ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3. ไดรับทราบขอมูลที่ครบถวนจากผูรับบริการ 

 4.  ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากบุคลากรภายใน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 

1. หนวยราชการที่ขอใหออกแบบกําหนดเวลาแลวเสร็จเร็วกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
2. หนวยราชการ (บางหนวย) ที่ขอใหออกแบบไมใหการสนับสนุนขอมูลเทาที่ควร ทําใหเสียเวลา 

      ในการดําเนินการ 
3. งบประมาณในการดําเนนิการมีอยูอยางจํากัด ไมสอดคลองกับปริมาณงานที่ไดรับ 

         4.  จํานวนงานที่ขอใหดําเนินการออกแบบมากกวาความสามารถในชวงเวลาหนึ่งๆ 
ขอเสนอแนะ :   
         1.  เห็นควรสนับสนุนงบประมาณจางเขียนแบบกรณี (Peak Time)   
         2.  เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ  เบีย้เล้ียง คาตอบแทนกรณีงานเรงดวน 

 3.  เห็นควรสนับสนุนการจางอื่นๆ ที่เกี่ยวของแบบกรณี (Peak Time) ในเวลาเรงดวน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร                       
       กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

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

 

หมายเหตุ :  เอกสารหลักฐาน ลําดับที่ 2 -4  สามารถดูไดที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
    กระทรวงมหาดไทย 

 

       
     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.2 :  จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีสามารถจัดทํารางผงัเมืองรวมดวยโปรแกรมประยุกต (GIS) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
1. นางสาวนฤมล   คงดิศ   
2. นายไพโรจน      รุงจนิตนาการ 
                              

ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. นางวนดิา    อังคสุวรรณ            2. นายสยาม  เวโรจนบรรจง 
3. นายนครินทร ปล่ังพงษพันธ    4.  นายมรุพงศ ตันสัจจา          

โทรศัพท :  0 2201 8210, 0 2201 8230 โทรศัพท : 0 2201 8221, 0 2201 8299,  
                  0 2201 8234, 0 2201 8235 

คําอธิบาย :  
                  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถึง  เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล   รวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 
และสวนตําบล   ซ่ึงมีความพรอมที่จะรวมดําเนินงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองอยางตอเนื่อง ทั้งดานความตองการ
และการสนับสนุนของผูบริหาร งบประมาณและบุคลากรที่สามารถรับการถายทอดองคความรูทั้งดานวิชาการผังเมือง 
และดานเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  เพื่อนําไปปฏิบัติงานในองคกรของตนตอไป 
                  โปรแกรมประยุกต (GIS) หมายถึง  โปรแกรมประยุกตเพื่อการวางผังเมืองรวม ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
ไดดําเนินการปรับปรุงใหสามารถใชงานบนคอมพิวเตอรสวนบุคคล เพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
กับการวางผังในการนําเขา วิเคราะห แสดงผล สืบคนขอมูล GIS  ตามหลักเกณฑทางดานผังเมือง   ซึ่งกรมโยธาธิการ
และผังเมืองจะใหสิทธิการใชงานแกเทศบาลตําบลที่เขารวมผานทางสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดโดย
เทศบาลตําบลตองวางแผนและจัดหางบประมาณเพื่อการจัดหาซอฟแวรหลักที่ใช ประมวลผลโปรแกรมประยุกต(GIS) 
และอุปกรณคอมพิวเตอรที่จําเปนตอไป  ทั้งนี้ ในชวงระยะแรกของการดําเนินงานสํานักพัฒนามาตรฐานจะจัด
ซอฟแวรหลักดังกลาวใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  เพื่อทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ที่เขารวม จํานวน 1 ชุด     
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
     องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่สามารถจัดทํารางผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยุกต (GIS) จํานวน 9 แหง ดงันี้ 
 

เทศบาลตําบล อําเภอ จังหวัด เทศบาลตําบล อําเภอ จังหวัด 

1. จอมทอง จอมทอง เชียงใหม 6. บรบือ บรบือ มหาสารคาม 
2. กําแพง ละงู สตูล 7. หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม 
3. หันคา หันคา ชัยนาท 8. หนองบัว หนองบัว นครสวรรค 
4. แหลมสัก อาวลึก กระบี่ 9. ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 
5. อาวลึกใต อาวลึก กระบี่    

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
    กระทรวงมหาดไทย 

 

       
     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จํานวน 5 แหง จํานวน 6 แหง จํานวน 7 แหง จํานวน 8 แหง จํานวน 9 แหง  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
      ที่ได 

คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.2 :  จํานวนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทีส่ามารถจัดทํารางผังเมืองรวม
ดวยโปรแกรมประยุกต (GIS) 

1.00 9 แหง 5.00 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
  1. กรมโยธาธิการและผังเมอืง โดยสํานักพัฒนามาตรฐาน ประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
      และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เขารวมโครงการ เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติงาน และลงพื้นที่เพือ่เก็บขอมูลและ 
      ตรวจสอบความพรอมของขอมูลที่จําเปนตองใชในการวิเคราะหขอมูลและจัดทําผังรางดวยโปรแกรมประยกุต  
      (GIS) 
 2. สํานักพัฒนามาตรฐาน จดัประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสตูร “การใชโปรแกรม ArcGIS เพื่อการจดัทําฐานขอมลู     
      และการสรางแผนที”่ ใหแกเจาหนาที่สํานกังานโยธาธกิารและผังเมอืงจงัหวัด และเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
     ที่เขารวมโครงการ เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการใชงานโปรแกรมประยุกต  ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดอนุมตัิ    
     โครงการแลว จํานวน 2 รุน  คือ รุนที่ 1 วันที่ 19- 23 เมษายน 2553  สําหรับรุนที่ 2 กําหนดเดิมจะจัดในวันที่  
      17-21 พฤษภาคม พ.ศ.2553  แตเนื่องจากรัฐบาลไดมปีระกาศใหหนวยงานราชการในกรุงเทพฯ หยดุราชการ 
      เนื่องจากเหตุการณไมสงบ  จึงไดขอความเหน็ชอบจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเล่ือนการจัดประชุมเชิง 
      ปฏิบัติการฯ  เปนวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2553  โดยดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
 3.  สํานักพัฒนามาตรฐาน และสํานักวิศวกรรมการผังเมือง ไดใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รวมโครงการ 
      ในการวิเคราะหขอมูล  การจัดทําผังรางดานการใชประโยชนทีด่ิน  การจัดทําผังรางดานคมนาคมและขนสง  และ   
      การจัดทํารางผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยุกต (GIS) 
        
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 

  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
1.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสนใจที่จะรับการถายทอดเทคนิค  ความรู และการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการ-
     และผังเมือง เพื่อเตรียมความพรอมตอการรับถายโอนภารกิจดานผังเมือง 
2. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดใหความสนใจตอการนําโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  
    มาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และมีการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    อยางตอเนื่อง  สรางความเชื่อมั่นในการตอบรับเขารวมโครงการ 
3. สํานกัพัฒนามาตรฐาน มีหนวยงานภายในที่รับผิดชอบการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการวางผงั   
   ไดแก  กลุมงานพัฒนาเทคนิคการวางผัง   ซ่ึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมประยกุต  เพื่อการ 
   วางผังเมืองรวมเปนที่เรียบรอย  สามารถนําไปเผยแพรและใหคําแนะนําการใชโปรแกรมในระบบสารสนเทศ-   
    ภูมิศาสตร  เพื่องานวางผังเมืองรวม  ไดตั้งแตขั้นตอนการจัดทําฐานขอมูล  การวิเคราะหขอมูลดานตางๆ และ 
การจัดทําผังรางการใชประโยชนที่ดนิ และระบบคมนาคมขนสง 

 อุปสรรคตอการดําเนินงาน  : 
   1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมหีนวยงานและบุคลากรหลักที่รับผิดชอบงานดานผังเมืองโดยตรงปจจุบันถูกมอบหมาย 

    เปนงานภายในใหกับกองชาง   ซ่ึงมีภารกิจดานชางอืน่ๆ ทําใหยากตอการบริหารงานและบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงาน 

    ดานผังเมืองอยางตอเนือ่ง 
 2. การใชโปรแกรมประยกุตเพื่อการวางผงัเมืองรวมนับเปนเทคนิคการวางผังรูปแบบใหม  ที่นอกจากผูใชงาน 
    จะตองเขาใจและรูหลักวธีิการวิเคราะหขอมูลและการจัดทําผังเมืองรวมแลว จะตองมีพื้นฐานความรูสามารถ 
    ใชงานโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ที่ใชเปนโปรแกรมหลักในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวย   

    ทําใหประเด็นความพรอมของบุคลากรในดานวิชาการและเทคนิคเปนสิ่งสําคัญ หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะตองมี 
    การฝกอบรมวิชาการและเทคนิคเหลานั้น เพื่อปรับพื้นฐานความรู 
 3. มีการโยกยายเปลี่ยนแปลงบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทีไ่ดรับการถายทอดองคความรูในชวงแรก  
    ไปทํางานที่หนวยงานอืน่หรือจังหวัดอืน่     
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      - 

หลักฐานอางองิ :  (หมายเหต ุ:  เอกสารจํานวน 8 แหง สามารถดูไดที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6) 
เอกสารผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดัที่ 3.1.2 : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินทีส่ามารถจัดทํารางผังเมืองรวม 

ดวยโปรแกรมประยุกต (GIS)  9 แหง (ไดแนบตัวอยางของเทศบาลตําบลหันคา อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท) 
- สวนที่ 1 : การตรวจสอบความพรอมของขอมูล และหนังสือประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- สวนที่ 2 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการใชงานโปรแกรมประยุกต 

     -      สวนที ่3 – 5 :  ผลการดําเนินงานจดัทํารางผังเมืองรวมดวยโปรแกรมประยุกต (GIS) 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.3  :  ระดับความสําเร็จในการวางและจัดทําผังอนภุาค (5 อนุภาค) 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค 
                              

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางสาวอุบล  บุญศรี 
               2. นางสาวฤชุมาน  กี่หมัน    

โทรศัพท :  0 2201 8270 โทรศัพท : 0 2201 8339, 0 2201 8277 

คําอธิบาย :  
                 ผังอนุภาคเปนผังยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นทีท่ี่ถายทอดนโยบายจากผังประเทศและผังภาค  ลงสูพื้นที่
กลุมจังหวัดและจังหวัด ซ่ึงเปนการวางผังพืน้ที่ในดานการใชประโยชนทีด่ิน การคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน 
การพัฒนาเมืองและชนบท เพื่อใชเปนแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวดัและกลุมจังหวดั 
ตลอดจนเปนยทุธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ระหวางจังหวัดใหพัฒนาอยางเกื้อกูลและเกิดประโยชนรวมกัน 

ระดับความสําเร็จในการวางผังและจัดทําผงัอนุภาค   หมายถึง  ระดับการดําเนินงานวางและจัดทําผัง
อนุภาคที่จัดทาํตามขั้นตอนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 รายงานสรุปผลการศึกษา วิเคราะหขอมูลรายสาขา สถานการณในอดีต ปจจุบัน 
การเปลี่ยนแปลง  และแนวโนมในอนาคตของขอมูลรายสาขาตาง ๆ  ท่ีสงผลตอ 
การพัฒนาพื้นที่   (กายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชประโยชน
ท่ีดิน เศรษฐกิจ สังคม ประชากร โครงสรางพืน้ฐาน และคมนาคมขนสง) 

ดําเนินการแลว 

2  รายงานสรุปการบูรณาการผลการวิเคราะหขอมูลรายสาขา ดําเนินการแลว 

3 จัดทําวิสัยทัศน วัตถุประสงค  เปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนาอนุภาค   
และกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ 

ดําเนินการแลว 

4 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของและขอเสนอแนะจาก
ผูบริหารทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด 

ดําเนินการแลว 

5 จัดทําผังอนุภาค ดําเนินการแลว 
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หมายเหตุ    การวางและจดัทําผังอนุภาค 5 กลุมจังหวดั ประกอบดวย 
         1. กลุมจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง 
         2. กลุมจังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ และอุตรดิตถ 
         3. กลุมจังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม และกาฬสินธุ  
         4. กลุมจังหวัดสุรินทร นครราชสีมา บุรีรัมย  และชัยภูม ิ
         5. กลุมจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม  

  

เกณฑการใหคะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก  
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.3  :  ระดับความสําเร็จในการ
วางและจัดทําผังอนุภาค (5 อนุภาค) 

2.00 ระดับ 5 5.00 0.1000 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการทีไ่ดดําเนนิการ : 
1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลรายสาขา : สรุปผลการวิเคราะหในดานนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงาน

โครงการที่มีผลตอการพัฒนาพื้นที่กลุมจังหวัด เชน โครงการความรวมมือระหวางประเทศ แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับประเทศ ภาค กลุมจังหวดั และจังหวดั เปนตน 
และสรุปผลการศึกษา วิเคราะหขอมูลในรายสาขาของพื้นที่เพื่อใหทราบสถานการณทศิทางและแนวโนม
การพัฒนาพืน้ที่ เชน ดานกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชประโยชนที่ดนิ เศรษฐกิจ 
สังคม ประชากร โครงสรางพื้นฐานและการคมนาคมขนสง เปนตน  

2. การบูรณาการผลการวิเคราะหขอมูลรายสาขา : การวิเคราะหขอมูลเชิงพืน้ที่ดานกายภาพเพื่อใหทราบถึง
ปญหา ศักยภาพ  และขอจํากัด เพื่อนําไปสูการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนา พื้นที่เพื่อการอนุรักษ  เปนตน 
และการวิเคราะหจดุออน จดุแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) ของพื้นที่กลุมจังหวดั  

3. จัดทําวิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายยทุธศาสตรการพัฒนาอนุภาค และกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นท่ี: 
นําผลการวิเคราะห (ขอ 2) มากําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนาอนุภาค และ
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 
กรอบแนวคิดการพัฒนาพืน้ที่ 

4. สรุปผลการรับฟงความคิดเหน็ของหนวยงานที่เก่ียวของ และขอเสนอแนะจากผูบริหารทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด :  

- จัดใหมกีารประชุมเชิงปฏิบัตกิารในพืน้ทีว่างผังอนภุาค (5 อนุภาค) เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ    
จากภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน สถาบันการศกึษา และประชาชน     
ใหไดเขามามีสวนรวม ในการกําหนดแนวทางการวางผังอนุภาคกลุมจังหวัดและผังยุทธศาสตร      
การพัฒนาพืน้ที่ในดานตางๆ 

- จัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็จากผูบริหารจังหวดั (ผูวาราชการจังหวัด) เพื่อรับทราบถึงนโยบาย      
แนวทางการพฒันา ตลอดจนแผนงาน โครงการพัฒนาตางๆ ของจังหวดัใน 5 กลุมจังหวัด 

- จัดใหมีการประชุมกลุมยอย เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชน      
ที่เกี่ยวของโดยตรงตอการวางผังอนุภาค  

       5.   จัดทําผังอนภุาค :  ผังอนุภาคเปนกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นทีร่ะดับอนภุาคหรือกลุมจังหวัด โดยมีผัง    
             ยุทธศาสตรการพัฒนาที่แสดงรายละเอียดในการพัฒนาดานตาง  ๆอันไดแก ผังยุทธศาสตรดานการใชประโยชนทีด่ิน  
             ระบบเมืองและการตั้งถ่ินฐาน เศรษฐกิจ การทองเที่ยว การบริการสังคม และการคมนาคม ขนสง  และ 
            โครงสรางพื้นฐาน 
 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   

1. การดําเนินการวางผังอนุภาคกลุมจังหวัด กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการเปนไปอยางสอดรับตาม
มติคณะรัฐมนตรี   พ.ศ. 2550  

2. ไดรับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการจัดทําผังอนุภาคอยางตอเนื่อง 

         3.  การประสานและใหความรวมมือจากหนวยงานและภาคสวนตางๆ ในดานขอมูล และการเขามามีสวนรวม 
              ในการประชุมตางๆ     
 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :                                          
          การจัดเก็บขอมูลของแตละหนวยงานมีมาตรฐาน รูปแบบ และขอบเขตการจัดเก็บขอมูล เชน พื้นที่ ชวงเวลา 
แตกตางกนั สงผลใหเปนอุปสรรคตอการนําขอมูลตางๆ มาวิเคราะหและบูรณาการรวมกัน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      - 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางองิ :    
     เอกสารขอมูลในขั้นตอนที่ 1- 5  ซ่ึงไดจัดทําในรูปแบบเอกสารรูปเลมและรูปแบบซีดีรอม ดังนี้ 
       1. กลุมจังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม และกาฬสินธุ  (เอกสารรูปเลมและซีดีรอม) 
       2. กลุมจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง (เอกสารรูปแบบซีดีรอม) 
       3. กลุมจังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ และอุตรดิตถ   (เอกสารรูปแบบซีดีรอม)  
       4. กลุมจังหวัดสุรินทร นครราชสีมา บุรีรัมย  และชัยภูมิ  (เอกสารรูปแบบซีดีรอม) 
      5. กลุมจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม (เอกสารรูปแบบซีดีรอม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                              กลุมพัฒนาระบบบริหาร        
       กระทรวงมหาดไทย                                                                                             
        

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6 เดือน 

   รอบ 12  เดือน 

      ตัวชี้วัดท่ี 3.1.4 : จํานวนผังชุมชน (องคการบริหารสวนตําบล) ท่ีแลวเสร็จและมีเอกสารครบถวน 
                              ตามเกณฑมาตรฐาน   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายปรีชา          รณรงค 
                                  2.  นางนฤมล         คงดิศ 
                                  3.  นายไพโรจน    รุงจิตนาการ    
                  

ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. นายวินัย  ภมูิพิทักษกุล       2.  นางนันทนา     จําจด 
3.  นางสาวศศธิร   รุณด ี       4.  นางกัลยา          เกตุแกว 
5.  นายชูเกียรติ ตันวงศเลิศ    6.  นายสายณัต      ชางหลํา      

โทรศัพท :  0 2201 8262, 0 2201 8210, 
                   0 2201 8230 

โทรศัพท : 0 2201 8287, 0 2201 8315, 0 2201 7986, 
                   0 2201 8220, 0 2201 8234, 0 2201 8237   

คําอธิบาย :  
จํานวนผังชุมชน (องคการบริหารสวนตําบล) ท่ีแลวเสร็จและมีเอกสารครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน  

พิจารณาจากจํานวนชุมชนองคการบริหารสวนตําบลที่วางและจัดทําผังชุมชนระดับองคการบริหารสวนตําบล  
ตามแผนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553                      

ชุมชนองคการบริหารสวนตําบล  หมายถึง ชุมชนองคการบริหารสวนตําบลที่จัดตั้งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  และไมเคยดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมมากอน 

เอกสารครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน   หมายถึง   เอกสารการวางและจัดทําผังชุมชนระดับองคการ
บริหารสวนตําบลที่ถูกตอง และครบถวนตามแบบของเอกสารที่จัดทําโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง   

 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  ผังชุมชนระดบัองคการบริหารสวนตําบลที่แลวเสร็จ และมีเอกสารครบถวน 
                                           ตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน  178 แหง  

 

เกณฑการใหคะแนน : 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
120 130 140 150 160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                              กลุมพัฒนาระบบบริหาร        
       กระทรวงมหาดไทย                                                                                             
        

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6 เดือน 

   รอบ 12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่ได 
คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี  3.1.4 : จํานวนผังชุมชน 
(องคการบริหารสวนตําบล) ท่ีแลวเสร็จ
และมีเอกสารครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน   
 

2.00 178  แหง 5.00 0.1000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  จัดสงนโยบายและแนวทางการจัดทําผังชุมชน (องคการบริหารสวนตําบล) คูมอื เกณฑ และมาตรฐาน 
     การจัดทําผังชุมชน(องคการบริหารสวนตําบล) แกสํานักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัที่รับผิดชอบ 
2.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหกับสํานกังานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 
3.  จัดทําคําของบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเสนอสํานักงานคณะกรรมการการกระจาย- 
     อํานาจฯ พจิารณา และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจัดสรรงบประมาณสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     (เปาหมาย) 
4.  จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนทั้งขัน้ตอน ภารกิจ และระยะเวลาดําเนินการ 
5.  ประสานและจัดสงเจาหนาที่จากสวนกลางไดแก นกัผังเมือง เจาหนาที่วเิคราะหผังเมือง วิศวกรโยธา       
     และนายชางโยธาไปใหคาํแนะนํา ปรึกษาในการจัดทาํผังชุมชน (องคการบริหารสวนตําบล) 
6.  ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานโดยใหสํานกังานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัเปนผูรายงาน 
     และจัดสงใหสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเปนประจําทุกเดอืน 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
 1. ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานตามโครงการ และมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน(Action Plan)  
      ที่ชัดเจน 
 2.  หนวยงานราชการในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนที่วางไวอยางเครงครัด 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                              กลุมพัฒนาระบบบริหาร        
       กระทรวงมหาดไทย                                                                                             
        

 

  อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
  1. ขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลในการรองรับภารกิจงานดานผังเมืองคอนขางจํากัด 
     ทั้งดานโครงสรางบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณในการดําเนินงาน  ทําใหขาดความพรอมในการดําเนินงาน 
2. การจัดสรรเงินเพื่อดําเนินการวางและจดัทําผังชุมชนองคการบริหารสวนตําบลเปนงบประเภทอุดหนุนทัว่ไป 
    ดังนั้น อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนนิการใหเปนไปตามตัวช้ีวดัฯ  เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    อาจนํางบประมาณดังกลาวไปเพื่อการอื่นไป 
3. กรมโยธาธิการและผังเมอืงมีหนาที่สนบัสนุนภารกจิงานดานผังเมอืงแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทานั้น 
    แตไมมีอํานาจหนาทีใ่นการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนนิการวางและจดัทําผัง 
 

 หลักฐานอางอิง : 
3 
 

1. สรุปผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
2. ผังชุมชน(องคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 178 แหง 
3. หนังสือขอใหจัดสรรงบประมาณอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อวางและปรับปรุงผังเมือง   
4. หนังสือสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ที่ มท 0712/3460 ลงวนัที่ 22 ตุลาคม 2552  เร่ืองขอสงคูมือ เกณฑ 
    และมาตรฐานสําหรับการวางผังชุมชน(เทศบาล)  ผังชุมชน (อบต.)  นโยบายและแนวทางการจดัทาํผังเมืองชุมชน 
    (เทศบาล) ผังชุมชน (อบต.)   ใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวดั 
5. หนังสือสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ที่ มท 0712/ว 0458 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553  
    เร่ืองรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามโครงการจัดทําผังชุมชน (องคการบริหารสวนตําบล) โดยการมีสวนรวม 
6. คูมือผังชุมชน(องคการบรหิารสวนตําบล)  
7. เกณฑและมาตรฐานการวางผังชุมชน (องคการบริหารสวนตําบล) 
8. แผนปฏิบัติการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดจาํนวนผังชุมชน(องคการบรหิารสวนตําบล) ที่แลวเสร็จและมีเอกสาร 
    ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน 
9. แบบรายงานความกาวหนาการดําเนนิตามโครงการจัดทําผังชุมชน (องคการบริหารสวนตาํบล) โดยการมีสวนรวม 
    ประจําป 2553  
 
หมายเหต ุ:  เอกสารหลักฐานอางอิง ลําดับที่ 2- 9 สามารถดูไดที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                              กลุมพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                             
        

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

    รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.5 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานศึกษาวางแผนหลกัระบบปองกันน้ําทวมพื้นท่ีชุมชน 
                            จํานวน 30 แหง 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :   
ผูอํานวยการสํานักสนับสนนุและพัฒนาตามผังเมือง      

ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. นางสมจิต     ปยะศิลป      2. นายพิศุทธิ์    สุขุม               

โทรศัพท :  0 2299 4678 โทรศัพท : 0 2299 4717, 0 2299 4719 

คําอธิบาย :  
                  ในป พ.ศ.2538 และ 2539 ไดเกิดอุทกภัยรุนแรงในภาคกลางและทั่วทุกภาคของประเทศไทย และในชวงเดือน 
กันยายน -  ตุลาคม 2549 ไดเกิดวิกฤติการณอุทกภัยทั่วประเทศใน 46 จังหวัด ทุกภาคของประเทศไทยทําความเสียหาย 
ในชีวิตและทรัพยสินของราษฎรในหลายๆ พื้นที่    คิดเปนมูลคาความเสียหายจํานวนมากและมีแนวโนม 
ที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกป 
      กรมโยธาธิการและผังเมอืง ไดตระหนกัถึงปญหาอุทกภยัดังกลาว  จึงมีโครงการที่จะดําเนินการศึกษา
ออกแบบระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน   เพื่อการแกไขปญหาน้าํทวมในเขตพืน้ที่ชุมชนระดบัเทศบาลและพื้นที่
เศรษฐกิจ  ซ่ึงในระยะที่ผานมาไดรับมอบหมายจากรัฐบาล โดยคณะรฐัมนตรีไดมีมติใหกรมโยธาธิการและผังเมอืง 
มีภารกจิในการดําเนินการแกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ตาง  ๆ  ตามมตคิณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2539, 
12  พฤศจิกายน 2539 , 29  กุมภาพันธ  2543 ,  24  มิถุนายน 2546 ,  27 มีนาคม 2550 และ 10  มิถุนายน  2550   
เพื่อประโยชนในการปองกันน้ําทวมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญในเขตเทศบาลและพื้นที่ชุมชนใกลเคียง 
และเปนการลดความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวจากภัยน้ําทวมลดปญหา
ความเดือดรอนดานสุขภาพอนามัยของประชาชน และ ลดปญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ดังกลาว จากกรณีเกิดน้ําทวม 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 ทบทวนผลการศึกษาที่ไดดําเนินการในเขตพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ท่ีเกี่ยวของ 

รวบรวมขอมูลท่ีจําเปน (แผนที่ตางๆ อุทกวิทยา พื้นที่น้ําทวม ประชากร เศรษฐกิจ
สังคม ฯลฯ) สอบถามสัมภาษณหนวยงาน/บุคคล และสํารวจตรวจสอบภาคสนาม
ของพื้นที่ศึกษา จํานวน 30 แหง 

ดําเนินการแลว 

2 วิเคราะหขอมูลดานตางๆ ท่ีจําเปนทั้งหมด และ จัดทําเกณฑสําหรับกําหนดพื้นที่
ชุมชน ท่ีประสบปญหาน้ําทวม และ/หรือกําหนดแนวทาง ในการแกไขปญหา 
น้ําทวมและปญหาการระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน จํานวน 30 แหง 

      ดําเนินการแลว 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

    รอบ 12 เดือน 
ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

3 จัดสงผลการศกึษากําหนดพื้นที่ชุมชน หรือผลการศึกษาฉบับกลางของงานศึกษา
วางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน จํานวน  30 แหง 

ดําเนินการแลว 

4 จัดสงรางผลการศึกษาวางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน จํานวน 30 แหง ดําเนินการแลว 
5 จัดสงผลการศกึษาวางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน จํานวน 30 แหง  ดําเนินการแลว 

เกณฑการใหคะแนน : 

 
 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนนที่
ได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.5 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานศึกษา
วางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน จํานวน 30 แหง 

2.00 ระดับ 5 5.00 0.1000 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. ทบทวนผลการศึกษาที่ไดดําเนินการในเขตพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ทีเ่กีย่วของ 
2. รวบรวมขอมูลที่จําเปน (แผนที่ตางๆ อุทกวิทยา พื้นทีน่้าํทวม ประชากร เศรษฐกจิสังคม ฯลฯ) 
3. สํารวจตรวจสอบภาคสนามของพื้นที่ศึกษา 
4. วิเคราะหขอมูลดานตางๆ ที่จําเปนทั้งหมด และ จดัทําเกณฑสําหรับกาํหนดพืน้ที่ชุมชนที่ประสบปญหาน้ําทวม/ 
     กําหนดแนวทางในการแกไขปญหาน้ําทวมและปญหาการระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน  
5. จัดทําผลการศึกษากําหนดพื้นที่ชุมชน หรือผลการศึกษาฉบับกลางของงานศึกษาวางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวม 
    พื้นที่ชุมชน  
6. จัดทําผลการศึกษาวางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :     - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    - 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      - 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

    รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางองิ :    
    1.  บัญชีสรุปพื้นที่ในการดําเนินการศึกษาวางแผนหลกัระบบปองกนัน้ําทวมพื้นทีชุ่มชน จํานวน 30 แหง 
    2.  เอกสารขอมูลดําเนินการศึกษาวางแผนหลักระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน จํานวน 30 แหง 
          
  หมายเหตุ  เอกสารหลักฐานลําดับที่ 2   สามารถดูไดที่สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการ- 
                    และผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6 เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 : ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
                        (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด  :   นายชยัชนะ  จียะมาภา ผูจัดเก็บขอมูล  : นายธวัชชัย  สาริวาท 

โทรศัพท  : 0 2299 4133 โทรศัพท  : 0 2299 4289 

คําอธิบาย  :     
  วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สวนราชการทําได 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ที่กําหนดไวตาม “เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553” 
ขอมูลผลการดําเนินงาน  : 

ผลผลิต 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

รอยละความ    
 สําเร็จของ 

เปาหมายผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

ยุทธศาสตรการจัดสรร :   
ยุทธศาสตรสรางความเชื่อม่ันและการกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศ 

      

   แผนงาน :   
แกไขปญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต     

      

       เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :   
       พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา 
       ชุมชนใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
       รองรับการประกอบอาชีพและเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
        ของประชาชนในพื้นที ่

 

     

          โครงการที่ 1   
           โครงการพฒันาในพืน้ที่จังหวดัชายแดนภาคใต 

 
0.0104 

 
3 แหง 

 
3 แหง 

 
100 

 
5 

 
0.0520 

ยุทธศาสตรการจัดสรร :  
ยุทธศาสตรการรักษาความม่ันคงของรัฐ 

      

   แผนงาน :  
   รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

      

     เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :   
      เพื่อใหงานกอสรางในเขตพระราชฐาน มีความมั่นคง 
     มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม สมพระเกียรติ 

 
     

        โครงการที ่1   
        โครงการสนบัสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 

 
0.2594 

 
3 แหง 

 
3 แหง 

 
100 

 
5 

 
1.2970 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6 เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ผลผลิต 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

    รอยละความ    
      สําเร็จของ 
 เปาหมายผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

   แผนงาน :  
   ปองกันและแกไขปญหาการกอการราย และการรักษา 
    ผลประโยชนของชาติ 

      

     เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :   
     แมน้ําชายแดนระหวางประเทศไดรับการปองกนัการกัดเซาะ 

 มิใหเกิดการสูญเสียดินแดนอันเนือ่งมาจากภัยธรรมชาติ 
 และรักษาแนวรองลึกที่เปนเสนกันพรมแดนระหวางประเทศ 
 มิใหเปลี่ยนแปลง  เพื่อขจัดเงือ่นไขความไมเขาใจกบัประเทศ 
 เพือ่นบานและปองกันชีวิตและทรัพยสิน 

      

       โครงการที่ 1   
       โครงการปองกันการสูญเสียดินแดนชายฝงแมน้าํชายแดน 
        ระหวางประเทศ  อนัเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง 

      

          - จํานวนเขื่อนปองกนัตลิ่งที่ไดรับการกอสราง 0.1478 39,786 เมตร 39,786 เมตร 100 5 0.7390 

ยุทธศาสตรจัดสรร :  
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม        

      

  แผนงาน :  
  อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                

      

    เปาหมายหนวยงาน : 
เมืองและชุมชนมีการวางผังเมือง การพัฒนาเมืองและการกํากับ
ดูแลอาคาร ดวยการกําหนด สนบัสนุน และกาํกับใหงาน
ดานผังเมือง ดานอาคาร และดานชางมีมาตรฐานทางวิชาการ 
เพื่อใหความนาอยูปลอดภัย 

      

       โครงการที่ 1   
          โครงการระบบสารสนเทศ (GIS)  เพื่อการบริหาร 

      

           - จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนบัสนุน 
             การบริหารงานและการจัดการภายในองคกร 

0.0026 1 ระบบ 1 ระบบ 100 5 0.0130 

         โครงการที่ 2  
        โครงการจัดทําผังชุมชนโดยการมีสวนรวม        

      

            -  จํานวนองคการบริหารสวนตําบลที่มีการวางผังชุมชน 
               โดยการมีสวนรวม 

0.0075 200 แหง 200 แหง 100 5 0.0375 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6 เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ผลผลิต 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

     รอยละความ    
       สําเร็จของ 
 เปาหมายผลผลติ 

คะแนน 
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

       ผลผลิตที่ 1  ผังเมืองที่จัดทํา       

            - ติดตามและทบทวนผังประเทศ 0.0005 1 ผัง 1 ผัง 100 5 0.0025 

            - ติดตามและทบทวนผังภาค 0.0003 6 ผัง 6 ผัง 100 5 0.0015 

            - ผังจังหวดั 0.0057 18 ผัง 18 ผัง 100 5 0.0285 
            - วางแผนผังนโยบายอนุรักษพื้นที่ประวัตศิาสตร 
              และฟนฟูเมือง 

0.0007 8 ผัง 8 ผัง 100 5 0.0035 

            - ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 0.0009 9 ผัง 9 ผัง 100 5 0.0045 
       ผลผลิตที่ 2  งานดานชางที่ใหบริการ       

- จํานวนพืน้ที่ชุมชนทีไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 0.0041 3 แหง 3 แหง 100 5 0.0205 
- จํานวนเขื่อนปองกันตลิ่งทีไ่ดรับการบํารุงรักษา 
   และซอมแซม 

0.0181 70 แหง 70 แหง 100 5 0.0905 

- จํานวนงานที่ใหบริการดานชาง 0.0107 408 แหง 441 แหง 100 5 0.0535 

- จํานวนครั้งที่ใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการดานชาง 
               

0.0190 79,000 
ครั้ง 

173,726 
ครั้ง 

100 5 0.0950 

- จํานวนพลับพลาพิธีที่กอสรางและตกแตงแลวเสร็จ 0.0098 910 แหง 975 แหง 100 5 0.0490 
- จํานวนงานที่ใหบริการวิเคราะหวจิัยทางดานปฐพ ี
   วศิวกรรมและวสัดุวิศวกรรม 

0.0010 330 แหง 613 แหง 100 5 0.0050 

- จํานวนบุคลากรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีดานชาง                

0.0021 1,920 คน 1,063 คน 55.36 1 0.0021 
- จํานวนบคุลากรไดรับการฝกอบรมเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพ 
              

0.0018 1,570 คน 2,106 คน 100 51 0.0090 

       ผลผลิตที่ 3  
    มาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
เกี่ยวกับอาคารและการใชประโยชนที่ดินจากการบังคับใช 

      

- จํานวนกฎหมายไดรับการปรบัปรงุและจํานวนครั้ง 
  ที่ใหคําปรึกษาแนะนํากํากบัตามกฎหมาย 

0.0052 545 ครั้ง 548 ครั้ง 100 5 0.0260 

- จํานวนการตรวจสอบปรบัปรุงและออกใบอนุญาต 
   เกี่ยวกับโรงมหรสพและอาคารทีต่องตรวจสอบ 
   ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 

0.0008 2,220 
แหง 

2,227 
แหง 

100 5 0.0040 

- จํานวนอาคารของรัฐทีไ่ดดาํเนนิการสํารวจและตรวจสอบ 
             

0.0009 5,340 
แหง 

6,221 
แหง 

100 5 0.0045 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร              
กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6 เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ผลผลิต 
(i) 

น้ําหนัก 
(Wi) 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

     รอยละความ    
       สําเร็จของ 
 เปาหมายผลผลติ 

คะแนน 
ที่ได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

     ผลผลิตที่ 4 
       ที่ดินที่ไดรับการจัดรูปเพื่อพัฒนา 

      

          - รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการจดัรูปทีด่ิน 
            เพือ่พัฒนาพื้นที ่

0.0216 รอยละ 60  รอยละ 60 100 5 0.1080 

     ผลผลิตที่ 5  
        องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุน 
        และเสริมสรางดานการผังเมือง 

      

         - จํานวนเทศบาลที่ไดรับการสนับสนุนในการจดัทําผังเมอืง 0.0123 110 ผัง 110 ผัง 100 5 0.0615 

        - จํานวนผังเมืองรวมที่มีการวางผังรวมทองถิ่น   0.0032 22 ผัง 22 ผัง 100 5 0.0160 

  แผนงาน :  
   ปองกัน เตือนภัย แกไขและฟนฟูความเสียหาย 
   จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย         

      

    เปาหมายหนวยงาน : ประชาชนและชุมชนมี ความปลอดภัย 
     ในการดํารงชีวติโดยมีระบบปองกันน้ําทวมพืน้ทีช่มุชน 
      ที่เหมาะสม 

      

  ผลผลิตที่ 1 ระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนที่จัดทํา       

         -  ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ 
            ระบบปองกันน้ําทวมพืน้ทีช่มุชน           

0.0268 17 แหง 17 แหง 100 5 0.1340 

        -  กอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน 0.1490 18 แหง 18 แหง 100 5 0.7450 
    เปาหมายหนวยงาน : ปองกันการพังทลายของพื้นทีต่ลิ่งริมแมน้ํา 
       และริมทะเล ปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและ 
       สถานที่ราชการ วัด สาธารณสถาน 

      

  โครงการที ่1  โครงการกอสรางเขือ่นปองกันตลิ่งริมแมน้ํา 
         และรมิทะเลทัว่ประเทศ 

      

        - จํานวนเขื่อนปองกนัตลิ่งที่ไดรับการกอสราง 0.2778 2,947 เมตร 2,947 เมตร 100 5  1.3890 

น้ําหนักรวม 1.0000  4.9916 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร              
กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6 เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน  : เทียบกับรอยละของเปาหมายผลผลิต 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  
 80  85                90  95  100   

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต
ของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)    

5.00 99.96  4.9916 0.2496 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ  : 
  กรมโยธาธิการและผังเมอืงไดจัดทํางบประมาณประจําป  2553  ประกอบดวย 6 ผลผลิต 6 โครงการ คือ 
           โครงการพัฒนาพืน้ที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
           โครงการสนับสนนุกิจกรรมพเิศษหลวง 
           โครงการปองกันการสูญเสียดินแดนฝงแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ  อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 
                 เพื่อความมั่นคง 

 ผลผลิตผังเมืองที่จัดทํา 
 ผลผลิตดานชางที่ใหบริการ 

           ผลผลิตมาตรการกาํกับดูแลความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินเกี่ยวกับอาคารและการใชประโยชนทีด่ิน 
                จากการบังคับใช 
           ผลผลิตที่ดินที่ไดรับการจัดรูปเพือ่พัฒนา 
           ผลผลิตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการสนับสนุนและสงเสริมดานการผังเมือง 
           โครงการระบบภูมศิาสตรสารสนเทศ (GIS) เพือ่การบริหาร 
           โครงการจัดทําผังชุมชนโดยการมีสวนรวม 
           ผลผลิตระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนที่จัดทาํ 
           โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ 

 กรมฯ รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  2553 (แบบ สงป. 301)  
       เพื่อรายงานผลการดําเนนิงานแกสํานกังบประมาณ เปนรายไตรมาส โดยนําผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
       ผูรับผิดชอบในแตละผลผลิต/โครงการที่รายงานใหกองแผนงานทั้งเอกสารและผานระบบติดตามและ 
       ประเมินผล Online 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       กลุมพัฒนาระบบบริหาร              
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6 เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :        
      การรายงานผลการดําเนนิงานของหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการตามผลผลิต/โครงการ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     
      การรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ตองอางอิงรายงานแผน/ผลการการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (แบบ  สงป. 301)   
ซ่ึงตองรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานรายงานภายใน 15 วัน หลังครบรอบไตรมาส  มีผลทําใหการรายงานผล 
ตามตัวช้ีวดันีล้าชา 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :        - 
 

หลักฐานอางองิ :    
     รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  2553 (แบบ สงป. 301) 

 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

คําอธิบายประกอบตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตสวนราชการ 
                                                     (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 

ผลผลิต คําอธิบาย 

ยุทธศาสตรการจัดสรร :  ยุทธศาสตรสราง 
            ความเชื่อม่ันและการกระตุนเศรษฐกิจ 
            ของประเทศ 

 

แผนงาน :  แกไขปญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัด 
                  ชายแดนภาคใต 

 

    เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :   
         พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ 
         การพัฒนาชุมชนใหเกิดความปลอดภัย 
         ในชีวิตและทรัพยสิน รองรับการประกอบอาชีพ 
         และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 

 

      โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดน  
                             ภาคใต 

พัฒนาและกอสรางระบบโครงสรางพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและรองรับการประกอบอาชีพ
ของประชาชนในพื้นที่  ประกอบดวย 
 1. โครงการฟารมตัวอยาง อ.รามัน และ อ.ธารโต จ.ยะลา 
 2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบึงละหาร อ.แวง จ.นราธิวาส 
 3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวนนกและสวนใตสุดสยาม  
        เทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา 

ยุทธศาสตรการจัดสรร :  ยุทธศาสตรการรักษา 
                                         ความม่ันคงของรัฐ 

 

แผนงาน :  รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ  

    เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :   
          เพื่อใหงานกอสรางในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง 
มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม สมพระเกียรติ 

 

    โครงการที่ 1  โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง สนับสนุนดานออกแบบกอสรางและบํารุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวง 
ในเขตพระราชฐาน 

แผนงาน : ปองกันและแกไขปญหาการกอการราย และ 
                 การรักษาผลประโยชนของชาติ 

 

    เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :   
                 แมน้ําชายแดนระหวางประเทศไดรับการปองกัน 
  การกัดเซาะมิใหเกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัย 
  ธรรมชาติ และรักษาแนวรองลึกที่เปนเสนกันพรมแดน 
   ระหวางประเทศ มิใหเปลี่ยนแปลง เพื่อขจัดเงื่อนไขความไมเขาใจ   
    กับประเทศเพื่อนบาน และปองกันชีวิตและทรัพยสิน 

 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                             กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ผลผลิต คําอธิบาย 

    โครงการที่ 1  โครงการปองกันการสูญเสียดินแดนชายฝง 
                          แมน้ําชายแดนระหวางประเทศ อันเนื่อง 
                          มาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง 

ลดความเสียหายและปองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําชายแดน
ระหวางประเทศดวยการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําในบริเวณที่มีการกัด
เซาะ เปนการรักษาเขตแดนทางธรรมชาติตลอดแนวแมน้ําชายแดน 

ยุทธศาสตรจัดสรร : ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน  
                                 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 

แผนงาน : อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
        เปาหมายหนวยงาน :  
       เมืองและชุมชนมีการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง และ 
การกํากับดูแลอาคาร ดวยการกําหนด สนับสนุน และกํากับ
ใหงานดานผังเมือง ดานอาคารและดานชางมีมาตรฐานทาง
วิชาการ เพื่อใหความนาอยูปลอดภัย 

 

    โครงการที่ 1  โครงการระบบสารสนเทศ (GIS) 
                          เพื่อการบริหาร 

จัดหาระบบคอมพิวเตอร  อุปกรณ และระบบงานอิเล็กทรอนิกส สําหรับ
สนับสนุนการบริหารงานและการจัดการภายในองคกร 

    โครงการที่ 2  โครงการจัดทําผังชุมชนโดยการมีสวนรวม สนับสนุน สงเสริม องคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศ ในการจัดทําผัง
ชุมชนโดยการมีสวนรวม และกรมฯ ใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทําผัง 

     ผลผลิตที่ 1  ผังเมืองที่จัดทํา วางและจัดทําผังประเทศ  ผังภาค  ผังอนุภาค  และผังเมืองรวมจังหวัด  เพื่อ
เปนกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของประชาชน ระบบเมือง และโครงสราง
พ้ืนฐานที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ และความตองการอยาง
เปนระบบสรางสภาพแวดลอมที่นาอยูมีบริการพื้นฐาน 
อยางเหมาะสม 

     ผลผลิตที่ 2  งานดานชางที่ใหบริการ เพื่อใหการกอสรางระบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ ไดมาตรฐาน 
ทางหลักวิชาการและมีความปลอดภัย 

        - พ้ืนที่ชุมชนที่ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาเมืองอนุรักษเพื่อการทองเที่ยว และการกอสรางระบบระบายน้ํา               
และระบบบําบัดน้ําเสีย  

        - เขื่อนปองกันตลิ่งที่ไดรับการบํารุงรักษาและซอมแซม การบํารุงรักษาและซอมแซมเขื่อนปองกันตลิ่งที่ชํารุด 
        - งานที่ใหบริการดานชาง การใหคําปรึกษา สํารวจ ตรวจสอบ  ออกแบบ  ประมาณ ราคา   ควบคุมงาน   

กอสรางใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  การกําหนดมาตรฐานการออกแบบ 
        - ใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการดานชาง 
           

การใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ  และบริการดานชาง ใหแกประชาชน 
หนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัด  

        - พลับพลาพิธีที่กอสรางและตกแตงแลวเสร็จ           งานกอสรางพลับพลาพิธีและตกแตงพลับพลาในงานพระราชพิธี  และงานพิธีตางๆ 
        - งานที่ใหบริการวิเคราะหวิจัยทางดานปฐพีวิศวกรรม 
          และวัสดุวิศวกรรม 

การเจาะสํารวจวิเคราะหช้ันดินและทดสอบวัสดุที่ใชในการกอสราง   
เชน   คอนกรีต 

        - บุคลากรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีดานชาง 
           

การถายทอดเทคโนโลยีดานชางใหแก   บุคลากรของกรมฯ    
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ 

        - บุคลากรไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ       การฝกอบรมความรูใหแกบุคลากรของกรมฯ และ อปท. 



รายละเอียดตัวชีว้ัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ผลผลิต คําอธิบาย 

     ผลผลิตที่ 3  มาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยในชีวิต 
                         และทรัพยสินเกี่ยวกับอาคารและการใช 
                               ประโยชนที่ดินจากการบังคับใช 

เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัยจากการใชสอยอาคารอยางมีมาตรฐาน  
โดยจัดใหมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎระเบียบ ขอกฎหมายใหทันสมัย 
มีผลบังคับใชพรอมทั้งมีการติดตามการบังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่อง 

       - กฎหมายไดรับการปรับปรุงและใหคําปรึกษา 
         แนะนํากํากับตามกฎหมาย 

การพัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนํา   กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจาพนักงานทองถิ่น เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ  
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

- การตรวจสอบปรับปรุงและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ 
            โรงมหรสพ และอาคารที่ตองตรวจสอบ ตาม พรบ. 
          ควบคุมอาคาร 

ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ และอาคารที่ตองตรวจสอบ 
ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 

       - อาคารของรัฐที่ไดดําเนินการสํารวจและตรวจสอบ การตรวจสอบสภาพอาคารของรัฐ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย  
เนื่องจากเปนอาคารสาธารณะที่มีประชาชนมาใชบริการ 

     ผลผลิตที่ 4 ที่ดินที่ไดรับการจัดรูปเพื่อพัฒนา พัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทใหมีความนาอยู มีโครงสรางพื้นฐานที่สมบูรณ 
 มีการใชประโยชนที่ดินเต็มประสิทธิภาพ มีรูปแปลงที่ดินที่สวยงาม  
เพิ่มมูลคาในทรัพยสิน โดยใหเจาของที่ดินเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
เปนการตอบสนองความตองการในแตละพื้นที่และสอดคลองตามการจัดรูปที่ดิน  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

     ผลผลิตที่ 5  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการ 
                         สนับสนุน และเสริมสรางดานการผังเมือง 

เสริมสรางสภาพแวดลอมที่นาอยูในสังคมเมืองโดยการวางผังเมืองอยางเปนระบบควบคู
กับการบังคับใชกฎหมาย ดวยการถายทอดเทคโนโลยี่ดานการผังเมือง 
และสนับสนุน สงเสริมองคกรปกครอง 

      - เทศบาลที่ไดรับการสนับสนุนในการจัดทําผังเมือง เสริมสรางศักยภาพดานการวางและจัดทําผังเมืองรวมใหแกทองถิ่น ระดับ
ชุมชนเทศบาลใหมีความรูความสามารถทั้งดานหลักวิชาการผังเมืองและขอ
ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายแหงพระราชบัญญัติ- 
การผังเมืองดวยวิธีการฝกปฏิบัติ 

     - ผังเมืองรวมที่มีการวางผังรวมทองถิ่น   รวมปฏิบัติงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการวางผังเมือง และจัดทํา
แผนพัฒนาเมืองเปนการผสมงานวิชาการและสถานการณจริงเขาดวยกัน 

แผนงาน : ปองกัน เตือนภัย แกไขและฟนฟูความเสียหาย 
                 จากภัยธรรมชาติและสาธรณภัย 

 

    เปาหมายหนวยงาน :  
        ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดํารงชีวิต 
โดยมีระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม 

 

  ผลผลิตที่ 1  ระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนที่จัดทํา พ้ืนที่ชุมชนและพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจมีความปลอดภัยจากปญหาน้ําทวม 

    - ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสม 
      และออกแบบระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน           

การออกแบบระบบปองกันน้ําทวมในพื้นที่ชุมชนที่ ประสบภัยน้ําทวม 

   - กอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน การกอสรางระบบปองกันน้ําทวมในพื้นที่ชุมชนที่มี ความเรงดวนในการ 
ปองกันน้ําทวม 
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กระทรวงมหาดไทย 
 

ผลผลิต คําอธิบาย 

    เปาหมายหนวยงาน :  
            ปองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําและ 
  ริมทะเล ปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  และสถานที่ราชการ วัด  สาธารณสถาน 

 

  โครงการที่ 1  โครงการกอสรางเขือ่นปองกันตลิ่งริมแมน้ํา 
                            และริมทะเลทั่วประเทศ 

ลดความเสียหายและปองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเล
ดวยการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลในบริเวณที่มีการกัดเซาะ 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6   เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 4  :  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:  นางจารวุรรณ  ปทุมารักษ     ผูจัดเก็บขอมูล  :  1.  นางสุวมิล          ลีลาวรพร                    
                             2.  นางนงลักษณ    เพชรประดับ           

โทรศัพท : 0 2299 4488                                            โทรศัพท :  0 2299 4300, 0 2299 4306    

คําอธิบาย : 
  ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือเจาหนาทีข่องรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที ่

ของสวนราชการผูใหบริการ)  หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารบับริการจากสวนราชการ 
   พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  
จะเปนผูจัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

  ประเดน็การสํารวจประกอบดวยประเดน็สาํคัญๆ ดังนี้ 
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ  ขั้นตอนการใหบริการ 
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
(5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกบัคุณภาพการใหบริการ  โดยเนนวาระแหงชาตดิานจริยธรรม   

         ธรรมาภิบาล  และการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ 

  •  งานบริการที่กําหนดใหสํานักงาน ก.พ.ร. วัดระดับความพงึพอใจใน 2 เร่ือง ดังนี ้
 1.  การใหบริการใหคําแนะนาํปรึกษาในดานเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   น้ําหนกั 50 % 
 2.  การตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม                                  น้ําหนกั 50 % 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 
 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 

(งานบริการ) 

 
หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ป 2551 – 2553 

1. งานบริการใหคําแนะนําปรึกษาในดาน
เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

2. งานบริการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน

ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

  
80.80 % 

 
82.80 % 

รอผลการ
สํารวจจาก
สํานักงาน

สถิติแหงชาติ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
         

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  (รอผลการสํารวจจากหนวยงานอิสระ) 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

  (รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

    ท่ีได 
คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 4  :  รอยละของระดบัความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

6.00 N/A 1.00 0.0600 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
      1.  กรมโยธาธิการและผังเมือง  มีหนังสือแจงทุกหนวยงานเพื่อทราบและปฏิบัติแนวทางการพฒันาคุณภาพ
การใหบริการของกรมฯ  ประจําป 2553 
      2.  กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือแจงทุกหนวยงาน เพื่อทราบผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการของกรม ประจําปงบประมาณ 2552 
      3.  กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือแจงทุกหนวยงานเพื่อทราบผลการสํารวจตนเองเกีย่วกับความ 
พึงพอใจตองานบริการของกรม ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553) 
      4. กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือแจงทุกหนวยงาน เพื่อทราบผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความ 
พึงพอใจตอการบริการของกรม ในรอบเดอืนเมษายน – กันยายน 2553  
       5. วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง ฉบับที่ 30/2553 เผยแพรบทความเรื่อง “Service mind and Service 
self” เพื่อกระตุนใหเจาหนาที่ทุกระดับของกรม ใหความสําคัญกับงานบริการและมจีิตสํานึกการใหบริการ 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางตอเนื่องตลอดไป 
       6. กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารบุคลากร 
และการบริการสูความเปนเลิศของผูบริหารรุนใหม” เพื่อเสริมสรางและพัฒนาศกัยภาพการบริหารบุคลากรให 
แกผูบริหารรุนใหม โดยใชหลักจิตวิทยาทางสังคมและเรียนรูการใหบริการแบบมอือาชีพที่เปนมาตรฐานสากล 
เพื่อสรางภาพลักษณของกรมที่ดี 
       7. กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการฝกอบรม หลักสูตร “ทีมบริการมืออาชีพ” เพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปน 
นักบริการที่ดมีีมาตรฐาน สามารถปฏิบัติหนาที่ในการสนับสนุนภารกิจกรมดานการใหบริการไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ สงผลตอภาพลักษณของกรมที่ดี  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
        8. กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดมีการตอบขอของใจของผูมีปญหาเกี่ยวกับภารกจิกรมที่สงมาทาง 
Web board  
        9. สํานัก/กอง/สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ไดสงแบบสํารวจความพึงพอใจใหกองเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ เปนประจําทุกเดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
          1. อธิบดกีรมโยธาธิการและผังเมอืงไดเห็นความสําคัญของงานบริการ  โดยไดอนุมัติใหจัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง  การพัฒนาศักยภาพการบริหารบุคลากรและการบริการสูความเปนเลิศของผูบริหารรุนใหม 
ระหวางวันที่ 3 -4  กุมภาพันธ 2553  โดยมีผูบริหารสํานัก/กองในสวนกลาง เขารวมสัมมนา นับเปนนิมิตรหมาย
อันดีสําหรับกรมโยธาธิการและผังเมืองและขวัญกําลังใจแกทุกหนวยงาน  จะไดรวมมือรวมใจการปฏิบัติงานใน
การบริการประชาชนใหมีความเปนเลิศ และชวยพัฒนายกระดับคุณภาพการบริการใหดีตลอดไป 
        2. กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดหลักสูตร “ทีมบริการมืออาชีพ” แกขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการ ของกรม จํานวน 40 คน ระหวางวันที่ 26-27 เมษายน 2553 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ถนนพระรามที่ 6 เพื่อสนับสนุนดานการใหบริการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สรางความพึงพอใจใหแก
ผูรับบริการ สงผลตอภาพลักษณที่ดีของกรม 
        3. ผูบริหารกรม ไดใหความสําคัญกับงานบริการมาก และมีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการ 
ตามแนวทางที่กําหนด รวมถึงเจาหนาที่ไดปฏิบัติงานอยางเต็มที่ในการใหบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ ดวยอัธยาศัยไมตรี สุภาพออนนอม มีมนุษยสัมพันธที่ดี และเต็มใจใหบริการดวยความรวดเร็ว ซ่ึงจะเห็น
ไดจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการทุกครั้งจะมีคาเฉลี่ยที่สูงขึ้น 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :                                       - 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :     - 

หลักฐานอางอิง :   
1. หนังสือที่ มท 0705/ว 213 ลงวันที่ 3 ธันาวาคม 2553 เร่ือง ตัวช้ีวดัความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ประจําปงบประมาณ 2553 (แจงแนวทางพฒันาคุณภาพการใหบริการของกรมโยธาธิการและผังเมอืง  ประจําป
งบประมาณ 2553 ทุกหนวยงาน) 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
         

2. หนังสือที่ มท 0705/ ว 50 ลงวันที่ 26 มนีาคม 2553 เร่ืองผลการสํารวจความพึงพอใจ 
3. หนังสือที่ มท 0705/ว 86 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553 เร่ือง การประเมนิตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ตองานบริการของกรม ในรอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2552 – มีนาคม 2553) 
        4. หนังสอืที่ มท 0705/ว 139 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เร่ืองการประเมินตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ตองานบริการของกรมโยธาธิการและผังเมอืง ในรอบเดือนเมษายน – กันยายน 2553 
        5. หนังสอืที่ มท 0705/ว 74,75 ลงวันที่ 26 กุมภาพนัธ 2553 เร่ืองขอสงหนังสือวารสารกรมโยธาธิการและ- 
ผังเมือง ฉบับที่ 30/2553 ทั้งสวนกลางและสวนภูมภิาค 
        6. หนังสอืดวนที่สุด ที่ มท 0708/0197 ลงวันที่ 29 มกราคม 2553 เร่ือง ขออนุมัติโครงการและดําเนนิการ 
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารบุคลากร และการบริการสูความเปนเลิศ 
ของผูบริหารรุนใหม” 
        7. หนงัสอืดวนมาก ที่ มท 0708/0771 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553 ขออนุมัติโครงการและดําเนนิการจัด
ฝกอบรม หลักสูตร “ทีมบริการมืออาชีพ” 
        8. ตัวอยางชองทางการรับฟงความคิดเห็น และตอบขอสงสัยทาง Web board 
        9. รายช่ือสํานัก/กอง/สํานักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดั ที่ไดจัดสงแบบสอบถามใหกองเผยแพรและ 
ประชาสัมพันธ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 5  :  รอยละของระดับความพงึพอใจของผูกําหนดนโยบาย 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด:   นายชยัชนะ   จยีะมาภา    ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางสาวกัลยาณี    ตนัติวราภรณ         

โทรศัพท : 0 2299 4133                                          โทรศัพท :  0 2299 4129 

คําอธิบาย : 
ผูกําหนดนโยบาย หมายถึง หนวยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายซึ่งกําหนดนโยบาย

ใหแกสวนราชการ เชน นายกรัฐมนตร ีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ/รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงที ่
สวนราชการสังกัด 

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบายแกสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 
 ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเดน็สําคัญๆ ดังนี ้

(1) ความพึงพอใจดานความเขาใจตอนโยบายที่มอบหมาย 
(2) ความพึงพอใจดานการนาํนโยบายไปปฏิบัติ 
(3) ความพึงพอใจดานการตดิตามและนําเสนอผลใหทราบ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
                  - รอผลการประเมินจากสํานกังาน ก.พ.ร.   
 
เกณฑการใหคะแนน : 
         

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  (รอผลการสํารวจจากหนวยงานอิสระ) 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

  (รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน      
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 5  :  รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูกําหนดนโยบาย 

3.00 N/A 1.00 0.0300 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                            กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
       กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
            แผนงาน/โครงการของกรมฯ ที่เกีย่วของกับนโยบายที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทย มี  2 นโยบาย คือ 
              1. นโยบายที ่8 การแกไขปญหาจังหวดัชายแดนภาคใต แผนงาน/โครงการ พฒันาดานชายแดนและวางแผน 
ผังชุมชนเพื่อพัฒนาโครงสรางชุมชนพื้นฐานชุมชนอยางยั่งยืน  ซ่ึงตรงกับโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวดั
ชายแดนภาคใต (ของกรม) 
              2.  นโยบายที่ 9  การพัฒนาการบริการประชาชน  แผนงาน/โครงการ  โครงการบําบัดทุกข  บํารุงสุข  
สรางรอยยิม้ใหประชาชน  ซ่ึงตรงกับการดาํเนนิงานของสํานักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัในการสนับสนนุ
จังหวดัตามโครงการบําบัดทุกข  บํารุงสุข  สรางรอยยิ้มใหประชาชน 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :                                  - 
                 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :                                             - 
                 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :               - 
 

หลักฐานอางองิ :         - 
    

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

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 : 
 พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ของสวนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการจัดการ
ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

   ขอรองเรียน หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ 
เจาหนาที่ของรัฐในสังกัดและขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน 
ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
   การตอบสนอง หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียน เขาสู 
กระบวนการสอบสวนขอเทจ็จริง แจงตกัเตือน ดําเนนิคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ  ขอกฎหมาย พรอมกับแจงให 
ผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา 15 วัน  ทั้งนี้กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบช่ืุอ
และที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนํา
เร่ืองรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตกัเตือนดําเนินคดี  หรืออ่ืนๆ  ตามระเบียบขอกฎหมาย 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับ
คะแนน 

 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ผลการดําเนินการ 

1 
 

-  ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ  (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552-2555) โดยพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  วาดวยการปองกันและปราบปรามการ         
ทุจริตภาครัฐ พรอมทั้งนําผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในป 
ที่ผานมา และ ขอมูลที่ไดจากระบบการรบัฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม  
กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีและ ศูนยรับเรื่อง
รองเรียนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม 
มาพิจารณาประกอบ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ระดับ
คะแนน 

 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ผลการดําเนินการ 

 -   ทบทวน/วิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ  ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
    โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 
      1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาด 
           หรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
      2) การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  
          ความมีจริยธรรม 
      3) การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  
           และการยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

 -   วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
    ของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลําดับแรก 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

2   นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
     ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดที่สะทอน 
     ผลสัมฤทธิ ์(Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ ที่ใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เสนอ   
     ผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบ พรอมทั้งเผยแพรผานทางเว็บไซตของสวนราชการ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

3   ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
     ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ  
 1. เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงาน

ภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1. โครงการฝกอบรมการพัฒนาจิต 
   โดยใชหลักพุทธธรรม (2 รุน รวม 149 คน)  
2. โครงการคัดเลือกผูปฏิบัติตามมาตรฐานทาง   
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน (10 ราย) 

3. โครงการถวายสัตยปฏิญาณเปนบุคลากรภาครัฐ
ที่ดีและพลังของแผนดิน (260 คน) 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
(สูงกวารอยละ 5) 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

(มากกวา 5 ราย) 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

(สูงกวารอยละ 5) 
 2. บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

1. โครงการศูนยดํารงธรรม (ศูนยการขาวกลาง) 
รวบรวมเรื่องรองเรียน/รองทุกข (43 เรื่อง 

    (ที่เกี่ยวของ 25  เรื่อง ไมเกี่ยวของ 18 เรื่อง) 
2. โครงการสรางสงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ   

ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ระดับ
คะแนน 

 

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ผลการดําเนินการ 

 ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ  
  3. โครงการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม 

ของภาคประชาขน (โครงการจัดรูปที่ดิน จังหวัด
นาน 78 ราย จากเจาของที่ดิน 89 ราย และ
โครงการกอสรางเขื่อน จังหวัดหนองคาย ได
แตงตั้งนายกเทศมนตรีตําบลสังคม ในการ
ติดตามตรวจสอบความโปรงใส เปนโครงการที่
ไดรับงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูง) 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

 3. เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

-  โครงการพัฒนาชองทางเผยแพรประชาสัมพันธ
ชองทางการรองเรียนหรือพัฒนาชองทางการ
รองเรียน (จัดใหมีการพัฒนาชองทางเผยแพรทาง
สถานีโทรทัศนมหาดไทย (Mahadthai Channel) 

   (เปนอักษรตัวว่ิงชองทางรองเรียน และผลิตขาว
เผยแพรเปนระยะ ๆในรายการขาวมหาดไทย
ทั่วไป)  

ดําเนินการแลวเสร็จ 

 4. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 

-  โครงการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ  
ในการปองกันการทุจริต (ดําเนินการจัดสัมมนา
เครือขายเจาหนาที่ภาครัฐ (151 คน) 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

   ตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ 
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายทุกตัวช้ีวัด  

สําเร็จตามเปาหมาย 

   สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผูมีสวนไดเสีย เกี่ยวกับสถานการณดานการทุจริตและ 
     ประพฤติมิชอบในสวนราชการ ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนดเพื่อนําขอมูลจาก  
     สรุปผลการสํารวจดังกลาวมาใชประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
     การทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ในปงบประมาณตอไป  

ดําเนินการแลวเสร็จ 

4    ตอบสนองตอขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
     ในหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรอยละ 100 

      -  จํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการรองเรียนและผลการตอบสนองตอขอรองเรียน 
          แยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกรองเรียนและหนวยงานที่ถูกรองเรียน 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
100 % 

จํานวน 43 เรื่อง 
ในแตละชองทางแยก 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
       -  ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน ปญหา อุปสรรคของการตอบสนอง 

         ขอรองเรียน และแนวทางการแกไข 
ตามประเภทของเรื่อง 
สรุปผลวิเคราะห 

5  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
     ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
     การดําเนินงานในปตอไป 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

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 

6.00 ระดับ 5 5.00 0.3000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
    1.  มีการศึกษา วิเคราะห ทบทวน ขอมูล เพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 กรมโยธาธิการและผังเมือง แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2555 และแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2555 ดังนี้ 
         1.1  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต 
         1.2  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
         1.3  ความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกดิการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบตัิหนาที่โดยมิชอบ 
                ในการปฏิบัติราชการโดยวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตทุําให 
                   1.3.1 การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือ 
                            มีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
                     1.3.2  การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
                  1.3.3 การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและ 
                            การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
         1.4  ผลการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในปที่ผานมา 
         1.5  ขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ 
         1.6  วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกดิการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
                 ของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จํานวน 3 โครงการ 
                  โดยการคัดเลือกโครงการตองสอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
                 การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กําหนด คือ 
                 1.6.1 กอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี โดยสํานักสนับสนุนและพัฒนา- 
                           ตามผังเมืองเปนผูรับผิดชอบ 
                 1.6.2  เขื่อนปองกนัตลิ่งริมแมน้าํโขง บานสังคม หมู 2 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย  
                          โดยสํานักวศิวกรรมโครงสรางและงานระบบ เปนผูรับผิดชอบ 
                 1.6.3  กอสรางถนนโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดนาน โดยสํานักจัดรูปทีด่นิเพื่อการพัฒนาพื้นที ่
                            เปนผูรับผิดชอบ 
       2.  มีการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลมาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนปองกันและปราบปราม
การทุจริต 4 ปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2555 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต   ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 และแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
(ตามรูปแบบของสํานักงาน ป.ป.ท.) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองไดให
ความเห็นชอบแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง 3 แผน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553  และไดมอบหมายใหศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศนําแผนดังกลาวเผยแพร ผานทางเว็บไซตของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
       3. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
           3.1 โครงการฝกอบรมการพัฒนาจิต โดยใชหลักพุทธธรรม จํานวน 2 รุน ดังนี้ (รวม 149 คน) 
                 3.1.1 โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาจิตโดยใชหลักพุทธธรรม” รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 23 – 27 
มิถุนายน 2553 ณ ศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร ตําบลเขาวงกต อําเภอแกงหางแมว
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 73 คน 
                 3.1.2 โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาจิตโดยใชหลักพุทธธรรม” รุนที่ 5 ระหวางวันที่ 7 – 11 
มิถุนายน 2553 ณ วัดสุนันทวนาราม บานทาเตียน อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 76 คน 
                 เพื่อเปนการพฒันาจิตใจบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ใหมีจริยธรรม คุณธรรม และลดกิเลส 
อันเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          3.2 โครงการคัดเลือกผูปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน ซ่ึงศูนยประสานราชการใส 
สะอาด กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยคณะกรรมการระดับกรมไดพิจารณาคัดเลือกบุคลากร จํานวน10คนใหเปน     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ผูปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของเจาหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําป พ.ศ. 2553  
           3.3 โครงการถวายสัตยปฏิญาณเปนบุคลากรภาครัฐที่ดีและพลังของแผนดิน มีการดําเนินการ ดังนี้ 
                 3.3.1 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดสัปดาหสงเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 2552 ณ หองโถงใตอาคารทางเชื่อม กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ และหองโถงชั้นลางอาคาร 15 ช้ัน กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง รักษาคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี และคณุธรรม 4 ประการ ตามพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไวเมือ่ป พ.ศ. 2525 ใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2552  
                   3.3.2 โครงการถวายสัตยปฏิญาณเปนบุคลากรภาครัฐที่ดีและพลังของแผนดิน โดยนายอดุม  พัวสกุล 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนประธาน และกลาวนําคณะผูบริหาร และบุคลากรของกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณเปนบุคลากรที่ดี และพลังของแผนดิน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ หองประชมุ 
ทางเชื่อม ช้ัน 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 โดยมีผูเขารวมโครงการดังกลาว จํานวน 260 คน 
           3.4 โครงการศูนยดํารงธรรม(ศูนยการขาวกลาง)รวบรวมเรื่องรองเรียน/รองทกุข โดยสํานักงานเลขานุการ-
กรมเปนผูรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดระบบขอรองเรียน/รองทุกขทุกชองทางของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผูรองเรียน/รองทุกข จํานวน 43 เร่ือง โดยแบงเปน 
                  - เร่ืองที่เกี่ยวของกับกรมโยธาธิการและผังเมอืง จํานวน 25 เร่ือง 
                  - เร่ืองที่เกี่ยวของกับหนวยงานอื่น ๆ จํานวน 18 เร่ือง 
และไดดําเนนิการแจงใหหนวยงานที่เกีย่วของ ไดทราบ และดําเนินการทั้งหมดแลว 
            3.5 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต หรือประพฤติ 
มิชอบ ไดมีการกําหนดดําเนนิการในเดือนพฤษภาคม 2553 แตเนื่องจากเกิดสถานการณความไมสงบในบานเมือง 
จึงไดจดัใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียและเครือขายภาคประชาชน ในพื้นที่โครงการกอสรางระบบปองกัน  
น้ําทวมพืน้ที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี และอําเภอบางปลามา จังหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงไดรับการจัดสรรงบประมาณใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงที่สุด เขามาเปนผูสังเกตการณในการสัมมนาเครือขายภาครัฐ เร่ือง การพัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการปองกันการทจุริตของเจาหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมอืง และศึกษาดูงาน 
โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี และอําเภอบางปลามา จังหวดัสุพรรณบุรี 
ระหวางวันที่ 9 – 10 กันยายน 2553 ณ โรงแรมศรีอูทองแกรนด จังหวดัสุพรรณบุรี เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ 
ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียตอผลกระทบของโครงการกอสรางดังกลาวใหเกดิความโปรงใสตรวจสอบได 
ตามหลักธรรมาภิบาล             



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)       รอบ 6  เดือน 
                                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 
           3.6 โครงการสงเสริมกระบวนการมสีวนรวมของภาคประชาชน มีการดําเนินการ ดังนี ้
                  3.6.1 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดันาน รวมกับสํานักจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ไดจัดการ
ประชุมเจาของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพืน้ที่จังหวัดนาน  ระหวางวนัที่  15-16  มิถุนายน  2553  ณ  
หองประชุมศาลากลางจังหวดันานและวดัอรัญญาวาส อําเภอเมือง จังหวัดนาน  เพื่อรับฟงความคิดเห็นเรื่องการสราง
ถนนในโครงการจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพืน้ที่จังหวัดนาน ซ่ึงเปนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูง และเปนตวัอยางในการมีสวนรวมของภาคประชาชนโดยมีการชี้แจงรายละเอียดของ 
โครงการในภาพรวมและแบงกลุมยอย เพื่อช้ีแจงรายละเอยีดและตอบขอซักถามแตละแปลง ซ่ึงมีผูมีสวนไดสวนเสีย
ในโครงการดงักลาวเขารวมประชุม จํานวน 78 ราย จากเจาของที่ดินทั้งหมด 89 ราย 
                  3.6.2 สํานกัสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ไดดําเนินการใหมีคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ที่ 391/2552 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2552 แตงตั้งใหนายกเทศมนตรีตําบลสังคม จังหวดัหนองคาย เปนกรรมการ 
ตรวจการจาง ซ่ึงเปนผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบความโปรงใสของการกอสราง 
เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง บานสังคม หมู 2 ตําบลสังคม อําเภอสังคม จังหวดัหนองคาย ซ่ึงเปนโครงการที่ได 
รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูง 
           3.7 โครงการพัฒนาชองทางเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนหรือพัฒนาชองทางการรองเรียน 
โดยกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ไดดําเนินการ ดังนี ้
                 3.7.1 ไดกําหนดใหมีตัววิ่งเผยแพรชองทางการรองเรียนทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยมิชอบของบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใหประชาชนไดใชเมื่อมเีร่ืองรองเรียนในเรื่องดังกลาว 
จะไดมีชองทางดังกลาวรองเรยีนได 
                  3.7.2 กรมโยธาธิการและผังเมอืง ไดผลิตขาวเผยแพรชองทางรองเรียน เปนระยะ ๆ ในรายการขาว 
มหาดไทยทั่วไป 
            3.8 โครงการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการปองกันการทุจริต โดยกรมโยธาธิการและ- 
ผังเมือง ไดจัดใหมีโครงการสัมมนาเครือขายเจาหนาที่ของรัฐ เร่ือง “การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถใน
การปองกันการทุจริตของเจาหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ โรงแรมศรีอูทองแกรนด อําเภอเมือง จังหวดั 
สุพรรณบุรี โดยมี พ.ต.อ.พิเชษฐ  เวชพันธ ผูอํานวยการสํานักคุมครองและปองกัน สํานักงาน ป.ป.ท. และ 
นายวนัชัย  สีขาว  นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ท. เปนวิทยากร และศึกษาดูงานระบบปองกัน 
น้ําทวมพืน้ที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี และอําเภอบางปลามา จังหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงเปนโครงการที่ไดรับการจัดสรร 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงเปนลําดับแรก โดยมีนายสายชล   ชอบประดิถ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ และ 
นายอธิราช  กนกเวชยันต  วศิวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง เปนวิทยากร 
เพื่อสรางความเขมแข็งใหเครือขายปองกันทุจริตของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการตรวจสอบ เฝาระวัง 
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แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกศนูยดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงาน ป.ป.ท. 
ตลอดจนใหมคีวามเขาใจกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของพรอมทั้งปลุกจิตสํานึกใหประพฤติตนโดยยดึหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ตระหนักในปญหาการทุจริต และศึกษาโครงการกอสรางที่ใชงบประมาณสูง ซ่ึงมี่ขั้นตอนกอสรางที่ 
โปรงใสตรวจสอบได   ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับเปนตวัอยางของการรับฟงความคิดเหน็และการม ี
สวนรวมของภาคประชาชน ระหวางวันที่ 9 – 10 กันยายน 2553 โดยมผูีเขารวมสัมมนา และผูสังเกตการณจาก 
หนวยงานในจงัหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 151 คน 
              3.9  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเกีย่วกับสถานการณดานการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ท. กาํหนด โดยสํารวจจาก 
ผูรับบริการจากหนวยงานตาง ๆ ในกรมโยธาธิการและผังเมือง และผูเขารวมประชุมเจาของที่ดินและผูมีสวนได 
สวนเสียในโครงการจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดนาน ระหวางวันที่ 15-16 มิถุนายน 2553 ณ หองประชมุ 
จังหวดันาน และวัดอรัญญาวาส อําเภอเมอืง จังหวดันาน  รวมทั้งสิ้น 176 ชุด ซ่ึงมีผลสํารวจโดยสรุปวาสถานการณ
ดานการทุจริตและประพฤตมิิชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง อยูในเกณฑดี ไมมีบุคลากรถูก 
ลงโทษความผดิฐานทุจริตและประพฤติมชิอบ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในบางพฤต-ิ 
กรรมและบางประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามยังคลางแคลงใจหรือมีขอสงสัยวาอาจมกีารทุจริตหรือสอไปในทาง 
ทุจริต หรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบตัิหนาที่ โดยท่ีตองการใหกรมโยธาธิการและผังเมือง เรงตรวจสอบ 
และแกไข ซ่ึงสมควรจะมีการปรับปรุงมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของกรมโยธาธิการและ- 
ผังเมือง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
         4. โครงการศูนยดาํรงธรรม (ศูนยการขาวกลาง) รวบรวมเรื่องรองเรียน/รองทกุข โดยสํานักงาน 
เลขานุการกรม เปนหนวยงานรวบรวมเรือ่งรองเรียน/รองทุกข และตอบสนองหรือดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงาน ที่
เกี่ยวของไดทราบ ปรากฏวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ทัง้สิ้น 43 เร่ือง ซ่ึงจัดกลุมได 
ดังนี ้
                4.1 เปนเรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่มีช่ือ ที่อยู ชองทางที่จะติดตอกับผูรอง 38 เร่ือง และเปนเรื่อง 
รองเรียน/รองทุกข ที่ไมมีช่ือ ที่อยู ชองทางที่จะติดตอกบัผูรอง จํานวน 5 เร่ือง 
                4.2 เปนเรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่เกี่ยวของกับภารกิจหนาทีข่องกรมโยธาธิการและผังเมอืง  
จํานวน 25 เร่ือง และเปนเรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่เกี่ยวกบัภารกิจหนาที่ ของหนวยงานอื่น ๆ จํานวน 18 เร่ือง 
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                4.3 สรุปจํานวนเรือ่งรองเรียนในแตละชองทาง ดังนี ้
                           (1) ทางศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล 1111 จํานวน 8 เร่ือง 
                           (2) ทางระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 20 เร่ือง 
                           (3) ทางจดหมาย จํานวน 4 เร่ือง 
                           (4) รองเรียน/รองทุกขดวยตนเอง จํานวน 2 เร่ือง 
                           (5) ทางเอกสาร จํานวน 9 เร่ือง 
               4.4 จํานวนเรื่องรองเรียน/รองทุกข ไดมีการแจงผลการตรวจสอบหรือการดําเนินการใหผูรองทราบ 
ไดทันภายใน 15 วัน ไดทั้งหมด (รอยละ 100) และผลการตรวจสอบไมพบบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทําผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
         5. รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 กรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอใหอธิบดีรับทราบและเหน็ชอบขอเสนอแนะเพื่อใชเปนขอมูลในการ 
จัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต กรมโยธาธิการและผังเมอืง ในป พ.ศ. 2554 ตอไป และไดจดัสงผลการ
ดําเนินการตามแผนดังกลาวใหสํานักงาน ป.ป.ท. รับทราบ 
 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :    
           ผูบริหารใหความสําคญัตอการจัดทําแผนการปองกนัและปราบปรามการทุจริต 
 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :                                   -            
                
 
 
 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      - 
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หลักฐานอางองิ  :    
เอกสารประกอบระดับ 1 คะแนน  ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน จํานวน 3 รายการ ดังนี ้
     1. รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของกรมโยธาธิการและ   
         ผังเมือง  คร้ังที่ 1/2553  เมื่อวันที่ 25 กมุภาพันธ 2553 
     2. รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของกรมโยธาธิการและ   
        ผังเมือง  คร้ังที่ 2/2553  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 
     3.  รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏับัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของกรมโยธาธิการและ 
          ผังเมือง  คร้ังที่ 3/2553  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553  
         “ การประชุมคณะทํางานฯ ทั้ง 3 คร้ัง ประกอบดวย 

(1) รายงานทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมฯ (ปงบประมาณ 
2552 – 2555) 

(2) รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกดิการทจุริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ ”  

เอกสารประกอบระดับ 2 คะแนน ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน จํานวน 6 รายการ ดงันี้ 
     1. หนังสือกองการเจาหนาที่ ดวนที่สุด ที่ มท 0702.3/694 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553 เสนอแผนปฏับัตกิารปองกันและ 
        ปราบปรามการทุจริต ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง ซ่ึงอธิบดีไดใหความเหน็ชอบ ทั้ง 3 แผน เมื่อวันที ่31  
        มีนาคม 2553  
    2. แผนปฏิบตัิการปองกนัและปราบปรามการทจุริต  ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
    3. แผนปฏิบัติการปองกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ป กรมโยธาธิการและผังเมอืง ประจําปงบประมาณ  
        พ.ศ. 2552 – 2555 
     4. แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมโยธาธิการและ- 
         ผังเมืองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2555 
     5. เว็บไซตกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th  ที่เผยแพรขอมูลแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต  
         ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
     6. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0702.3/2566 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เร่ือง  สงแผน     
         ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2553 กรมโยธาธิการและผังเมือง  
         ใหสํานกังาน ป.ป.ท. ภายในวันที3่1 มีนาคม 2553  
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                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)       รอบ 6  เดือน 
                                                                                                                                                      รอบ 12 เดือน 

เอกสารประกอบระดับ 3 คะแนน ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน จํานวน 9 รายการ ดงันี้ 
     1. หนังสือสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง ที่ มท 0708/0877 ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 ขออนุมัติ 
โครงการและดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาจิตโดยใชหลักพุทธธรรม” รุนที่ 4-5 และประกาศ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง เร่ือง รายช่ือผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว 
ในรุนที่ 4-5  
     2. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0702.2/ว 348 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ประกาศรายชื่อผูไดรับ 
การคัดเลือกเปนผูปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาทีก่รมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําป 2553 
     3. หลักฐานอางอิงโครงการถวายสัตยปฏิญาณเปนบคุลากรภาครัฐที่ดีและพลังของแผนดิน ดังนี้ 
           3.1  ประกาศเชิญชวนบคุลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง เขารวมกจิกรรมสัปดาหสงเสริมศาสนาและจริยธรรม 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ประจําป 2552  
           3.2 หนงัสอืกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0701.2/ว 199 ลงวนัที ่17 พฤศจิกายน 2552 แจงการจัดพิธีถวายสตัย
ปฏิญาณ เพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดนิ  
     4. หลักฐานอางอิงโครงการศูนยดํารงธรรม (ศนูยการขาวกลาง) รวบรวมเรื่องรองเรยีน/รองทุกข (รายละเอยีด 
เร่ืองรองเรียน/รองทุกข และการดําเนินการทางวินยั ผูตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติมไดทีก่ลุมงานวนิัย  
กองการเจาหนาที่) 
     5. หลักฐานอางอิง โครงการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน ดังนี้ 
        5.1 หนงัสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวดันาน ที ่นน 0020/0338 ลงวนัที่ 3 มิถุนายน 2553 แจงการ 
ดําเนินการประชุมเจาของทีด่นิในโครงการจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพืน้ที่จังหวดันาน และภาพถาย  
        5.2 หนงัสือสํานักสนับสนุนและพฒันาตามผังเมือง ที่ มท 0717/5975 ลงวนัที่ 25 สิงหาคม 2553 แจงการดําเนนิการ
โครงการกอสรางเขื่อนปองกนัตลิ่งริมแมน้าํโขง บานสังคม หมู 2 ตําบลสังคม อําเภอสงัคม จังหวดั 
หนองคาย โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการตดิตามตรวจสอบความโปรงใส  
      6. หนงัสือกองเผยแพรและประชาสัมพนัธ ที่ มท 0705/688 ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2553 ขอสงผลการดําเนินการ 
โครงการพฒันาชองทางเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรยีนหรือพัฒนาชองทางการรองเรียน และผังรายการ 
ของสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมมหาดไทย (Mahadthai Channel)  
      7. เอกสารอางอิงโครงการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถในการปองกนัการทจุริต ดังนี ้
          7.1 หนังสือสถาบันพฒันาบุคลากรดานการพฒันาเมอืง ที่ มท 0708/1279 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2553 ขออนุมัต ิ
โครงการสัมมนาเครือขายเจาหนาทีภ่าครัฐ เร่ือง “การพฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถในการปองกนัการทจุริต 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ของเจาหนาทีก่รมโยธาธิการและผังเมอืง” ระหวางวันที ่9-10 กนัยายน 2553 ณ โรงแรมศรีอูทองแกรนด อําเภอเมอืง 
จังหวดัสุพรรณบุรี และศกึษาดูงานระบบปองกนัน้ําทวมพื้นที่ชุมชนเมอืงสุพรรณบุรี และอําเภอบางปลามา จังหวดั 
สุพรรณบุรี 
          7.2 รายช่ือผูเขารวมสัมมนา และสังเกตการณ จํานวน 151 คน 
          7.3 เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง “ถาม-ตอบ นารูเกีย่วกับกฎหมาย ป.ป.ท. และหนาปกหนังสือขาราชการ 
ตนแบบ 
          7.4 เอกสารประกอบการบรรยายของสํานักงาน ป.ป.ท. 
          7.5 เอกสารประกอบการบรรยายและภาพถายการประชุมรับฟงความคิดเหน็ โครงการกอสรางระบบปองกัน 
น้ําทวมพืน้ที่ชุมชน จังหวัดสพุรรณบุรี 
          7.6 ภาพถายการสัมมนาและการศกึษาดูงาน 
      8. หนงัสือกองการเจาหนาที่ ที่ มท 0702.3/ว 268 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 พรอมทัง้แบบสอบถาม “ความคิดเหน็ 
เกีย่วกับการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง 
กระทรวงมหาดไทย และประมวลผลแบบสอบถามดังกลาว 
      9. รายงานความกาวหนาในการดําเนนิการตามตวัช้ีวดัที่ 6  
 เอกสารประกอบระดับ 4 คะแนน ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน จํานวน 1 รายการ ดงันี้ 
      1. รายงานสรุปผลความคืบหนา/ผลการจัดการและสรุปผลการวิเคราะหการตอบสนองตอขอรองเรียน  
ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง ประจําป พ.ศ. 2553 
เอกสารประกอบระดับ 5 คะแนน ประกอบดวยเอกสารหลักฐาน จํานวน 2 รายการ ดงันี้ 
      1. หนังสือกองการเจาหนาที่ ดวนที่สุด ที่ มท 0702.3/1894 ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 เสนอรายงานสรุปผล 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงอธิบดี 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนามเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 
      2. หนังสือนําสงรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไปยงัสํานักงาน ป.ป.ท.  
รายงานสรุปผลความคืบหนา/ผลการจัดการและสรุปผลการวิเคราะหการตอบสนองตอขอรองเรียน  
ของกรมโยธาธิการและผังเมอืง ประจําป พ.ศ. 2553 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 7  :  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ          
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : เลขานุการกรม   ผูจัดเก็บขอมูล : 
1.  นายสุเทพ   รัขติยาภรณ           2. นางลักขณา   ขาวขํา   
3.  นางจินตนา   อุดมพลานรัุกษ   4. พ.จ.ท.เชษฐา   รัตนสกล 

   

โทรศัพท : 0 2299 4108 โทรศัพท :  0 2201 8072, 0 2201 8079,  
                   0 2299 4113, 0 2299 4115 

คําอธิบาย : 
  เร่ืองรองเรียน หมายถึง เร่ืองรองเรียน/รองทุกข ที่ไดรับการประสานงานจากศนูยบริการประชาชน 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรีผานชองทางการรองเรียนตางๆ มาเพื่อทราบหรือพิจารณาดําเนนิการแกไข
ปญหาตามอํานาจหนาที ่

  การนับจํานวนเรื่องรองเรียนใหนับจํานวนเรื่องรองเรียนในอดีตทีย่ังคางอยู (ปงบประมาณ  พ.ศ. 
2551-2552) และเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนนิการจนไดขอยตุ ิ
จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
               ดําเนินการจนไดขอยุติ ไดแก 

1.  เร่ืองที่ดําเนนิการแลว ไดตามความประสงคของผูรองทั้งหมด และไดแจงใหผูรองทราบ 
2.  เร่ืองที่ดําเนนิการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงานเจาของเรื่อง 
     ดําเนินการตามขอบเขตเต็มที่แลว) หรือไดบรรเทา เยียวยาปญหาความเดือดรอนของ 
     ผูรองตามความเหมาะสม และไดแจงใหผูรองทราบ 
3.  เร่ืองที่ดําเนนิการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง (เชน พนวิสัยดําเนินการ)  
     และไดช้ีแจงทําความเขาใจกับผูรอง 
4.  เร่ืองที่สงตอใหหนวยงานอื่นเพื่อทราบ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ่ลว และไดแจง 
     ใหผูรองทราบหนวยงานที่รับดูแลเรื่องตอ 
5.  เร่ืองรองเรยีนที่ระงับการพจิารณา หรือรวมเร่ือง เชน บัตรสนเทห เร่ืองที่อยูในกระบวนการ   
     ทางศาล เร่ืองรองทกุขกลาวโทษแตไมมหีลักฐาน และไดแจงใหผูรองทราบตามควรแกกรณ ี
6.  เร่ืองเสนอขอคิดเห็นที่พนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีที่หนวยงานไดดําเนนิการอยูแลว 
7.  กรณีที่เปนการเสนอขอคิดเห็นที่มีผลตอสวนรวม ใหหนวยงานประมวลขอมูลและ 
     เสนอขอคิดเห็นเชิงนโยบายตอผูบริหาร 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
                   สํานักงานเลขานกุารกรมไดรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข ทีไ่ดรับการประสานงานจากศูนยบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี  ผานชองทางการรองเรียนตาง ๆ  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2552  และ
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2553    รวมทั้งสิ้น 11  เร่ือง     เปนเรื่องที่ดําเนินการจนไดขอยุติแลว จํานวน  11  เร่ือง     
คิดเปน   รอยละ 100  
เกณฑการใหคะแนน :     
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
74 77 80 83 86 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ                

5.00 รอยละ 100   5.0000 0.2500 

                    

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
          สํานักงานเลขานุการกรมไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่ไดรับการประสานงานจากศูนยบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรีผานชองทางการรองเรียนตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 11 เร่ือง ดังนี ้
            1.1  เร่ืองรองเรียน/รองทุกข ของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีจํานวน 1 เร่ือง ดาํเนินการจนไดขอยุติแลว  
                   ทั้ง  1  เร่ือง คิดเปน 100 %  
            1.2  เร่ืองรองเรียน/รองทุกข ของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีจํานวน 2 เร่ือง ดาํเนินการจนไดขอยุติแลว  
                   2  เร่ือง คิดเปน 100 % 
            1.3  เร่ืองรองเรียน/รองทุกข ของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ ปจจุบันนี้มี 8 เร่ือง และไดดําเนินการ 
                   จนไดขอยุตแิลว 8  เร่ือง คิดเปน 100 %  
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนนิงาน :     
         หนวยงานที่เกี่ยวของกบัเรื่องรองเรียน/รองทุกขดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ถูกตองตรงตามขอรองเรียน 
จนเปนทีพ่อใจแกผูรองเรียน/หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                   
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :        
             อุปสรรคตอการดําเนินงานสําหรับตัวช้ีวัดนี้ คือ ในกรณีที่ผูรองเรียนใหขอมูลไมตรงกับความเปนจริง เชน 
ลักษณะการรองเรียนกลั่นแกลงหรือใหขอมูลอันเปนเท็จ หรือขอมูลที่รองเรียนไมมีความชัดเจนเพียงพอ ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการสืบสวน หรือในการดําเนินการสอบสวนหาขอเท็จจริง อันจะมีผลตอระยะเวลาในการยุติเร่ือง 
เปนไปอยางลาชา หรือเสียเวลาดําเนินการ และบุคลากรในการสืบหาขอเท็จจริง 
หลักฐานอางองิ  :    

1. แฟมขอมูลการรับเรื่องราวรองทุกขของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
2. ขอมูลการติดตามความกาวหนาเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่เกี่ยวของกับสํานัก/กองตาง ๆ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดท่ี  8 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
1. ผูอํานวยการกองคลัง 
2. ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
3. นายเกียรติศักดิ์    จันทรา 
4. นายสุชาติ     ตรีสัตยพันธ                                   
5.  นายสงา       ศุภโชคพานิชย    
  

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. นายกนก     ศรีสวัสดิ์ 
11. นางสาวมาลา    แสงดี 

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

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 
                    0-2299-4316 

คําอธิบาย : 
  รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาใหบริการทีส่วนราชการลดได และสามารถดําเนินการไดจริง  

ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
  กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึง 

 1)  กระบวนงานที่สวนราชการไดดําเนินการลดรอบระยะเวลาไดตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป 
 ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และ/หรือ 

 2)  กระบวนงานใหมที่สวนราชการไมเคยแจงสํานักงาน ก.พ.ร. มากอน เนื่องจาก 
-   มีการสํารวจกระบวนงานการใหบริการของสวนราชการใหม 
-   มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจหนาที่ ของสวนราชการใหม เปนตน 

   ทั้งนี้ สวนราชการตองคัดเลือกกระบวนงานหลักที่สําคัญ และ/หรือมีผูมารับบริการจํานวนมาก 
และ/หรือมีผูรองเรยีนจํานวนมาก และ/หรือมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง และ/หรือ 
สอดคลองกับงานบริการในตัวช้ีวดัรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 อยางนอย 5 กระบวนงาน (หรือนอยกวากรณีสวนราชการมีกระบวนงาน 
นอยกวา 5 กระบวนงาน) 

 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

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  

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

งานบริการ น้ําหนัก 
รอบ

ระยะเวลา    
มาตรฐาน 

จํานวน
ผูรับบริการ ท่ี
ไดรับบริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา    
มาตรฐาน 

จํานวน    
ผูรับ 
บริการ    
ท้ังหมด 

รอยละของ
ผูรับบริการท่ีไดรับ
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน
เทียบกับจํานวน

ผูรับบริการท้ังหมด 

คะแนน 
คะแนนถวง     
น้ําหนัก 

1.  การตออายทุะเบียนผูรับจางงาน         
     กอสราง 

0.20 1วัน 

(7  ช.ม.)  

21 21 100 5.0000 1.0000 

2. การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง  
    (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 

0.20 4 วัน 
 

173 173 100 5.0000 1.0000 

3. การพิจารณาอุทธรณเจาพนกังาน 
    ทองถิ่น 

0.20 44 วัน 
 

66 66 100 5.0000 1.0000 

4. การใหบริการทดสอบคุณสมบัติ  
    ของวัสด ุ

0.20 5 วัน 
 

441 441 100 5.0000 1.0000 

5. การบริการออกแบบอาคารและ          
    สิ่งกอสราง   
    (มูลคางาน 5 - 50 ลานบาท) 

0.20 90  วัน 7 7 100 5.0000 1.0000 

รวม 1 ผลคะแนนตัวชี้วัด 5.0000 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
                            

งานบริการ  (i) 
น้ํา 
หนัก 
(Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของจํานวน
ผูรับบริการในแตละขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ท่ีไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 

ท่ีไดประกาศไวหรือกําหนดไว 

คะแนนที่ได 
 (Ci) 

คะแนนเฉลี่ย 
 ถวงน้ําหนัก   
   (Wi x Ci) 

1 2 3 4 5 
การตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 0.20 80 85 90 95 100 5.0000 1.0000 

การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง  
(โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 

0.20 80 85 90 95 100 5.0000 1.0000 

การพิจารณาอุทธรณเจาพนักงานทองถิ่น 0.20 80 85 90 95 100 5.0000 1.0000 

การใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 0.20 80 85 90 95 100 5.0000 1.0000 

การบริการออกแบบอาคารและ
สิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 - 50  ลานบาท) 

0.20 80 85 90 95 100 5.0000 1.0000 

น้ําหนักรวม 1 คาคะแนนของตัวชี้วัดนี้เทากับ 5.0000 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  :     

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา 
การใหบริการ 

2.00 ระดับ 5 5.00 0.1000 

 

 
 
 
 
 
 
 

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน x 100 
      จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบรกิารในแตละงานบริการ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
  กระบวนงานการตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง  ( 1 วัน  (7 ชั่วโมง)) 
            1. กรมฯ  ทําหนังสือแจงบริษัท/หางฯ  ใหมาดําเนนิการตออายุทะเบียนผูรับจางภายในระยะเวลาที่กําหนด 
           2.  บริษัท/หางฯ  ยื่นเอกสารการตออายุทะเบยีนผูรับจาง 
           3.  เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 
           4.  ชําระคาธรรมเนียม 
           5.  ออกบัตรผูรับจาง 
  กระบวนงานการเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา)  (4 วัน) 
           เนื่องจากในขณะนี้รัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหหนวยงานภาครัฐใชระบบการบริหารการเงินการคลังดวย
ระบบอีเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานจากเดิมที่ทําดวยมือมาใชระบบอีเล็กทรอนิกสชวยในการ
ปฏิบัติงานในดานงบประมาณ ดานการจัดซื้อจัดจาง  ดานการจัดทําบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร  และดานบุคลากร  ซ่ึง
เปนรูปแบบขอมูลลักษณะการบันทึกขอมูลคร้ังเดียว (Single Entry) โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  ปฏิบัติงานราชการใน
ขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1 เมื่อผูประกอบการยื่นเรื่องการขอเบิกคาจัดซื้อ-จัดจาง  โดยวิธีการสอบราคาหรือวิธีการประกวดราคา 
เปนขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบใบสําคัญจายเงิน  พรอมจัดทําบันทึกขอมูลของผูประกอบการ (PO) 
สงใหงานกลุมงานบัญชี (กําหนดไว 1 วัน) 
           ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกลุมงานบัญชีรับเรื่องจากฝายพัสดุแลว จะดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
หลักฐานตาง ๆ ที่สงมาพรอมกับใบสําคัญการจายเงนิ (กําหนดไว 1 วัน) 
           ขั้นตอนที่ 3 นําเรียนผูอํานวยการกองคลัง  ทานรองอธิบดี หรือทานอธิบดี ใหลงนามในใบสําคัญการจายเงิน 
ตามวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจ (กําหนดไว 1 วัน) 
           ขั้นตอนที่ 4 จัดทํารายงานการขอเบิกเงินโดยบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติของผูประกอบการรหัสของ
ผูประกอบการ แหลงของเงินงบประมาณ รหัสงบประมาณ พรอมอนุมัติขอเบิกเงินจากงบประมาณ (P.1) และอนุมัติ
ใหจายเงินจากเงินงบประมาณแกผูประกอบการ (P.2) (กําหนดไว 1 วัน) 
    กระบวนการพิจารณาอุทธรณเจาพนักงานทองถิ่น   (44 วัน) 
    1.  เลขานุการฯ รับเรื่องอุทธรณตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 
    2.  เจาหนาที่สรุปสํานวนตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
    3.  ตรวจสอบสถานที่อาคารมูลกรณีอุทธรณ 
    4.  เลขานุการฯ ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
    5.  จัดประชมุคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพื่อพิจารณาวนิิจฉัยอุทธรณ และพิจารณารางคําวินจิฉัย 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 
    6.  เสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณลงนามในคาํวินิจฉยัอุทธรณ 
    7.  แจงผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 

   กระบวนงานการใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ   
            ขั้นตอนที่ 1  ทําบันทกึพรอมสงตัวอยางวัสดใุหเจาหนาที่รับเรื่อง 1 วัน 
            ขั้นตอนที่ 2  เจาหนาที่ดําเนินการทดสอบวัสดุ 2 วัน (เหล็ก หิน ทราย คอนกรตี) 
            ขั้นตอนที่ 3  วิเคราะหผล ตรวจสอบ จัดทํารายงาน 1 วัน 
            ขั้นตอนที่ 4   เสนอกลุมงานฯ และ ผอ.สํานักฯ ลงนาม 1 วัน 
   กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 - 50  ลานบาท)  (90 วัน)             

1. จัดเก็บสถิติการใหบริการและระยะเวลาการดําเนินการงานจนแลวเสร็จทุกขั้นตอน 
2. รักษารอบระยะเวลาการดําเนินการใหอยูในมาตรฐาน 90 วันทําการ 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
1.  การบันทกึสถิติใหบริการอยางละเอยีด 
2.  หนวยงานใหความสําคัญและใหความรวมมอืกับการพฒันาประสิทธภิาพการปฏิบัตงิาน 
3.  เจาหนาที่ทีป่ฏิบัติงานมีความรูความชํานาญ 
4.  ใชคอมพิวเตอรมาสนับสนุนวเิคราะห และประมวลผล 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
 กระบวนงานพิจารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 
           เจาพนักงานทองถ่ินไมสามารถจัดสงเอกสาร หลักฐานอันเปนประเด็นสําคัญในการวินิจฉัยคดีใหกับคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ เชน หลักฐานความเปนทางสาธารณะ ใบอนุญาตพรอมแบบแปลนของอาคารผูอุทธรณพรอมอาคาร 
ที่อยูใกลเคียง หรือหลักฐานการสอบสวนพยานขางเคียง ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตองพิจารณา ทําใหขอมูลไมเพียงพอ
ที่คณะกรรมการจะพิจารณาใหแลวเสร็จในคราวเดียวกัน ตองจัดประชุมมากกวา 1 คร้ัง 
กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 - 50  ลานบาท)              

1. หนวยงานราชการที่ขอใหออกแบบกําหนดเวลาแลวเสร็จเร็วกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
2. งานที่หนวยงานตาง ๆ ใหออกแบบ มีปริมาณมากเกินกวาจํานวนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน 
3. หนวยราชการที่ขอใหออกแบบไมใหการสนับสนุนขอมูลเทาที่ควร และเสียเวลาในการดําเนินการ 
4. การดําเนินการในหนึ่งชิ้นงานอาจตองใชหลายหนวยงานรวมกันทํางาน แตในทางปฏิบัติควรแยกงาน 

ที่รับผิดชอบในแตละหนวยงานออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อใหทราบถึงระยะเวลาในการทํางานที่แทจริง 
ในแตละหนวยงาน ซ่ึงจะทําใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการทํางานใน 
หนวยงานตางๆ ได 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 
5. การลดรอบระยะเวลาในการทาํงานควรมีการแยกยอยตามประเภทของงาน หรือ จํานวนงบประมาณในการกอสราง 

หรือความยาก-งายของงานแตละประเภท เพราะในแตละงานลวนมีคณุคา ขอจํากัด และความซับซอน 
ที่แตกตางกัน จึงไมควรใชเวลา (90 วันทําการ) เทากันในการชี้วัด 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      - 

หลักฐานอางองิ :       (หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานกระบวนงานทั้งหมด ตรวจสอบไดท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง)   
   กระบวนงานการตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 
     1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

       2.  ตารางการจัดเก็บขอมลูผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการกระบวนงานที่ 1 ตออายุทะเบยีนผูรับจางงานกอสราง  
      3.  สําเนาทะเบียนบัตรผูรับจางที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไดคัดเลือกขึ้นทะเบยีนไวแลว 
      4.  เอกสารประกอบการตออายุทะเบยีนผูรับจางงานกอสราง 
   กระบวนงานการเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 
      1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

        2.  ตารางการจัดเกบ็ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการกระบวนงานที ่ 2  กระบวนงานการเบกิจาย 
             คาจัดซือ้ - จดัจาง 
      3.  เอกสารประกอบการเบิกจายเงินคาจัดซื้อ – จัดจาง                       
   กระบวนงานพิจารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น   

1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.  ตารางการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการกระบวนงานที่ 3 กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ   
     คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
3.  เอกสารสรุปการพิจารณาอุทธรณคําสั่งฯ 

   กระบวนงานการใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ   
      1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2.  สรุปรายการผลตรวจสอบทั้งหมด 
3.  หนังสือรับสงเอกสารและสําเนาผลทดสอบ 

  กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง (มูลคางาน 5 - 50  ลานบาท)              
1.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่กาํหนดไวเดิม (90 วัน) 
2.  ตารางแสดงรายละเอียดชิน้งานที่นํามาทําการรักษารอบระยะเวลาการทํางาน 
3.  เอกสารหนงัสือแสดงการขอรับบริการออกแบบ 
4.  แบบสถาปตยกรรม และประมาณคาราคากอสราง (สามารถตรวจสอบเอกสารจริงได สํานักสถาปตยกรรม) 
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การรายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ 

 

งานบริการ วิธีการเก็บขอมูล 
ระยะเวลาการใหบริการ 

ตัวอยางเอกสารในการเก็บขอมูล
ระยะเวลาการใหบริการ 

1. การตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง ประมวลผลขอมูลจาก
บันทึกการเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข 1 

2. การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง  
 (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 

ประมวลผลขอมูลจาก
บันทึกการเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข 2 

3. การพจิารณาอุทธรณเจาพนักงานทองถิ่น ประมวลผลขอมูลจาก
บันทึกการเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข 3 

4. การใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสด ุ ประมวลผลขอมูลจาก
บันทึกการเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข 4 

5. การบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง   
(มูลคางาน 5-50 ลานบาท) 

ประมวลผลขอมูลจาก
บันทึกการเขารับบริการ 

เอกสารประกอบหมายเลข 5 
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แบบฟอรม 1 จํานวนและรายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน 

ท่ีสวนราชการนํามาประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ชื่อกระบวนงาน 
ปงบประมาณที่เสนอ
ลดรอบระยะเวลา 

น้ําหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ที่ใหบริการจริง) 
1. การตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 2547 0.20 1 วัน (7 ช.ม.) 
2. การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง  

 (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 
2547 0.20 4  วัน 

3. การพจิารณาอุทธรณเจาพนักงานทองถิ่น 2547 0.20 44 วัน 
4. การใหบริการทดสอบคุณสมบัติของวัสด ุ 2548 0.20 5 วัน 
5. การบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง   

(มูลคางาน 5-50 ลานบาท) 
2548 0.20 90 วัน 

รวม รวม  
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แบบฟอรม 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน  

 

กระบวนงานลาํดับท่ี 1 กระบวนงานการตออายุทะเบียนผูรับจางงานกอสราง 

หนวยงานที่รับผิดชอบคือ  กองคลัง 
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล : วาที่รอยตรีหญิงจวงพร  พรมสูตร    หมายเลขโทรศัพท : 0 2299 4275 
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด    1    ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ    1  วัน (7 ชม.) 

  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 
(ช.ม.) 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1  บริษัท ชินทรพัยวัฒนา จํากัด 5 ก.พ.2553 5 ก.พ.2553 6 1 
2 บริษัท  สมบูรณสุข  จํากัด 12 ก.พ.2553 12 ก.พ.2553 6 1 
3 บริษัท ส.บรรทัดไทย จํากัด 11 ก.พ.2553 11 ก.พ.2553 6 1 
4 บริษัท พงษสิทธิ์เข็มเจาะ จํากัด 19 ก.พ.2553 19 ก.พ.2553 6 1 
5 บริษัท ยูนิค  เอ็นจิเนียริ่ง  แอนด 

คอนสตรัคช่ัน จํากัด(มหาชน) 
23 ก.พ.2553 23 ก.พ.2553 6 1 

6 บริษัท  ส.เต็งไตรรัตน(นาน) จํากัด 8 มี.ค.2553 8 มี.ค.2553 5 1 
7 บริษัท บุญสหะการสราง 24 มี.ค.2553 24 มี.ค.2553 6 1 
8 หจก. ยิ่งเจริญกอสรางบุรรีัมย 25 มี.ค.2553 25 มี.ค.2553 6 1 
9 บริษัท วิจตรภณัฑกอสราง จํากัด 30 มี.ค.2553 30 มี.ค.2553 6 1 
10 หจก.  โรจนากรพาณิช 9 เม.ย.2553 9 เม.ย.2553 6 1 
11 บริษัท วัฒนะชัยคอนกรีต จํากัด 9 เม.ย.2553 9 เม.ย.2553 6 1 
12 หจก.  โรจนากอสราง 9 เม.ย.2553 9 เม.ย.2553 5 1 
13 หจก.  ไทยเจริญศรีสะเกษ 19เม.ย.2553 19เม.ย.2553 5 1 
14 หจก.  โกวิทศิริกุลบริการ 19เม.ย.2553 19เม.ย.2553 5 1 
15 บริษัท ประยูรวิศว จํากัด 19เม.ย.2553 19เม.ย.2553 5 1 
16 หจก.  เอส.พี.ที.ซีวิลกรุป 20เม.ย.2553 20เม.ย.2553 6 1 
17 หจก.  เจ  วี  ซี  กอสราง 20เม.ย.2553 20เม.ย.2553 6 1 
18 หจก.  ส.ศิริชัยสยามวัสด ุ 21เม.ย.2553 21เม.ย.2553 5 1 
19 บ.ดิอาคิเท็คส แอนด เทิรนคีย จก. 10 พ.ค.2553 10 พ.ค.2553 6 1 
20 บริษัท แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 24 พ.ค.2553 24 พ.ค.2553 6 1 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                              กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                

กระทรวงมหาดไทย                                          4 
 

21 หจก.  วี.สถาปตย 17 มิ.ย.2553 17 มิ.ย.53 5 1 
 

 

กระบวนงานลาํดับท่ี 2 กระบวนงานการเบิกจายคาจดัซื้อ-จัดจาง (โดยวิธีสอบราคา และ ประกวดราคา) 

หนวยงานที่รับผิดชอบคือ  กองคลัง 
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล :  นายสมเกียรติ    กล่ินนุช    หมายเลขโทรศัพท :  0 2299 4164 
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด    4    ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ    4  วัน 

  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1 บ.เจนจิราสถาปตย จก  4 ม.ค.53  6 ม.ค.53 3 1 
2 บ.ทิพากร จก  4 ม.ค.53  6 ม.ค.53 3 1 
3 บ. ส.เขมราฐอินดัสดรี้ จก  4 ม.ค.53 6-ม.ค.-53 3 1 
4 บ.บุญสหะการสราง จก  6 ม.ค.53 11-ม.ค.-53 4 1 
5 บ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จก 

(มหาชน) 7-ม.ค.-53 11-ม.ค.-53 3 1 
6 บ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จก. (มหาชน) 
8-ม.ค.-53 11-ม.ค.-53 2 1 

7 บ.ทีดี เซอเวย แอนด ซีวิล จก 12-ม.ค.-53 14-ม.ค.-53 3 1 
8 บ.สยามออฟเซ็ท จก 14-ม.ค.-53 18-ม.ค.-53 3 1 
9 บ.สระหลวงกอสราง จก 25-ม.ค.-53 27-ม.ค.-53 3 1 
10 หจก.อุนรุงทรัพยคอมพิวเตอร ซสีเท็มส 25-ม.ค.-53 28-ม.ค.-53 4 1 
11 บ.ซีดีจี ซีสเต็มส จก 25-ม.ค.-53 28-ม.ค.-53 4 1 
12 บ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จก 

(มหาชน) 27-ม.ค.-53 1-ก.พ.-53 4 1 
13 บ.ทิพากร จก 3-ก.พ.-53 5-ก.พ.-53 3 1 
14 บ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จก. (มหาชน) 
4-ก.พ.-53 8-ก.พ.-53 3 1 

15 บ.กิจการรวมคา เซติกสากล 5-ก.พ.-53 9-ก.พ.-53 3 1 
16 บ.รามาการพิมพ จก 5-ก.พ.-53 10-ก.พ.-53 4 1 
17 บ.คลีน เทคโนโลยี่ จก 8-ก.พ.-53 10-ก.พ.-53 3 1 
18 หจก. บีเอสเอส 8-ก.พ.-53 11-ก.พ.-53 4 1 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                              กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

19 หจก.สันติมิตรกอสราง 8-ก.พ.-53 10-ก.พ.-53 3 1 
20 บ.ไทยวฒันวสิวการทาง จก 10-ก.พ.-53 15-ก.พ.-53 4 1 

21 หจก.สันติมิตรกอสราง 10-ก.พ.-53 15-ก.พ.-53 4 1 
22 บ.เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุป จก 15-ก.พ.-53 17-ก.พ.-53 3 1 
23 หจก.บีเอสเอส 15-ก.พ.-53 17-ก.พ.-53 3 1 
24 บ.กูดวูด มอเตอร คอรปอเรชั่น จก 16-ก.พ.-53 17-ก.พ.-53 2 1 
25 บ.สหไทยพัฒนากอสราง จก 16-ก.พ.-53 18-ก.พ.-53 3 1 
26 บ.เอสเควาย คอนสตรัคชั่น จก 18-ก.พ.-53 19-ก.พ.-53 2 1 
27 บ. ส.เขมราฐอินดัสดรี้ จก 18-ก.พ.-53 19-ก.พ.-53 2 1 
28 บ.เอสเควาย คอนสตรัคชั่น จก 18-ก.พ.-53 19-ก.พ.-53 2 1 
29 หจก.ทีมอิเล็คทริค เอนจิเนยีร่ิง 18-ก.พ.-53 23-ก.พ.-53 4 1 
30 หจก.ดับเบิ้ลพ ีเอ็นจิเนยีร่ิง 19-ก.พ.-53 24-ก.พ.-53 4 1 
31 บ.จตุรมาศ จก 2-มี.ค.-53 5-มี.ค.-53 4 1 
32 หจก.เชยีงรายธนะวงศ 11-มี.ค.-53 15-มี.ค.-53 3 1 
33 บ.สหไทยพัฒนากอสราง จก 12-มี.ค.-53 16-มี.ค.-53 3 1 
34 บ.จตุรมาศ จก 15-มี.ค.-53 18-มี.ค.-53 4 1 
35 บ.เชียงรายเอสเอสพี จก 16-มี.ค.-53 18-มี.ค.-53 3 1 
36 หจก.บีเอสเอส 16-มี.ค.-53 18-มี.ค.-53 3 1 
37 บ.เจนจิราสถาปตย จก 16-มี.ค.-53 18-มี.ค.-53 3 1 
38 บ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จก. (มหาชน) 
16-มี.ค.-53 18-มี.ค.-53 3 1 

39 บ.เอสเควาย คอนสตรัคชั่น จก 19-มี.ค.-53 19-มี.ค.-53 1 1 
40 บ.จรรโลง (1991) จก 22-มี.ค.-53 24-มี.ค.-53 3 1 
41 บ.ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จก 22-มี.ค.-53 24-มี.ค.-53 3 1 
42 บ.กิจการรวมคา เซติกสากล 23-มี.ค.-53 24-มี.ค.-53 2 1 
43 ราน เอส แอนด พ ีแมชชีนเนอรี่ 23-มี.ค.-53 26-มี.ค.-53 4 1 
44 หจก.นันทิจะวฒันาดีไซน 24-มี.ค.-53 29  มีค.53 4 1 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                              กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                

กระทรวงมหาดไทย                                          6 
 

  ขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทีย
บกับระยะเวลา
มาตรฐาน 

45 หจก.สงานครพนม 25-มี.ค.-53 30-มี.ค.-53 4 1 
46 บ.ทิพากร จก 26-มี.ค.-53 30-มี.ค.-53 3 1 
47 บ.คลีน เทคโนโลยี่ จก 29-มี.ค.-53 31-มี.ค.-53 3 1 
48 บ.เอสเควาย คอนสตรัคชั่น จก 30-มี.ค.-53 31-มี.ค.-53 2 1 
49 หจก.สามประสิทธิ์ 29-มี.ค.-53 1-เม.ย.-53 4 1 
50 บ.นําสมัยนครพนม (1998) จก 31-มี.ค.-53 1-เม.ย.-53 2 1 
51 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 30-มี.ค.-53 2-เม.ย.-53 4 1 
52 บ.อีเอสอารไอ (ปท.) จก 2-เม.ย.-53 7-เม.ย.-53 3 1 
53 หจก.พฒันานภุาพกอสราง 5-เม.ย.-53 8-เม.ย.-53 3 1 
54 หจก.ตากใบการโยธา 7-เม.ย.-53 8-เม.ย.-53 2 1 
55 หจก.ชัยมงคลมุกดาหาร 7-เม.ย.-53 9-เม.ย.-53 3 1 

56 
บ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จก 
(มหาชน) 7-เม.ย.-53 9-เม.ย.-53 3 1 

57 หจก.ส.บุรินทรการชาง 7-เม.ย.-53 9-เม.ย.-53 3 1 
58 บ.อสิตากิจ จก 7-เม.ย.-53 9-เม.ย.-53 3 1 
59 หจก.แสงสวางเกษตร 8-เม.ย.-53 9-เม.ย.-53 2 1 
60 บ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จก. (มหาชน) 
8-เม.ย.-53 9-เม.ย.-53 2 1 

61 หจก.เลยบริการ 8-เม.ย.-53 9-เม.ย.-53 2 1 
62 บ.จตุรมาศ จก 9-เม.ย.-53 9-เม.ย.-53 1 1 
63 หจก.แมสอดการโยธา 9-เม.ย.-53 9-เม.ย.-53 1 1 
64 บ.ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จก 9-เม.ย.-53 9-เม.ย.-53 1 1 
65 หจก.ประภาวรรณ (1994) 9-เม.ย.-53 9-เม.ย.-53 1 1 
66 หจก.เชยีงรายสามชัย 9-เม.ย.-53 9-เม.ย.-53 1 1 
67 หจก.เทพมงคลสุโขทัย 2531 12-เม.ย.-53 19-เม.ย.-53 2 1 
68 บ.ซอยลเทสติ้งสยาม จก  9 เม.ย.53 19-เม.ย.-53 3 1 
69 บ.บี เอ็ม เอฟ จก 9-เม.ย.-53 20-เม.ย.-53 4 1 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                              กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทยีบ 
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

70 บ.ทิพากร จก 19-เม.ย.-53 20-เม.ย.-53 2 1 
71 บ.สหไทยพัฒนากอสราง จก 19-เม.ย.-53 20-เม.ย.-53 2 1 

72 
หจก.อุนรุงทรพัยคอมพิวเตอร ซีส
เท็มส 21-เม.ย.-53 23-เม.ย.-53 3 1 

73 หจก.แมสอดการโยธา 21-เม.ย.-53 26-เม.ย.-53 4 1 
74 หจก.สันติมิตรกอสราง 23-เม.ย.-53 27-เม.ย.-53 3 1 
75 หจก.สงานครพนม 23-เม.ย.-53 27-เม.ย.-53 3 1 
76 กิจการรวมคา เซติกสากล 26-เม.ย.-53 29-เม.ย.-53 4 1 
77 บ.เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จก 27-เม.ย.-53 29-เม.ย.-53 3 1 
78 บ.บุญสหะการสราง จก 29-เม.ย.-53 30-เม.ย.-53 2 1 
79 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 30-เม.ย.-53  3 พ.ค. 53 2 1 
80 หจก.เลยบริการ 3-พ.ค.-53 6-พ.ค.-53 3 1 
81 หจก.บีเอสเอส 10-พ.ค.-53 14-พ.ค.-53 4 1 
82 ราน พี.เอ็น.พาราไดช 10-พ.ค.-53 14-พ.ค.-53 4 1 
83 หจก.พดีับบลวิเค 10-พ.ค.-53 14-พ.ค.-53 4 1 
84 บ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จก. (มหาชน) 
12-พ.ค.-53 14-พ.ค.-53 2 1 

85 หจก.ที.เอน็.เค.ซัพพลายเออร 14-พ.ค.-53 26-พ.ค.-53 4 1 
86 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 25-พ.ค.-53 26-พ.ค.-53 2 1 
87 บ.พลังเลข 1 ไทย จก. 25-พ.ค.-53 31-พ.ค.-53 4 1 
88 บ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จก 

(มหาชน) 26-พ.ค.-53 1-มิ.ย.-53 4 1 
89 หจก.พดีับบลวิเค 31-พ.ค.-53 2-มิ.ย.-53 3 1 
90 บ.แอคชีฟ 888 จก. 1-มิ.ย.-53 2-มิ.ย.-53 2 1 
91 บ.เชียงราย เอสเอสพี จก. 3-มิ.ย.-53 4-มิ.ย.-53 2 1 
92 บ.ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จก 4-มิ.ย.-53 8-มิ.ย.-53 3 1 
93 บ.เจนจิราสถาปตย จก 4-มิ.ย.-53 8-มิ.ย.-53 3 1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

94 บ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน
สตรัคช่ัน จก. (มหาชน) 

7-มิ.ย.-53 8-มิ.ย.-53 2 1 

95 หจก.อุนรุงทรพัยคอมพิวเตอร ซีส
เท็มส 

4-มิ.ย.-53 
 

8-มิ.ย.-53 
 

3 
 

1 
 

96 บ.อสิตากิจ จก 8-มิ.ย.-53 9-มิ.ย.-53 2 1 
97 หจก.แสงสวางเกษตร 9-มิ.ย.-53 14-มิ.ย.-53 4 1 
98 บ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จก. (มหาชน) 
9-มิ.ย.-53 14-มิ.ย.-53 4 1 

99 หจก.ชัยมงคลมุกดาหาร  10 มิ.ย. 53 14-มิ.ย.-53 3 1 
100 หจก.โรจนอนญัการโยธา 14-มิ.ย.-53 16-มิ.ย.-53 3 1 
101 บ. ยูโร-โอเรียนเตล คอนสตรั๊กช่ัน จก 15-มิ.ย.-53 18-มิ.ย.-53 4 1 
102 บ. แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเมนท จก 15-มิ.ย.-53 18-มิ.ย.-53 4 1 
103 บ. เจนจิราสถาปตย  จก 21-มิ.ย.-53 24-มิ.ย.-53 4 1 
104 หจก.อุบลวรสทิธิ์กอสราง 22-มิ.ย.-53 24-มิ.ย.-53 3 1 
105 บ. ไอที เครน แอนด ทรัค จก 23-มิ.ย.-53 25-มิ.ย.-53 3 1 
106 หจก.อุนรุงทรพัยคอมพิวเตอร ซีส

เท็มส 
25-มิ.ย.-53 

 
29-มิ.ย.-53 

 
3 
 

1 
 

107 บ.เอส.เค.วาย คอนสตรัคชั่น จก 29-มิ.ย.-53 30-มิ.ย.-53 2 1 
108 บ. เอส.ดี.เอ็ม จก 29-มิ.ย.-53 1-ก.ค.-53 3 1 
109 หจก.อุนรุงทรพัยคอมพิวเตอร ซีส

เท็มส 29-มิ.ย.-53 1-ก.ค.-53 3 1 
110 บ. อีซูซุสุวรรณภูมิมอเตอร จก 29-มิ.ย.-53 1-ก.ค.-53 3 1 
111 หจก.ประภาวรรณ (1994) 29-มิ.ย.-53 2-ก.ค.-53 4 1 
112 บ. บุญสหะการสราง จก 30-มิ.ย.-53 2-ก.ค.-53 3 1 
113 บ. ประยูรชัย (1984) จก 1-ก.ค.-53 2-ก.ค.-53 2 1 
114 บ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จก. (มหาชน) 
1-ก.ค.-53 2-ก.ค.-53 2 1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

115 บ. เอส. เค.วาย .คอนสตรัคชั่น จก 2-ก.ค.-53 5-ก.ค.-53 2 1 
116 หจก. นันทิจะวัฒนาดไีซน 7-ก.ค.-53 9-ก.ค.-53 3 1 
117 บ. อสิตากิจ   จก 8-ก.ค.-53 12-ก.ค.-53 3 1 
118 หจก. สันติมิตรกอสราง 9-ก.ค.-53 12-ก.ค.-53 2 1 
119 หจก. เทพมงคลสุโขทัย 2531 8-ก.ค.-53 13-ก.ค.-53 4 1 
120 หจก. ไทยเจริญศรีสะเกษ 12-ก.ค.-53 13-ก.ค.-53 2 1 
121 บ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จก.(มหาชน) 
12-ก.ค.-53 13-ก.ค.-53 2 1 

122 บ. รวมมิตรเหมืองแร  จก 14-ก.ค.-53 15-ก.ค.-53 2 1 
123 บ. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก 14-ก.ค.-53 15-ก.ค.-53 2 1 
124 หจก. พัฒนานภุาพกอสราง 15-ก.ค.-53 16-ก.ค.-53 2 1 
125 หจก.แมสอดการโยธา 15-ก.ค.-53 19-ก.ค.-53 3 1 
126 หจก.ชัยมงคลมุกดาหาร 15-ก.ค.-53 19-ก.ค.-53 3 1 
127 รานกิจรุงโรจน 15-ก.ค.-53 20-ก.ค.-53 4 1 
128 หจก. สามประสิทธิ์ 15-ก.ค.-53 20-ก.ค.-53 4 1 
129 บ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จก 16-ก.ค.-53 20-ก.ค.-53 3 1 
130 บ.เจนจิราสถาปตย จก 16-ก.ค.-53 20-ก.ค.-53 3 1 
131 ส. บุรินทรการชาง 19-ก.ค.-53 21-ก.ค.-53 3 1 
132 กิจการรวมคา เซติกสากล 28-ก.ค.-53 29-ก.ค.-53 2 1 
133 บ.ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จก 28-ก.ค.-53 30-ก.ค.-53 3 1 
134 บ.นําสมัยสครพนม (1998) จาํกัด 30-ก.ค.-53 30-ก.ค.-53 1 1 
135 หาง ไทยเจริญศรีสะเกษ 2-ส.ค.-53 3-ส.ค.-53 2 1 
136 หางหุนสวนจาํกัดเทคอีควิปเมนท 3-ส.ค.-53 5-ส.ค.-53 3 1 
137 บริษัท แอคซีฟ  888 จก. 3-ส.ค.-53 5-ส.ค.-53 3 1 
138 หางหุนสวนจํากัด แมสอดการโยธา 3-ส.ค.-53 5-ส.ค.-53 3 1 
139 บริษัท  อสิตากิจ  จํากัด 

 
4-ส.ค.-53 

 
5-ส.ค.-53 

 
2 
 

1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

140 บ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน
สตรัคช่ัน จก. 

5-ส.ค.-53 
 

5-ส.ค.-53 
 

1 
 

1 
 

141 บริษัท อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ จํากัด 
(มหาชน) 

6-ส.ค.-53 
 

11-ส.ค.-53 
 

4 
 

1 
 

142 บ.ไพรม โซลูช่ัน แอนด เซอรวิส  จก. 9-ส.ค.-53 11-ส.ค.-53 3 1 
143 หางหุนสวนจาํกัด เลยบริการ 10-ส.ค.-53 11-ส.ค.-53 2 1 
144 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ 10-ส.ค.-53 11-ส.ค.-53 2 1 
145 หางหุนสวนจาํกัด ศิลาวัฒน 16-ส.ค.-53 17-ส.ค.-53 2 1 
146 บริษัท  อีซูซุสุวรรณภูมิมอเตอร 

จํากัด 
17-ส.ค.-53 

 
18-ส.ค.-53 

 
2 
 

1 
 

147 บริษัท เอส.พี.ดี.อินเตอรเทรด 
จํากัด  

17-ส.ค.-53 
 

18-ส.ค.-53 
 

2 
 

1 
 

148 บริษัท ทิพากร  จํากัด 17-ส.ค.-53 18-ส.ค.-53 2 1 
149 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ 17-ส.ค.-53 18-ส.ค.-53 2 1 
150 บริษัท เอส.ดี.เอ็ม จํากัด 18-ส.ค.-53 20-ส.ค.-53 3 1 
151 บริษัท ประยูรชัย (1984) จก. 18-ส.ค.-53 20-ส.ค.-53 3 1 
152 บริษัท เอส.เค.วาย คอนสตรัคช่ัน จก. 19-ส.ค.-53 20-ส.ค.-53 2 1 
153 หางหุนสวนจาํกัด ชัยมงคล

มุกดาหาร 
19-ส.ค.-53 

 
24-ส.ค.-53 

 
4 
 

1 
 

154 บริษัท สระหลวงกอสราง จํากัด 20-ส.ค.-53 24-ส.ค.-53 3 1 
155 หางหุนสวนจํากัด เชียงรายธนะวงศ 20-ส.ค.-53 24-ส.ค.-53 3 1 
156 บ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคช่ัน จกฯ 

20-ส.ค.-53 
 

24-ส.ค.-53 
 

3 
 

1 
 

157 บริษัท เจนจิราสถาปตย  จก. 23-ส.ค.-53 25-ส.ค.-53 3 1 
158 บริษัท ไทยวฒันวิศวการทาง จก. 24-ส.ค.-53 25-ส.ค.-53 2 1 
159 บ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน 

สตรัคช่ัน จกฯ 26-ส.ค.-53 27-ส.ค.-53 2 1 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                              กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                

กระทรวงมหาดไทย                                          11 
 

  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

160 หางหุนสวนจาํกัด เลยบริการ 30-ส.ค.-53 31-ส.ค.-53 2 1 
161 หางหุนสวนจาํกัด สันติมิตร

กอสราง 3-ก.ย.-53 6-ก.ย.-53 2 1 
162 บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี  จก. 3-ก.ย.-53 6-ก.ย.-53 2 1 
163 บริษัท เอส.ดี.เอ็ม จํากัด 2-ก.ย.-53 7-ก.ย.-53 4 1 
164 บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอป

เมนต จก. (มหาชน) 
3-ก.ย.-53 7-ก.ย.-53 3 1 

165 หางหุนสวนจาํกัด แสงสวางเกษตร 6-ก.ย.-53 7-ก.ย.-53 2 1 
166 หางหุนสวนจาํกัด  สันติมิตร

กอสราง 6-ก.ย.-53 7-ก.ย.-53 2 1 
167 บริษัท แอล.วี.ซี.ดีเวลลอปเมนท จก. 6-ก.ย.-53 8-ก.ย.-53 3 1 
168 บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล คอน

สตรัคชั่น จก. 8-ก.ย.-53 9-ก.ย.-53 2 1 
169 บริษัท ทิพากร  จํากัด 8-ก.ย.-53 9-ก.ย.-53 2 1 
170 บริษัท กิจธนะพัฒน เอ็นจิเนียริ่ง จก. 9-ก.ย.-53 10-ก.ย.-53 2 1 
171 บริษัท อสิตากิจ จํากัด 9-ก.ย.-53 14-ก.ย.-53 4 1 
172 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ 13-ก.ย.-53 14-ก.ย.-53 2 1 
173 หางหุนสวนจาํกัด แสงสวางเกษตร 13-ก.ย.-53 15-ก.ย.-53 3 1 
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กระบวนงานลาํดับท่ี 3 

กระบวนงานการพิจารณาอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 

หนวยงานที่รับผิดชอบคือ   สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวบิูลย  ลีพัฒนากิจ   2. นายกนก   ศรีสวัสดิ ์   หมายเลขโทรศัพท : 0 2299 4358 
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด  4  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ   44  วัน 

  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทยีบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1 นางกนกพรรณ กาญจนสถิตย 8 ตุลาคม 2552 4 ธันวาคม 2552 25 วัน 1 
2 นายสิริพงศ อาษา กับพวกรวม 3 คน 8 ตุลาคม 2552 4 ธันวาคม 2552 25 วัน 1 
3 บริษัท ไพชนะกิจ จํากัด 8 ตุลาคม 2552 11 ธันวาคม 2552 21 วัน 1 
4 นางพิไลวรรณ เจริญสําราญ 2 ตุลาคม 2552 16 ธันวาคม 2552 39 วัน 1 
5 นายสุชาติ ครองเพียรเลิศ 30 ตุลาคม 2552 16 ธันวาคม 2552 22 วัน 1 
6 นางกุลิสลา อูประเสริฐ 15 ตุลาคม 2552 16 ธันวาคม 2552 22 วัน 1 
7 นายพณวรรธน เอี่ยมผองใส 5 ตุลาคม 2552 16 ธันวาคม 2552 22 วัน 1 
8 นายมงคล พุมผกา 16 พฤศจิกายน 

2552 
29 มกราคม 2553 33 วัน 1 

9 นางสาวนอย แซต้ัง 25 พฤศจิกายน 
2552 

29 มกราคม 2553 25 วัน 1 

10 บริษัท มาสเตอรแอด จํากัด 26 ตุลาคม 2552 29 มกราคม 2553 32 วัน 1 
11 นางนิตยา เอื้อรักสกุล 25 พฤศจิกายน 

2552 
5 กุมภาพันธ 2553 25 วัน 1 

12 นายวีระศักดิ์ ต้ังกิจบํารุง 8 ธันวาคม 2552 5 กุมภาพันธ 2553 25 วัน 1 
13 บริษัท เรืองลัค จํากัด 27 พฤศจิกายน 

2552 
8 กุมภาพันธ 2553 24 วัน 1 

14 นายเอกวิทย อรุณรังษี 16 ธันวาคม 2552 8 มีนาคม 2553 30 วัน 1 
15 นางสาวบุญศรี ผองไพบูลย 24 ธันวาคม 2552 8 มีนาคม 2553 35 วัน 1 
16 นางสุรีย เงินหลั่งทวี 24 ธันวาคม 2552 8 มีนาคม 2553 35 วัน 1 
17 บริษัท รีเจนท รามคําแหง จํากัด 3 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553 27 วัน 1 
18 นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ 30 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553 30 วัน 1 
19 นางชุติมา ตรีวิทยาภูมิ 22 ตุลาคม 2552 26 เมษายน 2553 39 วัน 1 
20 นายกิตติพร และนายปญญา คนรํา 25 พฤศจิกายน 2552 26 เมษายน 2553 25 วัน 1 
21 นางปนทอง ตันเจริญ 8 ธันวาคม 2552 26 เมษายน 2553 25 วัน 1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทยีบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

22 นายพรชัย ชาตรีวุฒิชัย 26 ตุลาคม 2552 10 พฤษภาคม 
2553 

33 วัน 1 

23 นายสันติ สุขสอาด 10 พฤศจิกายน 
2552 

10 พฤษภาคม 
2553 

39 วัน 1 

24 หางหุนสวนจํากัด จตุรเพชร 9 กุมภาพันธ 2553 10 พฤษภาคม 
2553 

23 วัน 1 

25 นางมณฑาทิพ สนิทจันทร 10 พฤศจิกายน 
2552 

10 พฤษภาคม 
2553 

39 วัน 1 

26 นางสาวระรินทิพย วาสนาดํารงดี 14 ตุลาคม 2552 26 พฤษภาคม 
2553 

26 วัน 1 

27 นางสาวสิริจิตต ลิมปชัย 3 ธันวาคม 2552 26 พฤษภาคม 
2553 

27 วัน 1 

28 บริษัท รีเจนท รามคําแหง จํากัด 22 มีนาคม 2553 26 พฤษภาคม 
2553 

23 วัน 1 

29 นายเล็ก เหลืองประวัติ 3 ธันวาคม 2552 26 พฤษภาคม 
2553 

23 วัน 1 

30 นายศรัณย ภูริปรัชญา 28 มกราคม 2553 26 พฤษภาคม 
2553 

23 วัน 1 

31 นายสุวิชัย สิริคีตกร 27 มกราคม 2553 31 พฤษภาคม 
2553 

26 วัน 1 

32 นายวีระพล ประยูรโภคานันต กับพวก 27 มกราคม 2553 14 มิถุนายน 2553 29 วัน 1 
33 นายวีระพล ประยูรโภคานันต 27 มกราคม 2553 14 มิถุนายน 2553 29 วัน 1 
34 นายราชนัย ฉัตรไชยเดช 3 ธันวาคม 2552 14 พฤษภาคม 

2553 
27 วัน 1 

35 บริษัท ลาภประทาน จํากัด 5 เมษายน 2553 28 มิถุนายน 2553 30 วัน 1 
36 นายเกรียงไกร ชูรัตน 16 พฤศจิกายน 

2552 
28 มิถุนายน 2553 26 วัน 1 

37 นางสาวราณี พวงภาคีศิริ 12 มกราคม 2553 28 มิถุนายน 2553 29 วัน 1 
38 บริษัท เอ็กเซล พร็อพเพอรต้ี ดิเวลล็อป

เมนท จํากัด 
5 กุมภาพันธ 2553 28 มิถุนายน 2553 29 วัน 1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทยีบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

39 บริษัท ยูนิเวอรสบิวต้ี จํากัด 16 พฤศจิกายน 
2552 

28 มิถุนายน 2553  23 วัน 1 

40 บริษัท ยูนิเวอรสบิวต้ี จํากัด 3 ธันวาคม 2552 28 มิถุนายน 2553  23 วัน 1 
41 นางวัฒนา ทัศเจริญ 10 พฤษภาคม 

2553 
28 มิถุนายน 2553 18 วัน 1 

42 นางรัตติยา ต้ังบูชาเกียรติ 8 มีนาคม 2553 14 กรกฎาคม 2553 32 วัน 1 
43 นายสุรกิจ บุญภาวณิชกุล 4 ธันวาคม 2552 14 กรกฎาคม 2553 27 วัน 1 
44 บริษัท คาลิเบอร คอมเมอรเชียล จํากัด 11 พฤษภาคม 

2553 
14 กรกฎาคม 2553 27 วัน 1 

45 นายสหชาติ เกตุจินากูล กับพวกรวม 3 คน 28 มกราคม 2553 22 กรกฎาคม 2553 27 วัน 1 
46 นางสุรีย เงินหลั่งทวี 11 พฤษภาคม 

2553 
22 กรกฎาคม 2553 29 วัน 1 

47 นางสาวบุญศรี ผองไพบูลย 4 พฤษภาคม 2553 22 กรกฎาคม 2553 29 วัน 1 
48 นายอนรรฆพัฒน สวาทยานนท 26 เมษายน 2553 4 สิงหาคม 2553 31 วัน 1 
49 นายประสิทธิ์ กิจเสมอใจ 31 มีนาคม 2553 4 สิงหาคม 2553 40 วัน 1 
50 นายอาศิส อัญญะโพธิ์ 20 เมษายน 2553 4 สิงหาคม 2553 29 วัน 1 
51 นางชุมทรัพย เหลืองสุรฤทธิ์ 8 ตุลาคม 2552 4 สิงหาคม 2553 29 วัน 1 
52 บริษัท อีเลียส เอ็กซปอรต อิมปอรต จํากัด 10 มีนาคม 2553 11 สิงหาคม 2553 39 วัน 1 
53 นายวรเทพ ชุมพลกูลวงศ กับพวกรวม 2 

คน 
11 พฤษภาคม 

2553 
11 สิงหาคม 2553 23 วัน 1 

54 บริษัท ไอ.ดี.ที.เอส จํากัด 5 มีนาคม 2553 20 สิงหาคม 2553 38 วัน 1 
55 นางอุไร สมรรถกร 7 กรกฎาคม 2553 28 กันยายน 2553 27 วัน 1 
56 นางคํานึงนุช ชาญชาครสวัสดิ์ 22 มีนาคม 2553 29 กันยายน 2553 26 วัน 1 
57 นางตวงพร สุริยกุล ณ อยุธยา 11 มิถุนายน 2553 29 กันยายน 2553 26 วัน 1 
58 นางสาวพยุง สุริยะกุล 11 มิถุนายน 2553 29 กันยายน 2553 26 วัน 1 
59 นางสมบูรณ แจงมณี 11 มิถุนายน 2553 29 กันยายน 2553 26 วัน 1 
60 นางประยูร ผูแตม 11 มิถุนายน 2553 29 กันยายน 2553 26 วัน 1 
61 นางสาวพวงทอง มุยจีน 11 มิถุนายน 2553 29 กันยายน 2553 26 วัน 1 
62 นางลอม เขียวแสง 11 มิถุนายน 2553 29 กันยายน 2553 26 วัน 1 
63 นายบรรจง ศรีอุดมสุขสรรค 11 มิถุนายน 2553 29 กันยายน 2553 26 วัน 1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทยีบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

64 นายประดิษฐ ศิริรักษ 19 กรกฎาคม 
2553 

29 กันยายน 2553 25 วัน 1 

65 นายประเสริฐ กาญจนโกศล 19 กรกฎาคม 
2553 

29 กันยายน 2553 25 วัน 1 

66 นายจรูญ กาญจนโกศล 19 กรกฎาคม 
2553 

29 กันยายน 2553 25 วัน 1 
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กระบวนงาน
ลําดับท่ี 4 

กระบวนงานการใหบริการทดสอบคุณสมบัติวัสด ุ

หนวยงานที่รับผิดชอบคือ   สํานักควบคุมการกอสราง 
ชื่อผูจัดเก็บขอมูล : 1. นายวีระพันธ  อุปถัมภากุล           หมายเลขโทรศัพท : 0 2299 4423 
                                2. นายชวกิจ หิรัญญาภิรมย              หมายเลขโทรศัพท : 0 2299 4424 
จํานวนขั้นตอน
ใหบริการทั้งหมด  4  
ขั้นตอน  

รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ   5  วัน 

  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1 หจก.ภัทธประดิษฐโปรเอ็นจิเนียริ่ง 4 มกราคม 2553  6 มกราคม 2553 3 1 
2 
 

บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

5 มกราคม 2553 
 

7 มกราคม 2553 
 

3 
 

1 
 

3 หจก.รัฐพันธวศิวกรรม  5 มกราคม 2553 7 มกราคม 2553 3 1 
4 
 

สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผัง
เมือง 

6 มกราคม 2553 
 

7 มกราคม 2553 
 

2 
 

1 
 

5 
 

บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

7 มกราคม 2553 
 

8 มกราคม 2553 
 

2 
 

1 
 

6 
 

บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

7 มกราคม 2553 
 

8 มกราคม 2553 
 

2 
 

1 
 

7 หจก.พี.ที.พี.เครื่องมอืสํารวจ 8 มกราคม 2553 13 มกราคม 2553 4 1 
8 กิจการรวมคาคนไทยวันนี้ตรีทัช 8 มกราคม 2553 13 มกราคม 2553 4 1 
9 บ.ไทยวัฒนวิศวการทาง จก. 8 มกราคม 2553 13 มกราคม 2553 4 1 
10 บ.เวสทคอน จก. 11 มกราคม 2553 13 มกราคม 2553 3 1 
11 

 
บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

12 มกราคม 2553 
 

13 มกราคม 2553 
 

2 
 

1 
 

12 
 

บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

12 มกราคม 2553 
 

13 มกราคม 2553 
 

2 
 

1 
 

13 บ.ศิวกรการชาง จก. 12 มกราคม 2553 13 มกราคม 2553 2 1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

14 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
15 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
16 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
17 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
18 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
19 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
20 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
21 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
22 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
23 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
24 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
25 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
26 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
27 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
28 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
29 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
30 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
31 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
32 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
33 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
34 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
35 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
36 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
37 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
38 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
39 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
40 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
41 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

42 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
43 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
44 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 12 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 4 1 
45 

 
บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

14 มกราคม 2553 
 

15 มกราคม 2553 
 

2 
 

1 
 

46 บ.เอส.ซี.แคริเออร จก. 14 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 2 1 
47 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 15 มกราคม 2553 19 มกราคม 2553 3 1 
48 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 15 มกราคม 2553 19 มกราคม 2553 3 1 
49 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 15 มกราคม 2553 19 มกราคม 2553 3 1 
50 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 15 มกราคม 2553 19 มกราคม 2553 3 1 
51 บ.จิตหนึ่งจิตเดียว จก. 15 มกราคม 2553 19 มกราคม 2553 3 1 
52 บ.จิตหนึ่งจิตเดียว จก. 15 มกราคม 2553 19 มกราคม 2553 3 1 
53 

 
บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

18 มกราคม 2553 
 

19 มกราคม 2553 
 

2 
 

1 
 

54 บ.888 คอนสตรัคช่ัน จก. 18 มกราคม 2553 19 มกราคม 2553 2 1 
55 บ.กิจสมรปโตรเลียมไทย จก. 18 มกราคม 2553 21 มกราคม 2553 4 1 
56 หจก.สันติมิตรกอสราง 18 มกราคม 2553 21 มกราคม 2553 4 1 
57 บ.888 คอนสตรัคช่ัน จก. 18 มกราคม 2553 21 มกราคม 2553 4 1 
58 หจก.แพรวิศวกรรม 18 มกราคม 2553 21 มกราคม 2553 4 1 
59 กิจการรวมคาคนไทยวันนี้ตรีทัช 22 มกราคม 2553 26 มกราคม 2553 3 1 
60 บ.นพเกตุ (1993) จก. 21 มกราคม 2553 26 มกราคม 2553 4 1 
61 บ.นพเกตุ (1993) จก. 21 มกราคม 2553 26 มกราคม 2553 4 1 
62 

 
บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

26 มกราคม 2553 
 

29 มกราคม 2553 
 

4 
 

1 
 

63 บ.ชญาพัฒนเอ็นจิเนียริ่ง จก. 26 มกราคม 2553 29 มกราคม 2553 4 1 
64 หจก.รุงพิทักษปโตรเลียม 26 มกราคม 2553 29 มกราคม 2553 4 1 
65 หจก.ทรงพลปโตรเลียม 26 มกราคม 2553 29 มกราคม 2553 4 1 
66 บ.กาซสยามดานขุนทด จก. 26 มกราคม 2553 29 มกราคม 2553 4 1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

67 บ.พอสซิทีฟโลจซทิคซ จก. 26 มกราคม 2553 29 มกราคม 2553 4 1 
68 บ.ทุงหลวงเชื้อเพลิง จก. 26 มกราคม 2553 29 มกราคม 2553 4 1 
69 บ.พอสซิทีฟโลจซทิคซ จก. 26 มกราคม 2553 29 มกราคม 2553 4 1 
70 บ.พี.โอ.ออยล จก. 26 มกราคม 2553 29 มกราคม 2553 4 1 
71 บ.3ช.ลอจิสติกศ จก. 26 มกราคม 2553 29 มกราคม 2553 4 1 
72 บ.ทีเอส.เอส ปโตรเลียม จก. 26 มกราคม 2553 29 มกราคม 2553 4 1 
73 หจก.ตากสินโกบอลดีวีลอปเมนต 26 มกราคม 2553 29 มกราคม 2553 4 1 
74 บ.ศิริเจริญ แอลพีจี จก. 26 มกราคม 2553 29 มกราคม 2553 4 1 
75 

 
บ.บานคายผลิตภัณฑคอนกรีต จก. 
 

26 กุมภาพันธ 
2553 

3 มีนาคม 2553 
 

4 
 

1 
 

76 
 

บ.อาคารวิศวกร จก. 
 

19 กุมภาพันธ 
2553 

24 กุมภาพันธ 
2553 

4 
 

1 
 

77 
 

บ.ศิวกรการชาง จก. 
 

25 กุมภาพันธ 
2553 

3 มีนาคม 2553 
 

4 
 

1 
 

78 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 3 มีนาคม 2553 3 มีนาคม 2553 1 1 
79 หจก.ยุวกรศุภภณัฑ  4 มีนาคม 2553 8 มีนาคม 2553 3 1 
80 บ.รัตนวรา จก. 4 มีนาคม 2553 9 มีนาคม 2553 4 1 
81 บ.รัตนวรา จก. 4 มีนาคม 2553 9 มีนาคม 2553 4 1 
82 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 4 มีนาคม 2553 9 มีนาคม 2553 4 1 
83 หจก.ศิวกร 4 มีนาคม 2553 9 มีนาคม 2553 4 1 
84 บ.เอส เค วาย คอนสตรัคช่ัน จก. 8 มีนาคม 2553 9 มีนาคม 2553 2 1 
85 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 8 มีนาคม 2553 9 มีนาคม 2553 2 1 
86 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 8 มีนาคม 2553 9 มีนาคม 2553 2 1 
87 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 8 มีนาคม 2553 9 มีนาคม 2553 2 1 
88 บ.อาชานิ จก. 10 มีนาคม 2553 12 มีนาคม 2553 3 1 
89 บ.ไพลอน จก. (มหาชน) 10 มีนาคม 2553 12 มีนาคม 2553 3 1 
90 บ.สิทธิฤกษการโยธา จก. 10 มีนาคม 2553 12 มีนาคม 2553 3 1 
91 บ.ชินทรัยพวัฒนา จก. 10 มีนาคม 2553 12 มีนาคม 2553 3 1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

92 บ.ชินทรัยพวัฒนา จก. 10 มีนาคม 2553 12 มีนาคม 2553 3 1 
93 หจก.กิตตวัฒนาประจวบ 10 มีนาคม 2553 15 มีนาคม 2553 4 1 
94 บ.วนิชชัยกอสราง (1979) จก. 11 มีนาคม2553 16 มีนาคม 2553 4 1 
95 บ.อสิตากิจ จก. 12 มีนาคม 2553 16 มีนาคม 2553 3 1 
96 หจก.ส.ศิริชัยยามวัสดุ 12 มีนาคม 2553 16 มีนาคม 2553 3 1 
97 บ.เอสเควายคอนสตรัคช่ัน จก. 15 มีนาคม 2553 17 มีนาคม 2553 3 1 
98 หจก.พีอารวิศวกรรม 16 มีนาคม 2553 17 มีนาคม 2553 2 1 
99 บ.เอส เค วาย คอนสตรัคช่ัน จก. 16 มีนาคม 2553 18 มีนาคม 2553 3 1 
100 

 
บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

16 มีนาคม 2553 
 

18 มีนาคม 2553 
 

3 
 

1 
 

101 บ.อสิตากิจ จก. 17 มีนาคม 2553 18 มีนาคม 2553 2 1 
102 หจก.เลยบริการ 17 มีนาคม 2553 18 มีนาคม 2553 2 1 
103 

 
บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนคอนสตรัคช่ัน 
จก. 

17 มีนาคม 2553 
 

19 มีนาคม 2553 
 

3 
 

1 
 

104 
 

บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนคอนสตรัคช่ัน 
จก. 

17 มีนาคม 2553 
 

19 มีนาคม 2553 
 

3 
 

1 
 

105 
 

บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนคอนสตรัคช่ัน 
จก. 

24 มีนาคม 2553 
 

24 มีนาคม 2553 
 

1 
 

1 
 

106 
 

บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

24 มีนาคม 2553 
 

24 มีนาคม 2553 
 

1 
 

1 
 

107 บ.จิตหนึ่งจิตเดียว จก. 24 มีนาคม 2553 25 มีนาคม 2553 2 1 
108 บ.อสิตากิจ จก. 25 มีนาคม 2553 25 มีนาคม 2553 1 1 
109 บ.อสิตากิจ จก. 25 มีนาคม 2553 26 มีนาคม 2553 2 1 
110 บ.อสิตากิจ จก. 25 มีนาคม 2553 26 มีนาคม 2553 2 1 
111 บ.อสิตากิจ จก. 25 มีนาคม 2553 26 มีนาคม 2553 2 1 
112 หจก.จิตตเจริญรุงเรอืง 29 มีนาคม 2553 30 มีนาคม 2553 2 1 
113 

 
บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

30 มีนาคม 2553 
 

30 มีนาคม 2553 
 

1 
 

1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

114 
 

บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

30 มีนาคม 2553 
 

30 มีนาคม 2553 
 

1 
 

1 
 

115 หจก.โชคถาวรโยธา 30 มีนาคม 2553 30 มีนาคม 2553 1 1 
116 

 
บ.อินฟนิทเอ็นจิเนียริ่งแอนดคอน
สตรัคช่ัน จก. 

29 มีนาคม 2553 
 

30 มีนาคม 2553 
 

2 
 

1 
 

117 หจก.โชคถาวรโยธา 30 มีนาคม 2553 1 เมษายน 2553 3 1 
118 

 
บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนคอนสตรัคช่ัน 
จก. 

31 มีนาคม 2553 
 

2 เมษายน 2553 
 

3 
 

1 
 

119 
 

บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนคอนสตรัคช่ัน 
จก. 

31 มีนาคม 2553 
 

2 เมษายน 2553 
 

3 
 

1 
 

120 บ.เชียงราย เอส.เอส.พี จก. 31 มีนาคม 2553 2 เมษายน 2553 3 1 

121 หจก.เชียงรายธนวงศ 31 มีนาคม 2553 2 เมษายน 2553 3 1 

122 หจก.พัฒนานุภาพกอสราง 31 มีนาคม 2553 2 เมษายน 2553 3 1 

123 บ.เชียงรายสามชัย จก. 31 มีนาคม 2553 2 เมษายน 2553 3 1 
124 

 
บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนคอนสตรัคช่ัน 
จก. 

31 มีนาคม 2553 
 

5 เมษายน 2553 
 

4 
 

1 
 

125 บ.เอ.เอส.เอ.การชาง จก. 1 เมษายน 2553 2 เมษายน 2553 2 1 

126 บ.ยูนิคเอ็นจิเนียร่ิงแอนคอนสตรัคชั่น จก. 1 เมษายน 2553 2 เมษายน 2553 2 1 
127 

 
บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

1 เมษายน 2553 
 

2 เมษายน 2553 
 

2 
 

1 
 

128 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 5 เมษายน 2553 7 เมษายน 2553 2 1 
129 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 5 เมษายน 2553 7 เมษายน 2553 2 1 
130 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 5 เมษายน 2553 7 เมษายน 2553 2 1 
131 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 5 เมษายน 2553 7 เมษายน 2553 2 1 
132 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 5 เมษายน 2553 7 เมษายน 2553 2 1 
133 หจก.กิตติวัฒนาประจวบ 7 เมษายน 2553 12 เมษายน 2553 4 1 
134 หจก.กิตติวัฒนาประจวบ 7 เมษายน 2553 12 เมษายน 2553 4 1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

135 หจก.กิตติวัฒนาประจวบ 7 เมษายน 2553 12 เมษายน 2553 4 1 
136 หจก.สิริรุงเรอืงแกส แอนด ออยส 7 เมษายน 2553 12 เมษายน 2553 4 1 
137 หจก.ปมแกสซูกากา 7 เมษายน 2553 12 เมษายน 2553 4 1 
138 บ.อริสาปยะขนสง จก. 8 เมษายน 2553 19 เมษายน 2553 4 1 
139 บ.อริสาปยะขนสง จก. 8 เมษายน 2553 19 เมษายน 2553 4 1 
140 บ.กิจสมรปโตรเลียมไทย จก. 8 เมษายน 2553 19 เมษายน 2553 4 1 
141 บ.ธนาสิทธิ์โลจิสติกส จก. 8 เมษายน 2553 19 เมษายน 2553 4 1 
142 บ.เอกคาไทย จก. 8 เมษายน 2553 12 เมษายน 2553 3 1 
143 บ.เวสทคอน จก. 8 เมษายน 2553 12 เมษายน 2553 3 1 
144 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 8 เมษายน 2553 12 เมษายน 2553 3 1 
145 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 8 เมษายน 2553 12 เมษายน 2553 3 1 
146 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 8 เมษายน 2553 12 เมษายน 2553 3 1 
147 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 8 เมษายน 2553 12 เมษายน 2553 3 1 
148 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 8 เมษายน 2553 12 เมษายน 2553 3 1 
149 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 8 เมษายน 2553 12 เมษายน 2553 3 1 
150 บ.ธนาสิทธิ์โลจิสติกส จก. 8 เมษายน 2553 19 เมษายน 2553 4 1 
151 บ.กิจสมรปโตรเลียมไทย จก. 8 เมษายน 2553 19 เมษายน 2553 4 1 
152 บ.จิตหนึ่งจิตเดียว จก. 9 เมษายน 2553 12 เมษายน 2553 2 1 
153 บ.อสิตากิจ จก. 12 เมษายน 2553 19 เมษายน 2553 2 1 
154 

 
บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

19 เมษายน 2553 
 

20 เมษายน 2553 
 

2 
 

1 
 

155 บ.จิตหนึ่งจิตเดียว จก. 19 เมษายน 2553 20 เมษายน 2553 2 1 
156 

 
บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

19 เมษายน 2553 
 

20 เมษายน 2553 
 

2 
 

1 
 

157 บ.จิตหนึ่งจิตเดียว จก. 19 เมษายน 2553 20 เมษายน 2553 2 1 
158 บ.อสิตากิจ จก. 20 เมษายน 2553 22 เมษายน 2553 3 1 
159 บ.อสิตากิจ จก. 20 เมษายน 2553 22 เมษายน 2553 3 1 
160 บ.ยูนิคเอ็นจิเนียร่ิงแอนคอนสตรัคชั่น จก. 20 เมษายน 2553 22 เมษายน 2553 3 1 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                              กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                

กระทรวงมหาดไทย                                          23 
 

  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

161 บ.ยูนิคเอ็นจิเนียร่ิงแอนคอนสตรัคชั่น จก. 20 เมษายน 2553 22 เมษายน 2553 3 1 
162 บ.888คอนสตรัคช่ัน จก. 20 เมษายน 2553 22 เมษายน 2553 3 1 
163 บ.888คอนสตรัคช่ัน จก. 20 เมษายน 2553 22 เมษายน 2553 3 1 
164 บ.ไพลอน จก. (มหาชน) 20 เมษายน 2553 22 เมษายน 2553 3 1 
165 หจก.วีสถาปตย 21 เมษายน 2553 22 เมษายน 2553 2 1 
166 บ.เอ.เอส.เอ.การชาง จก. 22 เมษายน 2553 23 เมษายน 2553 2 1 
167 หจก.ศิริไพบูลยพัฒนาการ 22 เมษายน 2553 26 เมษายน 2553 3 1 
168 บ.ฟนเทคนิค จก. 23 เมษายน 2553 26 เมษายน 2553 2 1 
169 บ.อัญชิสากอสราง จก. 27 เมษายน 2553 28 เมษายน 2553 2 1 
170 บ.เจ.อี.ดี กอสราง จก. 26 เมษายน 2553 28 เมษายน 2553 3 1 
171 หจก.ศิริไพบูลยพัฒนาการ 27 เมษายน 2553 28 เมษายน 2553 2 1 
172 บ.ซีวิลพี จก. 29 เมษายน 2553 30 เมษายน 2553 2 1 
173 หจก.สินไทยสถาปตย 29 เมษายน 2553 30 เมษายน 2553 2 1 
174 หจก.ส.ศิริชัยสยามวัสด ุ 29 เมษายน 2553 30 เมษายน 2553 2 1 
175 

 
บ.เบลิส บิลด จก. 
 

3 พฤษภาคม 
2553 

6 พฤษภาคม 
2553 

3 
 

1 
 

176 
 

บ.เนาวรัตนพัฒนาการ จก. (มหาชน) 
 

 3 พฤษภาคม 
2553 

6 พฤษภาคม 
2553 3 1 

177 
 

หจก.พีอาร วิศวกรรม 
 

 4 พฤษภาคม 
2553 

6 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

178 
 

บ.ไทยเวิลดอิมพอรตเอ็กซพอรต จก. 
 

4 พฤษภาคม 
2553 

6 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

179 
 

บ.อินฟนิทเอ็นจิเนียริ่งแอนดคอน
สตรัคช่ัน จก. 

 6 พฤษภาคม
2553 

 7 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

180 
 

บ.อินฟนิทเอ็นจิเนียริ่งแอนดคอน
สตรัคช่ัน จก. 

 6 พฤษภาคม
2553 

 7 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

181 
 

หจก.สันติมิตรกอสราง 
 

 6 พฤษภาคม
2553 

 7 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

182 
 

บ.ไทยวัฒนวิศวการทาง จก. 
 

7 พฤษภาคม 
2553 

7 พฤษภาคม 
2553 

1 
 

1 
 

183 
 

บ.กิจธนพัฒนเอ็นจิเนียริ่ง จก. 
 

7 พฤษภาคม 
2553 

7 พฤษภาคม 
2553 

1 
 

1 
 

184 
 

บ.กิจธนะพัฒนเอ็นจิเนียริ่ง จก. 
 

 7 พฤษภาคม 
2553 

10 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

185 
 

บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนคอนสตรัคช่ัน 
จก. 

7 พฤษภาคม 
2553 

10 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

186 
 

หจก.สินไทยสถาปตย 
 

7 พฤษภาคม 
2553 

10 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

187 
 

บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนคอนสตรัคช่ัน 
จก. 

7 พฤษภาคม 
2553 

10 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

188 
 

บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนคอนสตรัคช่ัน 
จก. 

7 พฤษภาคม 
2553 

11 พฤษภาคม 
2553 

3 
 

1 
 

189 
 

บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนคอนสตรัคช่ัน 
จก. 

7 พฤษภาคม 
2553 

11 พฤษภาคม 
2553 

3 
 

1 
 

190 
 

บ.ทีมวิศวคอนสตรัคช่ัน จก. 
 

7 พฤษภาคม 
2553 

10 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

191 
 

บ.เอส.เค.วาย คอนสตรัคช่ัน จก. 
 

7 พฤษภาคม 
2553 

10 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

192 
 

บ.พอสซิทิฟโลจิซทิคซ จก. 
 

10 พฤษภาคม 
2553 

11 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

193 
 

บ.ลําพูนแกสปคนิค จก. 
 

10 พฤษภาคม 
2553 

11 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

194 
 

บ.ลําพูนแกสปคนิค จก. 
 

10 พฤษภาคม 
2553 

11 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

195 
 

บ.ลําพูนแกสปคนิค จก. 
 

10 พฤษภาคม 
2553 

11 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

196 
 

หจก.ชัยกรแอลพีจีซุปเปอรคารแคร 
 

10 พฤษภาคม 
2553 

11 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

197 
 

หจก.กรอกสมบูรณบรรจุแกส 
 

10 พฤษภาคม 
2553 

11 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

198 
 

บ.อสิตากิจ จก. 
 

10 พฤษภาคม 
2553 

12 พฤษภาคม 
2553 

3 
 

1 
 

199 
 

บ.อสิตากิจ จก. 
 

10 พฤษภาคม 
2553 

12 พฤษภาคม 
2553 

3 
 

1 
 

200 
 

บ.ประยูรชัย (1984) จก. 
 

10 พฤษภาคม 
2553 

14 พฤษภาคม 
2553 

4 
 

1 
 

201 
 

สํานักกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและ
บริการ 

12 พฤษภาคม 
2553 

14 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

202 
 

บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนคอนสตรัคช่ัน 
จก. 

7 พฤษภาคม 
2553 

12 พฤษภาคม 
2553 

4 
 

1 
 

203 
 

บ.อสิตากิจ จก. 
 

12 พฤษภาคม 
2553 

14 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

204 
 

บ.สระหลวงกอสราง จก. 
 

11 พฤษภาคม 
2553 

14 พฤษภาคม 
2553 

3 
 

1 
 

205 
 

บ.ทิพากร จก. 
 

12 พฤษภาคม 
2553 

14 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

206 
 

บ.ทิพากร จก. 
 

12 พฤษภาคม 
2553 

14 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

207 
 

บ.ยูโร-โอเรียนเตียนคอนสตรัคช่ัน จก 
 

12 พฤษภาคม 
2553 

14 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

208 
 

หจก.ซีซีเอ็นคอนสตรัคช่ัน 
 

12 พฤษภาคม 
2553 

14 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

209 
 

นายเขต  หาญประเสริฐ 
 

12 พฤษภาคม 
2553 

14 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 
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ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 
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ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

210 
 

หจก.ซีซีเอ็นคอนสตรัคช่ัน 
 

12 พฤษภาคม 
2553 

14 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

211 
 

บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนคอนสตรัคช่ัน 
จก. 

24 พฤษภาคม 
2553 

25 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

212 
 

นายเขต  หาญประเสริฐ 
 

24 พฤษภาคม 
2553 

25 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

213 
 

บ.อสิตากิจ จก. 
 

24 พฤษภาคม 
2553 

25 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

214 
 

บ. เอส.เค.วาย คอนสตรัคช่ัน จก. 
 

24 พฤษภาคม 
2553 

25 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

215 
 

หจก.เทพมงคลสุโขทัย 2531 
 

24 พฤษภาคม 
2553 

25 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

216 
 

บ.รวมมิตรเหมอืงแร จก. 
 

24 พฤษภาคม 
2553 

26 พฤษภาคม 
2553 

3 
 

1 
 

217 
 

หจก.เทพมงคลสุโขทัย 2531 
 

24พฤษภาคม 
2553 

26 พฤษภาคม 
2553 

3 
 

1 
 

218 
 

บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนคอนสตรัคช่ัน 
จก. 

24 พฤษภาคม 
2553 

 26 พฤษภาคม 
2553 

3 
 

1 
 

219 
 

นายเขต  หาญประเสริฐ 
 

24 พฤษภาคม 
2553 

26 พฤษภาคม 
2553 

3 
 

1 
 

220 
 

หจก.มานะการโยธาและเพื่อน 
 

24 พฤษภาคม 
2553 

26 พฤษภาคม 
2553 

3 
 

1 
 

221 
 

หจก.เพชรบุรี เจ.อาร สถาปตย 
 

25 พฤษภาคม 
2553 

27 พฤษภาคม 
2553 

3 
 

1 
 

222 
 

บ.เวสทคอน จก. 
 

26 พฤษภาคม 
2553 

27 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

223 
 

บ.รวมมิตรเหมอืงแร จก. 
 

26 พฤษภาคม 
2553 

27 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

224 
 

บ.อีเกิ้ล อินเตอรทรานส จก. 
 

27 พฤษภาคม 
2553 

31 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

225 
 

บ. เค.ที.บี ลิสซิ่ง จก. 
 

27 พฤษภาคม 
2553 

31 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

226 
 

หจก.สากลแกส 
 

27 พฤษภาคม 
2553 

31 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

227 
 

บ.สุริยาการแกส 
 

27 พฤษภาคม 
2553 

31 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

228 
 

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 
 

27 พฤษภาคม 
2553 

31 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

229 
 

หจก.ระยองวิศวโยธา 
 

27 พฤษภาคม 
2553 

31 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

230 
 

บ.เอ็น เอส ซี ซิสเต็ม แอนด เซอรวสิ 
จก. 

27 พฤษภาคม 
2553 

31 พฤษภาคม 
2553 

2 
 

1 
 

231 
 

หจก. ฉมวยการโยธา 
 

31 พฤษภาคม 
2553 

2 มิถุนายน 2553 
 

3 
 

1 
 

232 หจก.ชุมแสงเฟอรนิเจอรกอสราง 1 มิถุนายน 2553 3 มิถุนายน 2553 3 1 
233 บ.รวมมิตรเหมอืงแร จก. 4 มิถุนายน 2553 7 มิถุนายน 2553 2 1 
234 บ.รวมมิตรเหมอืงแร จก. 4 มิถุนายน 2553 7 มิถุนายน 2553 2 1 
235 

 
บ.อีสเทิน แมททรีเรียล แอนด 
คอนกรีต จก. 

 4 มิถุนายน 2553 
 

7 มิถุนายน 2553 
 

2 
 

1 
 

236 บ.ชลัชญา จก. 4 มิถุนายน 2553 7 มิถุนายน 2553 2 1 
237 บ.ลําพูนแกสปคนิค จก. 7 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 3 1 
238 บ.ลําพูนแกสปคนิค จก. 7 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 3 1 
239 บ.เชียงรายแกสซัพพลาย (1992) จก. 7 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 3 1 
240 บ.ปรฉัตร จก. 7 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 3 1 
241 บ.จอมทองแกสซัพพลาย จก. 7 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 3 1 
242 บ. 3 ช.ลอจิสตกิส จก. 7 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 3 1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

243 บ.อาชานิ จก. 7 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 3 1 
244 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 7 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 3 1 
245 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 7 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 3 1 
246 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 7 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 3 1 
247 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 7 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 3 1 
248 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 7 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 3 1 
249 บ.นพเกตุ (1993) จก. 7 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 3 1 
250 

 
บ. ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนดคอน
สตรัคช่ัน จก. (มหาชน) 

8 มิถุนายน 2553 
 

9 มิถุนายน 2553 
 

2 
 

1 
 

251 
 

บ. ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนดคอน
สตรัคช่ัน จก. (มหาชน) 

8 มิถุนายน 2553 
 

9 มิถุนายน 2553 
 

2 
 

1 
 

252 
 

บ.เอ็น เอส ซี ซิสเต็ม แอนด เซอรวสิ 
จก. 

14 มิถุนายน 2553 
 

16 มิถุนายน 2553 
 

3 
 

1 
 

253 
 

บ.เอ็น เอส ซี ซิสเต็ม แอนด เซอรวสิ 
จก. 

14 มิถุนายน 2553 
 

15 มิถุนายน 2553 
 

2 
 

1 
 

254 บ.รวมมิตรเหมอืงแร จก. 4 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 4 1 
255 บ.กรุงเทพคอนกรีต  (1998) จก. 15 มิถุนายน 2553 17 มิถุนายน 2553 3 1 
256 หจก.นายโคงกอสราง 15 มิถุนายน 2553 17 มิถุนายน 2553 3 1 
257 หจก.ทรัพยอนนัตเฮาสซิ่ง 21 มิถุนายน 2553 23 มิถุนายน 2553 3 1 
258 บ.ทีมวิศวคอนสตรัคช่ัน จก. 21 มิถุนายน 2553 23 มิถุนายน 2553 3 1 
259 หจก. ส.บุรินทรการชาง 22 มิถุนายน 2553 23 มิถุนายน 2553 2 1 
260 บ.แอล.วี.ซี ดีเวลลอปเมนท จก. 23 มิถุนายน 2553 28 มิถุนายน 2553 4 1 
261 บ.ยูโร-โอเรียนเตียนคอนสตรัคช่ัน จก 23 มิถุนายน 2553 28 มิถุนายน 2553 4 1 
262 บ.ทิพากร จก. 23 มิถุนายน 2553 28 มิถุนายน 2553 4 1 
263 

 
หจก.บางใหญแกสเซอรวิส 
 

24 มิถุนายน 2553 
 

28  มิถุนายน 
2553 

3 
 

1 
 

264 นายอํานาจ  โพธิ์ศรี 24 มิถุนายน 2553 28 มิถุนายน 2553 3 1 
265 บ.นพเกตุ (1993) จก. 28 มิถุนายน 2553 29 มิถุนายน 2553 2 1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

266 บ.นพเกตุ (1993) จก. 28 มิถุนายน 2553 29 มิถุนายน 2553 2 1 
267 บ.นพเกตุ (1993) จก. 28 มิถุนายน 2553 29 มิถุนายน 2553 2 1 
268 บ.นพเกตุ (1993) จก. 28 มิถุนายน 2553 29 มิถุนายน 2553 2 1 
269 หจก.ทรัพยอนนัตเฮาสซิ่ง 28 มิถุนายน 2553 30 มิถุนายน 2553 3 1 
270 

 
บ. อินฟนิทเอนจิเนียริ่งแอนดคอน
สตรัคช่ัน จก. 

30 มิถุนายน 2553 
 

1 กรกฎาคม 2553 
 

2 
 

1 
 

271 
 

บ. อินฟนิทเอนจิเนียริ่งแอนดคอน
สตรัคช่ัน จก. 

30 มิถุนายน 2553 
 

2 กรกฎาคม 2553 
 

3 
 

1 
 

272 หจก.นายโคงกอสราง 30 มิถุนายน 2553 2 กรกฎาคม 2553 3 1 
273 บ.สระบุรีบุญารัฐ จก. 30 มิถุนายน 2553 2 กรกฎาคม 2553 3 1 
274 หจก.ศิริทิพยพัฒนา 30 มิถุนายน 2553 2 กรกฎาคม 2553 3 1 
275 บ.อสิตากิจ จก. 30 มิถุนายน 2553 5 กรฎาคม 2553 4 1 
276 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 30 มิถุนายน 2553 5 กรฎาคม 2553 4 1 
277 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 30 มิถุนายน 2553 5 กรฎาคม 2553 4 1 
278 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 30 มิถุนายน 2553 5 กรฎาคม 2553 4 1 
279 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 30 มิถุนายน 2553 5 กรฎาคม 2553 4 1 
280 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 30 มิถุนายน 2553 5 กรฎาคม 2553 4 1 
281 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 30 มิถุนายน 2553 5 กรฎาคม 2553 4 1 
282 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 30 มิถุนายน 2553 5 กรฎาคม 2553 4 1 
283 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 30 มิถุนายน 2553 5 กรฎาคม 2553 4 1 
284 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 30 มิถุนายน 2553 5 กรฎาคม 2553 4 1 
285 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 30 มิถุนายน 2553 5 กรฎาคม 2553 4 1 
286 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 30 มิถุนายน 2553 5 กรฎาคม 2553 4 1 
287 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 30 มิถุนายน 2553 5 กรฎาคม 2553 4 1 
288 

 
หจก.ทรัพยอนนัตเฮาสซิ่ง 
 

1 กรกฎาคม 2553 
 

5 กรฎาคม 2553 
 

3 
 

1 
 

289 
 

บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนดคอน
สตรัคช่ัน จก. (มหาชน) 

1 กรกฎาคม 2553 
 

5 กรฎาคม 2553 
 

3 
 

1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

290 
 

บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนดคอน
สตรัคช่ัน จก. (มหาชน) 

1 กรกฎาคม 2553 
 

5 กรฎาคม 2553 
 

3 
 

1 
 

291 บ.ทิพากร จก. 2 กรกฎาคม 2553 5 กรฎาคม 2553 2 1 
292 หจก.ชัยมงคลมุกดาหาร 2 กรกฎาคม 2553 5 กรฎาคม 2553 2 1 
293 หจก.ชัยมงคลมุกดาหาร 2 กรกฎาคม 2553 7 กรกฎาคม 2553 4 1 
294 บ.ตังปกโคราช จก. 5 กรกฎาคม 2553 6 กรกฎาคม 2553 2 1 
295 บ.อีเกิลอินเตอรทรานส จก. 5 กรกฎาคม 2553 6 กรกฎาคม 2553 2 1 
296 บ.ทรัพยมั่นคงแครริเออร จก. 5 กรกฎาคม 2553 6 กรกฎาคม 2553 2 1 
297 หจก.ศรีนครินทร 89 5 กรกฎาคม 2553 6 กรกฎาคม 2553 2 1 
298 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 5 กรกฎาคม 2553 6 กรกฎาคม 2553 2 1 
299 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 5 กรกฎาคม 2553 6 กรกฎาคม 2553 2 1 
300 หจก.คอนซอยลการสํารวจ 5 กรกฎาคม 2553 6 กรกฎาคม 2553 2 1 
301 นายสุนทร  แสงจันทรฉาย 5 กรกฎาคม 2553 7 กรกฎาคม 2553 3 1 
302 บ.กระนวนคอนกรีต จก. 6 กรกฎาคม 2553 7 กรกฎาคม 2553 2 1 
303 บ.จิตหนึ่งจิตเดียว จก. 6 กรกฎาคม 2553 7 กรกฎาคม 2553 2 1 
304 บ.กิจสมรปโตรเลียมไทย จก. 7 กรกฎาคม 2553 8 กรกฎาคม 2553 2 1 
305 

 
บ.เอ็น. เอส. ซี ซิสเต็มแอนดเซอรวิส 
จก. 

7 กรกฎาคม 2553 
 

8 กรกฎาคม 2553 
 

2 
 

1 
 

306 
 

หจก.กิตติวัฒนาประจวบ 
 

7 กรกฎาคม 2553 
 

8 กรกฎาคม 2553 
 

2 
 

1 
 

307 
 

หจก.ชัยมงคลมุกดาหาร 
 

8 กรกฎาคม 2553 
 

 9 กรกฎาคม 2553 
 

2 
 

1 
 

308 
 

CHONBURI CONCRETE 
PRODUCT PUBLIC CO.,LTD. 

8 กรกฎาคม 2553 
 

9 กรกฎาคม 2553 
 

2 
 

1 
 

309 
 

สํานักงานกิจการเกษตรการ
อุตสาหกรรมและการบริการ 

12 กรกฎาคม 
2553 

14 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

310 
 

หจก.เทคอิควิปเมนท 
 

12 กรกฎาคม 
2553 

14 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
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ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

311 
 

บ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนดคอน
สตรัคช่ัน จก. (มหาชน) 

13 กรกฎาคม 
2553 

15 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

312 
 

บ.ทีมวิศวคอนสตรัคช่ัน จก. 
 

14 กรกฎาคม 
2553 

15 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
 

313 
 

หจก.ศิริทิพยพัฒนา 
 

14 กรกฎาคม 
2553 

16 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

314 
 

หจก.นรากาซซัพพลายส 
 

14 กรกฎาคม 
2553 

16 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

315 
 

หจก.สุวชาและบุตร 1997 
 

14 กรกฎาคม 
2553 

16 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

316 
 

บ.ธนาสิทธิ์โลจิสติกส จก. 
 

14 กรกฎาคม 
2553 

16 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

317 
 

บ.แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเมนท จก. 
 

14 กรกฎาคม 
2553 

16 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

318 
 

บ.ส.กนกวรรณอุตสาหกรรม จก. 
 

15 กรกฎาคม 
2553 

16 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
 

319 
 

หจก.ไพโรจนศิริกอสราง 
 

15 กรกฎาคม 
2553 

16 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
 

320 
 

บ.วนิชชัย (1989) จก. 
 

15 กรกฎาคม 
2553 

19 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

321 
 

บ.วนิชชัย (1989) จก. 
 

15 กรกฎาคม 
2553 

19 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

322 
 

หจก.ชุนหลีแปดริ้วกอสราง 
 

15 กรกฎาคม 
2553 

19 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

323 
 

หจก.ชุนหลีแปดริ้วกอสราง 
 

15 กรกฎาคม 
2553 

20 กรกฎาคม 
2553 

4 
 

1 
 

324 
 

หจก.เทคอิควิปเมนท 
 

19 กรกฎาคม 
2553 

21 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

325 
 

หจก.สันติมิตรกอสราง 
 

19 กรกฎาคม 
2553 

21 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

326 
 

บ.แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเมนท จก. 
 

19 กรกฎาคม 
2553 

21 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

327 
 

บ.ธรรมรัตนคอนกรีต จก. 
 

20 กรกฎาคม 
2553 

21 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
 

328 
 

บ.ประยูรชัย 1984 จก. 
 

20 กรกฎาคม 
2553 

21 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
 

329 
 

บ.ประยูรชัย 1984 จก. 
 

20 กรกฎาคม 
2553 

21 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
 

330 
 

นายอํานาจ  โพธิ์ศรี 
 

20 กรกฎาคม 
2553 

21 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
 

331 
 

หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ 
 

20 กรกฎาคม 
2553 

21 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
 

332 
 

หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ 
 

20 กรกฎาคม 
2553 

22 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

333 
 

บ.ฉัตรพูลเอ็นจเินียริ่งแอนดคอน
สตรัคช่ันจก. 

21 กรกฎาคม 
2553 

23 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

334 
 

บ.กิจธนะพัฒนเอ็นจิเนียริ่ง จก. 
 

21 กรกฎาคม 
2553 

23 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

335 
 

บ.แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเมนท จก. 
 

21 กรกฎาคม 
2553 

23 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

336 
 

หจก.ชากตะไครคอนกรีต 
 

21 กรกฎาคม 
2553 

23 กรกฎาคม 
2553 

3 
 

1 
 

337 
 

บ.เทพบัญญัติทรานสสปอรต จก. 
 

22 กรกฎาคม 
2553 

23 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
 

338 
 

หจก.อูทองแกส 
 

22 กรกฎาคม 
2553 

23 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

339 หจก.ชะมวงปโตรเลียม 22 กรกฎาคม 2553 23 กรกฎาคม 2553 2 1 
340 

 
หจก.บุรีรัมยกาญจนชัย 
 

22 กรกฎาคม 
2553 

23 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
 

341 
 

หจก.รุงพิทักษปโตรเลียม 
 

22 กรกฎาคม 
2553 

23 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
 

342 
 

หจก.เทคอิควิปเมนท 
 

23 กรกฎาคม 
2553 

28 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
 

343 
 

หจก.สันติมิตรกอสราง 
 

28 กรกฎาคม 
2553 

29 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
 

344 
 

บ.ทีมวิศวคอนสตรัคช่ัน จก. 
 

28 กรกฎาคม 
2553 

29 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
 

345 
 

บ.เจ.อี.ดี กอสราง จก. 
 

28 กรกฎาคม 
2553 

29 กรกฎาคม 
2553 

2 
 

1 
 

346 
 

หจก.ศิวกร 
 

29 กรกฎาคม 
2553 

3 สิงหาคม 2553 
 

4 
 

1 
 

347 
 

หจก.ศิวกร 
 

29 กรกฎาคม 
2553 

3 สิงหาคม 2553 
 

4 
 

1 
 

348 
 

บ.เนาวรัตนพัฒนาการ จก. (มหาชน) 
 

29 กรกฎาคม 
2553 

3 สิงหาคม 2553 
 

4 
 

1 
 

349 
 

หจก.ทรัพยอนนัตเฮาสซิ่ง 
 

29 กรกฎาคม 
2553 

3 สิงหาคม 2553 
 

4 
 

1 
 

350 
 

บ.วนิศรา (2002) จก. 
 

29 กรกฎาคม 
2553 

3 สิงหาคม 2553 
 

4 
 

1 
 

351 
 

บ.ยูโร-โอเรียนเตล คอนสตรั๊คชั่น จก. 
 

30 กรกฎาคม 
2553 

3 สิงหาคม 2553 
 

3 
 

1 
 

352 บ.กําจรกิจกอสราง จก. 2 สิงหาคม 2553 3 สิงหาคม 2553 2 1 
353 บ.โชคประเสริฐฟนิชช่ิง จก. 3 สิงหาคม 2553 5 สิงหาคม 2553 3 1 
354 บ.โชคประเสริฐฟนิชช่ิง จก. 3 สิงหาคม 2553 5 สิงหาคม 2553 3 1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

355 หจก.รุงโรจนออโตแกส 3 สิงหาคม 2553 5 สิงหาคม 2553 3 1 
356 บ.เอกคาไทย จก. 4 สิงหาคม 2553 5 สิงหาคม 2553 2 1 
357 บ.เจ.อี.ดี กอสราง จก. 4 สิงหาคม 2553 5 สิงหาคม 2553 2 1 
358 หจก.ศิริทิพยพัฒนา 4 สิงหาคม 2553 6 สิงหาคม 2553 3 1 
359 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 5 สิงหาคม 2553 9 สิงหาคม  2553 3 1 
360 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 5 สิงหาคม 2553 9 สิงหาคม  2553 3 1 
361 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 5 สิงหาคม 2553 9 สิงหาคม  2553 3 1 
362 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 5 สิงหาคม 2553 9 สิงหาคม  2553 3 1 
363 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 5 สิงหาคม 2553 9 สิงหาคม  2553 3 1 
364 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 5 สิงหาคม 2553 9 สิงหาคม  2553 3 1 
365 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 5 สิงหาคม 2553 9 สิงหาคม  2553 3 1 
366 บ.ฟนเทคนิค จก. 5 สิงหาคม 2553 9 สิงหาคม  2553 3 1 
367 บ.เอส.เค.วาย คอนสตรัคช่ัน จก. 9 สิงหาคม 2553 10 สิงหาคม 2553 2 1 
368 บ.เนาวรัตนพัฒนาการ จก. (มหาชน) 9 สิงหาคม 2553 11 สิงหาคม 2553 3 1 
369 หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ 9 สิงหาคม 2553 11 สิงหาคม 2553 3 1 
370 หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ 9 สิงหาคม 2553 11 สิงหาคม 2553 3 1 
371 บ.เฟรสแกส จก. 9 สิงหาคม 2553 11 สิงหาคม 2553 3 1 
372 บ.เฟรสแกส จก. 9 สิงหาคม 2553 11 สิงหาคม 2553 3 1 
373 บ.เฟรสแกส จก. 9 สิงหาคม 2553 11 สิงหาคม 2553 3 1 
374 บ.เฟรสแกส จก. 9 สิงหาคม 2553 11 สิงหาคม 2553 3 1 
375 บ.เฟรสแกส จก. 9 สิงหาคม 2553 11 สิงหาคม 2553 3 1 
376 บ.เฟรสแกส จก. 9 สิงหาคม 2553 11 สิงหาคม 2553 3 1 
377 บ.เฟรสแกส จก. 9 สิงหาคม 2553 11 สิงหาคม 2553 3 1 
378 หจก.ทรัพยอนนัตเฮาสซิ่ง 10 สิงหาคม 2553 11 สิงหาคม 2553 2 1 
379 หจก.ทรัพยอนนัตเฮาสซิ่ง 16 สิงหาคม 2553 17 สิงหาคม 2553 2 1 
380 บ.ฟนเทคนิค จก. 16 สิงหาคม 2553 18 สิงหาคม 2553 3 1 
381 หจก.ส.ศิริชัยสยามวัสด ุ 16 สิงหาคม 2553 18 สิงหาคม 2553 3 1 
382 หจก.กิจธนะพัฒนเอ็นจิเนียริง่ 17 สิงหาคม 2553 18 สิงหาคม 2553 2 1 
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 ลําดับที่ 
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ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

383 หจก.กิตติวัฒนาประจวบ 16 สิงหาคม 2553 18 สิงหาคม 2553 3 1 
384 บ.เอ็น เอส ซิสเต็ม แอนด เซอรวิส จก. 17 สิงหาคม 2553 18 สิงหาคม 2553 2 1 
385 บ.รวมมิตรเหมอืงแร จก. 18 สิงหาคม 2553 19 สิงหาคม 2553 2 1 
386 บ.ลําพูนแกสปคนิค จก. 18 สิงหาคม 2553 19 สิงหาคม 2553 2 1 
387 บ.ฟนเทคนิค จก. 23 สิงหาคม 2553 25 สิงหาคม 2553 3 1 
388 หจก. เอส.อาร แอนด พี เอ็นจิเนียริ่ง 24 สิงหาคม 2553 25 สิงหาคม 2553 2 1 
389 บ.กราวิทัศน จก. 24 สิงหาคม 2553 25 สิงหาคม 2553 2 1 
390 บ.รวมมิตรเหมอืงแร จก. 25 สิงหาคม 2553 27 สิงหาคม 2553 3 1 
391 บ.รวมมิตรเหมอืงแร จก. 25 สิงหาคม 2553 27 สิงหาคม 2553 3 1 
392 

 
บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

25 สิงหาคม 2553 
 

27 สิงหาคม 2553 
 

3 
 

1 
 

393 
 

บ.พีคอนสตรัคช่ันแอนดแมทรีเรียล
ซัพพลาย จก. 

25 สิงหาคม 2553 
 

27 สิงหาคม 2553 
 

3 
 

1 
 

394 บ.เอกคาไทย จก. 26 สิงหาคม 2553 27 สิงหาคม 2553 2 1 
395 บ.กําจรกิจกอสราง จก. 26 สิงหาคม 2553 27 สิงหาคม 2553 2 1 
396 บ.เนาวรัตนพัฒนาการ จก. (มหาชน) 25 สิงหาคม 2553 30 สิงหาคม 2553 4 1 
397 หจก.นายโคงกอสราง 25 สิงหาคม 2553 30 สิงหาคม 2553 4 1 
398 บ.แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเมนท จก. 26 สิงหาคม 2553 30 สิงหาคม 2553 3 1 
399 หจก.ศรีสุขเจรญิผล 26 สิงหาคม 2553 31 สิงหาคม 2553 4 1 
400 บ.เนาวรัตนพัฒนาการ จก. (มหาชน) 27 สิงหาคม 2553 31 สิงหาคม 2553 3 1 
401 

 
TANG CHAREON 
CONSTRUCTION CO..LTD. 

27 สิงหาคม 2553 
 

31 สิงหาคม 2553 
 

3 
 

1 
 

402 บ.อาชานิ จก. 2 กันยายน 2553 7 กันยายน 2553 4 1 
403 หจก.ศิริทิพยพัฒนา 3 กันยายน 2553 7 กันยายน 2553 3 1 
404 บ.อีเกิ้ลอินเตอรทรานส จก. 3 กันยายน 2553  7 กันยายน 2553 3 1 
405 หจก.สุพรรณธนแกส 3 กันยายน 2553 7 กันยายน 2553 3 1 
406 บ.7 ธันวาเซอรวิส จก. 3 กันยายน 2553 7 กันยายน 2553 3 1 
407 บ.แอทวันกราฟฟก จก. 3 กันยายน 2553 7 กันยายน 2553 3 1 
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 ลําดับที่ 
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ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 
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เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

408 หจก.มนชัยเทคนิคอล 3 กันยายน 2553 7 กันยายน 2553 3 1 
409 บ.กิจธนะพัฒนเอ็จิเนียริ่ง จก. 6 กันยายน 2553 7 กันยายน 2553 2 1 
410 

 
บ.ซีวิล 9 คอนสตรัคช่ันแอนดอาคิเทค
เตอร จก. 

6 กันยายน 2553 
 

7 กันยายน 2553 
 

2 
 

1 
 

411 บ.รวมมิตรเหมอืงแร จก. 6 กันยายน 2553 7 กันยายน 2553 2 1 
412 

 
CHONBURI CONCRETE 
PRODUCT PUBLIC CO., LTD. 

6 กันยายน 2553 
 

7 กันยายน 2553 
 

2 
 

1 
 

413 หจก. คอนซอยสการสํารวจ 8 กันยายน 2553 9 กันยายน 2553 2 1 
414 หจก. คอนซอยสการสํารวจ 8 กันยายน 2553 9 กันยายน 2553 2 1 
415 หจก. สันติมิตรกอสราง 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
416 บ. จรรโลง (1991) จก. 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
417 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 10 กันยายน 2553 13 กันยายน 2553 2 1 
418 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 10 กันยายน 2553 13 กันยายน 2553 2 1 
419 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 10 กันยายน 2553 13 กันยายน 2553 2 1 
420 บ.นามประเสริฐกอสราง จก. 10 กันยายน 2553 13 กันยายน 2553 2 1 
421 บ. แอล.วี.ซี ดีเวลล็อปเมนท จก. 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
422 หจก.เจรัสยา 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
423 บ.ลัคกี้แครริเออร จก. 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
424 บ.ลัคกี้แครริเออร จก. 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
425 บ.ลัคกี้แครริเออร จก. 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
426 บ.ลัคกี้แครริเออร จก. 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
427 บ.ลัคกี้แครริเออร จก. 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
428 บ.ลัคกี้แครริเออร จก. 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
429 บ.ลัคกี้แครริเออร จก. 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
430 บ.ลัคกี้แครริเออร จก. 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
431 บ.ลัคกี้แครริเออร จก. 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
432 บ.ลัคกี้แครริเออร จก. 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
433 บ.ซุปเปอรแครริเออร จก. 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
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  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่ 

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตนใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุดใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทียบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

434 บ.ซุปเปอรแครริเออร จก. 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 3 1 
435 หจก. สุพรรณอูทองพาณิชย 13 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 2 1 
436 หจก. สุพรรณอูทองพาณิชย 13 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 2 1 
437 หจก.ศรีสมบูรณสุวัฒนะ 13 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 2 1 
438 บ. เอส.ซี แครริเออร จก. 13 กันยายน 2553 15 กันยายน 2553 3 1 
439 บ.จันทรวงษศิลา จก. 14 กันยายน 2553 16 กันยายน 2553 3 1 
440 บ.กราวิทัศน จก. 14 กันยายน 2553 16 กันยายน 2553 3 1 
441 บ.เอกคาไทย จก. 15 กันยายน 2553 17 กันยายน 2553 3 1 
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กระบวนงานลาํดับท่ี 5 กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งกอสราง 
(มูลคางาน5-50 ลานบาท) 

หนวยงานที่รับผิดชอบคือ   สํานักสถาปตยกรรม  และสาํนักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ 
ช่ือผูจัดเก็บขอมูล :  1. นายวษิณุ     อยูดี                          หมายเลขโทรศัพท : 0 2299 4866 
                               2. นายอนันต   สิริพฤกษา                หมายเลขโทรศัพท : 0 2299 4868 
                               3. นายวนิิจ      ชัยชนะศิริวิทยา        หมายเลขโทรศัพท : 0 2299 4779 
                               4. นางเปรมจิต หอมจันทนากุล        หมายเลขโทรศัพท : 0 2299 4780 
จํานวนขั้นตอนใหบริการทั้งหมด  4  ขั้นตอน  รอบระยะเวลามาตรฐานที่ใหบริการคือ   90  วัน 

  ขอมูลผูใชบรกิารและระยะเวลาใหบริการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1) 
 ลําดับที่

(2) 
ประชาชน/ภาคเอกชน/ 
หนวยงานของรัฐ 

(3) 
เวลาเร่ิมตน
ใหบริการ 

(4) 
เวลาสิ้นสุด
ใหบริการ 

(5) = (4) - (3) 
ระยะเวลา

ใหบริการจริง 

(6) 
ผลเปรียบเทยีบ
กับระยะเวลา
มาตรฐาน 

1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 16 ก.ย. 2552 2 ต.ค. 2552 12 วัน 1 
2 กรมอุตินิยมวิทยา 25 ส.ค. 2552 11 พ.ย. 2552 56 วัน 1 
3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 16 พ.ย. 2552 9 ธ.ค. 2552 16 วัน 1 
4 สนง.พัฒนาเทคโนฯอาวกาศ 

และภูมิสารสนเทศ 
5 พ.ย. 2552 14 ธ.ค. 2552 26 วัน 1 

5 สนง.อัยการสูงสุด 18 พ.ย. 2552 15 ธ.ค. 2552 18 วัน 1 
6 สนง.อัยการสูงสุด 15 ต.ค. 2552 30 ธ.ค. 2552 51 วัน 1 
7 กรมการขาว 22 เม.ย. 2553 17 ส.ค. 2553 78 วัน 1 
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แบบฟอรม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  
 

ชื่อกระบวนงาน 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.)  

21 21 100 5.0000 1.0000 

2. การเบิกจายคาจัดซื้อ-จัดจาง  
     (โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 

0.20 4 วัน 
 

173 173 100 5.0000 1.0000 

3. การพิจารณาอุทธรณเจาพนกังาน 
    ทองถิ่น 

0.20 30 วัน 
 

66 66 100 
 

5.0000 1.0000 

4. การใหบริการทดสอบคุณสมบัติ  
    ของวัสด ุ

0.20 5 วัน 
 

441 441 100 5.0000 1.0000 

5. การบริการออกแบบอาคารและ          
    สิ่งกอสราง   
    (มูลคางาน 5 - 50 ลานบาท) 

0.20 90  วัน 7 7 100 5.0000 
 

1.0000 

รวม 1 ผลคะแนนตัวชี้วัด 5.0000 

 

 

 
 

 
 



 

 

เอกสารอ้างองิประกอบ 
 

  ตัวชี้วดัที่ 8 : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก   
                   ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
 

สรุปผลการดําเนินงานกระบวนงานบริการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
1. กระบวนงานการต่ออายุทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 
2. กระบวนงานการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อ – จัดจ้าง 

(โดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา) 
3. กระบวนงานการพิจารณาอุทธรณ์เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
4. กระบวนงานการให้บริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 
5. กระบวนงานการบริการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

(มูลค่างาน 5 – 50 ล้านบาท) 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนงานการพิจารณาอุทธรณ์เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

กระบวนงานการพิจารณาอุทธรณ์เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

กระบวนงานการพิจารณาอุทธรณ์เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

กระบวนงานการพิจารณาอุทธรณ์เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  9.1 :  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการกองคลัง ผูจัดเก็บขอมูล : 1.  นางภัททริา   สุริวรรณ  
                            2.  นางนัยนา     สาสุข 

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

คําอธิบาย :  
  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  จะใชอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัดความสามารถใน
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

  การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสวนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป 
(รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลว
มาเปนฐานในการคํานวณ 

  รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพยสิน
ที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผูรับไมตอง
จายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัส
งบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

             ปงบประมาณ 2553 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายลงทุน  
เปนจํานวนเงนิทั้งสิ้น   2,968,637,591.40 บาท  และมีผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ  
เปนเงินทั้งสิ้น 1,909,315,759.08  บาท   คิดเปนรอยละ  64.32   
 

      

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

2550 2551 2552 2550 2551 2552 
ตัวช้ีวัดที่ 9.1 : รอยละของการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

1,379.92 
ลานบาท 

1,140.94 
ลานบาท 

1,427.50
ลานบาท 

- -17.32% 25.12% 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :     
              

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ  69 รอยละ  72 รอยละ  75 รอยละ  78 รอยละ  81 

 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี  9.1 :  รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

0.50 รอยละ 64.32   1.00 0.0050 
 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :    
         ในการเบิกจายงบประมาณคาครุภัณฑไดรับงบประมาณเปนเงิน  36,450,993  บาท  สามารถเบิกจายได
เปนเงิน 34,129,997.57 บาท  คิดเปนรอยละ 93.63  และรายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางไดรับงบประมาณเปนเงิน  
2,932,186,598.40 บาท  สามารถเบิกจายไดเปนเงิน 1,875,185,761.51 บาท คิดเปนรอยละ 63.95 ซ่ึงไดดําเนินการ
เรงรัดใหมีการเบิกจายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน   
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
       หนวยงานที่เกี่ยวของมีการเรงรัดการใชจายงบประมาณกําหนดใหงานกอสราง เชน งานกอสรางเขื่อนฯ 
และงานกอสรางระบบปองกันน้ําทวมฯ เบิกจายเงินลวงหนา 15 %  วงเงินในสัญญาจาง , ดําเนินการตาม
นโยบายเรงรัดการเบิกจายของรัฐบาลโดยโอนงบประมาณโครงการที่งานลาชาไปตั้งจายโครงการที่สามารถ
ดําเนินการไดเร็วกวาแผนเดิม เพื่อเพิ่มวงเงินการเบิกจายงบประมาณ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :       
         1. งบผูกพันจากปกอน ตองเบิกจายเงินงบประมาณป  2552  ที่กันไวเบิกเหลื่อมปใหหมดกอนจึงจะเริ่ม
เบิกจายงบประมาณป 2553 ได 
         2. งบประมาณป 2553  ที่ผูกพันปตอไป มีกระบวนการจัดจางหลายขั้นตอน โดยตองสงผลประกวดราคา
ใหสํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคากอน จึงจะขออนุมัติจัดจางตอกระทรวงมหาดไทย 
         3.  การจัดจางรายการที่มีงบประมาณเกิน  2,000,000  บาท  ตองใชวิธี  E-Auction   ซ่ึงตองใชเวลารวมทั้ง
หากไมไดผูรับจางตองเริ่มดําเนินการใหมทั้งกระบวนการ 
        4. รายการกอสรางระบบปองกันน้ําทวม มีงบประมาณผูกพัน 3 ปงบประมาณ  ทําใหสภาพแวดลอมพื้นที่
ที่ไดสํารวจในครั้งแรกเปลี่ยนไป  จึงตองมีการแกไขแบบเพื่อใหเปนไปตามความเหมาะสมกับขอเท็จจริง 
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  รอบ 12 เดือน 
        5.  รายการกอสรางและซอมแซมเขื่อน มีงบประมาณผูกพัน 2-3ปงบประมาณ ทําใหสภาพแวดลอมพื้นที่  
ที่ไดสํารวจในครั้งแรกเปลี่ยนไป  จึงตองมีการแกไขแบบ  รวมทั้งเมื่อประกวดราคาไดผูรับจางแลว ก็จะเริ่มเขาสู
ฤดูฝนทําใหปริมาณน้ําในแมน้ํามีระดับสูงขึ้น ผูรับจางไมสามารถทํางานไดเต็มที่ 
        6.  งานกอสรางบางโครงการที่ผูรับจางประกวดราคาไดแลว  ไมมาลงนามในสัญญาหรือขอยกเลิก  หรือ
ขอขยายเวลาการกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี ทําใหงานลาชาไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และสงผลให 
การเบิกจายลาชา 
        7.  งานกอสรางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  มีปญหาในเรื่องความไมสงบในพื้นที่  ทําใหผูรับจาง  
ไมสามารถทํางานไดเต็มเวลา  จึงทําใหงานลาชาและยังไมสามารถเบิกจายไดตามแผน 
           8.   การตั้งงบประมาณจะไมไดรับอนุมัติใหจัดซื้อครุภัณฑไดตามความตองการรวมทั้งในเรื่องของการปรับปรุง 
อาคารสํานักงาน หรือจางทําของตาง ๆ   ทําใหกรม ฯ ตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548  โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบอื่นที่ไดรับจัดสรรเปนงบลงทุน รายการครุภัณฑตางๆ  
เพื่อใหเพียงพอกับการปฏิบัติงาน  ทําใหงบประมาณรายจายลงทุนมียอดสูงขึ้น  และเบิกจายไดลาชา  เนื่องจาก 
มีการจัดซื้อจัดจางชวงปลายป ทําใหเบิกจายไมทัน ประกอบกับกรมฯ ไมไดกําหนดบทลงโทษผูที่โอนซื้อ
ครุภัณฑเพิ่มเติมแตไมสามารถเบิกจายใหทันไดภายในปงบประมาณ ทําใหกระบวนการทํางานลาชา  จึงมักจะมา
ประดังในชวงปลายป   
         9.  รายการครุภัณฑตาง ๆ  จะเปนครุภัณฑที่มีคุณลักษณะเฉพาะ  หรือเปนครุภัณฑที่นําเขามาจากตางประเทศ  
ดังนั้น จึงมีการกําหนดระยะเวลาสงของนาน  ตั้งแต  30 – 90 วัน  บางรายการนานถึง  180 วัน ทําใหแมจะได
ผูรับจางแลวก็ยังไมสามารถเบิกจายได  จนกวาจะสงมอบของ 
      10.  การจางที่ปรึกษาเพื่อทําการสํารวจชั้นดิน  สํารวจการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําโขง และริมทะเล ฯลฯ 
หากไมสามารถดําเนินการตรวจรับงานในงวดใดได  จะสงผลใหงานในงวดตอไปลาชาตามไปดวย 
          11.    การโอนงบประมาณใหสวนจังหวัดดําเนินการ  เมื่อสวนกลางโอนจัดสรรใหแลว  หากจังหวัด 
มีความพรอมสามารถเบิกจายไดเร็วกวาแผนก็จะไมมีเงินรองรับ เนื่องจากติดปญหาเรื่อง หนวยเบิกจายที่โอน 
ขามจังหวัดไมได          
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :       
        เพิ่มมาตรการกําหนดบทลงโทษสําหรับหนวยงานที่มียอดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายลงทุนเพิ่มเติม  แตไมสามารถเบิกจายไดทนัภายในปงบประมาณ 
หลักฐานอางองิ :  
         ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงิน  
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)            
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  9.2 :  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการกองคลัง ผูจัดเก็บขอมูล : 1.  นางภัททริา   สุริวรรณ  
                            2.  นางนัยนา     สาสุข 

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

คําอธิบาย :  
           การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวมของสวนราชการทั้งที่ เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวช้ีวัด
ความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งนี้ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
           การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของ
สวนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สวนราชการไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

            ในปงบประมาณ 2553  กรมโยธาธิการและผังเมอืงไดรับการจดัสรรงบประมาณรายจายภาพรวม 
เปนเงินทั้งสิ้น  4,442,264,300.00  บาท  และมีผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม   เปนเงินทั้งสิ้น    
3,247,292,184.50  บาท   คิดเปนรอยละ 73.10 

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

2550 2551 2552 2550 2551 2552 
ตัวช้ีวัดที่ 9.2 : รอยละของการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

2,638.11 
ลานบาท 

2,585.81 
ลานบาท 

2,826.59 
ลานบาท 

        - -1.98 % 9.31 %  

 

เกณฑการใหคะแนน :     
              

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ  92 รอยละ  93 รอยละ  94 รอยละ  95 รอยละ  96 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี  9.2 :  รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวม 

0.50 รอยละ 73.10 1.00 0.0050 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :    
         ในการเบิกจายงบบุคลากรไดรับงบประมาณ  เปนเงิน  913,062,944.13  บาท  สามารถเบิกจายได  เปนเงิน 
854,723,689.50  บาท  คิดเปนรอยละ 93.61  งบดําเนินงานไดรับงบประมาณ เปนเงิน 377,762,672.47 บาท  
สามารถเบิกจายได เปนเงิน 363,532,966.92  บาท  คิดเปนรอยละ 96.23  งบลงทุนไดรับงบประมาณ เปนเงิน  
2,968,637,591.40 บาท  สามารถเบิกจายได เปนเงิน  1,909,315,759.08 บาท  คิดเปนรอยละ 64.32   งบเงินอุดหนุน
ไดรับงบประมาณ เปนเงิน 22,000  บาท  สามารถเบิกจายไดเปนเงิน 12,155  บาท  คิดเปนรอยละ 55.25  และ 
งบรายจายอ่ืนไดรับงบประมาณ 182,779,092  บาท  สามารถเบิกจายได เปนเงิน 119,707,614 บาท  คิดเปน 
รอยละ 65.49   ซ่ึงไดดําเนินการเรงรัดใหมีการเบิกจายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยมีการ
ประชุมเปนประจําทุกเดือน   
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
        หนวยงานที่เกี่ยวของมีการเรงรัดการใชจายงบประมาณกําหนดใหงานกอสราง เชน งานกอสรางเขื่อนฯ 
และงานกอสรางระบบปองกันน้ําทวมฯ เบิกจายเงินลวงหนา 15 %  วงเงินในสัญญาจาง , ดําเนินการตามนโยบาย
เรงรัดการเบิกจายของรัฐบาลโดยโอนงบประมาณโครงการที่งานลาชาไปตั้งจายโครงการที่สามารถดาํเนนิการได
เร็วกวาแผนเดิม เพื่อเพิ่มวงเงินการเบิกจายงบประมาณ  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :       
         1. งบผูกพันจากปกอน ตองเบิกจายเงินงบประมาณป  2552  ที่กันไวเบิกเหลื่อมปใหหมดกอนจึงจะเริ่ม
เบิกจายงบประมาณป 2553 ได 
         2. งบประมาณป 2553  ที่ผูกพันปตอไป มีกระบวนการจัดจางหลายขั้นตอน โดยตองสงผลประกวดราคา
ใหสํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคากอน จึงจะขออนุมัติจัดจางตอกระทรวงมหาดไทย 
         3.  การจัดจางรายการที่มีงบประมาณเกิน  2,000,000  บาท  ตองใชวิธี  E-Auction   ซ่ึงตองใชเวลารวมทั้ง
หากไมไดผูรับจางตองเริ่มดําเนินการใหมทั้งกระบวนการ 
        4. รายการกอสรางระบบปองกันน้ําทวม มีงบประมาณผูกพัน 3 ปงบประมาณ  ทําใหสภาพแวดลอมพื้นที่
ที่ไดสํารวจในครั้งแรกเปลี่ยนไป  จึงตองมีการแกไขแบบเพื่อใหเปนไปตามความเหมาะสมกับขอเท็จจริง    
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
       5.  รายการกอสรางและซอมแซมเขื่อน มีงบประมาณผูกพัน 2-3 ปงบประมาณ ทําใหสภาพแวดลอมพื้นที่  
ที่ไดสํารวจในครั้งแรกเปลี่ยนไป  จึงตองมีการแกไขแบบ  รวมทั้งเมื่อประกวดราคาไดผูรับจางแลว  ก็จะเริ่มเขาสู  
ฤดูฝนทําใหปริมาณน้ําในแมน้ํามีระดับสูงขึ้น ผูรับจางไมสามารถทํางานไดเต็มที่ 
        6.  งานกอสรางบางโครงการที่ผูรับจางประกวดราคาไดแลว  ไมมาลงนามในสัญญาหรือขอยกเลิก  หรือ
ขอขยายเวลาการกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี ทําใหงานลาชาไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และสงผลให 
การเบิกจายลาชา 
        7.  งานกอสรางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  มีปญหาในเรื่องความไมสงบในพื้นที่  ทําใหผูรับจาง  
ไมสามารถทํางานไดเต็มเวลา  จึงทําใหงานลาชาและยังไมสามารถเบิกจายไดตามแผน 
          8.  การตั้งงบประมาณจะไมไดรับอนุมัติใหจัดซื้อครุภัณฑไดตามความตองการรวมทั้งในเรื่องของการปรับปรุง 
อาคารสํานักงาน หรือจางทําของตาง ๆ   ทําใหกรม ฯ ตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548  โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบอื่นที่ไดรับจัดสรรเปนงบลงทุน รายการครุภัณฑตางๆ  
เพื่อใหเพียงพอกับการปฏิบัติงาน  ทําใหงบประมาณรายจายลงทุนมียอดสูงขึ้น  และเบิกจายไดลาชา  เนื่องจาก 
มีการจัดซื้อจัดจางชวงปลายป ทําใหเบิกจายไมทัน ประกอบกับกรมฯ ไมไดกําหนดบทลงโทษผูที่โอนซื้อ
ครุภัณฑเพิ่มเติมแตไมสามารถเบิกจายใหทันไดภายในปงบประมาณ ทําใหกระบวนการทํางานลาชา  จึงมักจะมา
ประดังในชวงปลายป   
        9.  รายการครุภัณฑตาง ๆ  จะเปนครุภัณฑที่มีคุณลักษณะเฉพาะ  หรือเปนครุภัณฑที่นําเขามาจากตางประเทศ  
ดังนั้น จึงมีการกําหนดระยะเวลาสงของนาน  ตั้งแต  30 – 90 วัน  บางรายการนานถึง  180 วัน ทําใหแมจะได
ผูรับจางแลวก็ยังไมสามารถเบิกจายได  จนกวาจะสงมอบของ 
      10.  การจางที่ปรึกษาเพื่อทําการสํารวจชั้นดิน  สํารวจการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําโขง และริมทะเล ฯลฯ 
หากไมสามารถดําเนินการตรวจรับงานในงวดใดได  จะสงผลใหงานในงวดตอไปลาชาตามไปดวย 
      11. การโอนงบประมาณใหสวนจังหวัดดําเนินการ  เมื่อสวนกลางโอนจัดสรรใหแลว  หากจังหวัดมีความพรอม
สามารถเบิกจายได เ ร็วกวาแผนก็จะไมมี เงินรองรับ  เนื่องจากติดปญหาเรื่อง  หนวยเบิกจายที่โอน 
ขามจังหวัดไมได                 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :       
      เพิ่มมาตรการกําหนดบทลงโทษสําหรับหนวยงานที่มียอดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
ลงทุนเพิ่มเติม  แตไมสามารถเบิกจายไดทนัภายในปงบประมาณ 
หลักฐานอางองิ :  
       ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงิน  
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)              
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      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  9.3 :  รอยละของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบตัิการไทยเขมแข็ง 2555 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการกองคลัง ผูจัดเก็บขอมูล :   1.  นางภัททิรา   สุริวรรณ  
                            2.  นางนัยนา     สาสุข 

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

กรณีท่ี 1  สวนราชการไดรับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏบิัติการไทยเขมแข็ง 2555          
   (โครงการปเดียว) 

คําอธิบาย :  

• โครงการปเดยีว  หมายถึง โครงการทีด่ําเนนิการและเบกิจายแลวเสรจ็ภายในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
2555 (โครงการปเดียว) จะใชผลการเบิกจายเงินของสวนราชการ ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเทียบ
กับวงเงินตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระบบ Project Financial Monitoring System (PFMS) โดยใช 
ขอมูลการเบิกจายเงินดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
สูตรการคํานวณ 
 
 

 
 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

                ในปงบประมาณ 2553   กรมโยธาธิการและผังเมืองไดรับการจัดสรรโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (โครงการปเดียว)  รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2552 จํานวน 32,000,000 
บาท และรอบที่ 2 เดือนกุมภาพันธ 2553 จํานวน 196,714,500 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น  228,714,500  
บาท โดยจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางป 2553 ในระบบ PFMS ณ เดือนกันยายน 2553 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
90,962,000 บาท และมีผลการเบิกจายเงิน  เปนเงิน  63,388,000  บาท  คิดเปนรอยละ 69.69 ของแผนการ
จัดซื้อจัดจาง  
      

 
เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่เบิกจาย x 100 

วงเงินตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระบบ PFMS 
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      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 
เกณฑการใหคะแนน :     
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 เบิกจายรอยละ 80 

2 เบิกจายรอยละ 90 

3 เบิกจายรอยละ 100  ภายในเดือนกันยายน 2553 

4 - 

5 เบิกจายรอยละ 100  กอนในเดือนกันยายน 2553 
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      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

กรณีท่ี 2  สวนราชการไดรับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555  
   (โครงการผูกพันขามปงบประมาณ) 

คําอธิบาย : 

• โครงการผูกพันขามปงบประมาณ  หมายถึง โครงการที่ไดรับอนุมัติเงินเพื่อดําเนินการ
มากกวา 1 ป โครงการผูกพัน 2 ปงบประมาณ (2553 – 2554) โครงการผูกพัน 3 ปงบประมาณ (2553 – 2555) 
เปนตน         

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
2555 (โครงการผูกพันขามปงบประมาณ) จะใชผลการเบิกจายเงินของสวนราชการทั้งที่เบิกจายในสวนกลาง  
และสวนภูมิภาค เทียบกับวงเงินตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระบบ PFMS   
 
สูตรการคํานวณ  
 
 
 
 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

                     ในปงบประมาณ 2553   กรมโยธาธิการและผังเมืองไดรับการจัดสรรโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (โครงการผูกพันขามปงบประมาณ)  เปนเงินทั้งสิ้น  869,521,000  บาท     
(ไดรับอนุมัตปิรับแผนการใชจาย โดยนําเงินงบประมาณป 2554-2555 ของรายการที่ดําเนินการเสร็จเร็วกวา
แผน จํานวน 341,294,000 บาท รวมเปนเงนิไดรับงบประมาณจํานวน 1,210,815,000 บาท)  และมผีลการ 
เบิกจายเงิน  เปนเงิน  1,158,797,250 บาท  คิดเปนรอยละ  133.27 
เกณฑการใหคะแนน :     
               

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ  80 รอยละ  90 รอยละ  100 รอยละ  110 รอยละ  120 

 

 

 
เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่เบิกจาย x 100 

วงเงินตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระบบ PFMS 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

ตัวช้ีวัดท่ี  9.3 :  รอยละของการเบิกจายเงินโครงการ
ลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

(1.00)    

   กรณีที่ 1  สวนราชการไดรับจัดสรรเงินโครงการ    
                  ลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  
                 2555 (โครงการปเดียว) 

0.20 รอยละ 69.69 1.00 0.0020 

   กรณีที่ 2  สวนราชการไดรับจัดสรรเงินโครงการ 
                  ลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  
                  2555 (โครงการผูกพันขามปงบประมาณ) 

0.80 รอยละ 133.27 5.00 0.0400 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :    
                 โครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัตกิารไทยเขมแขง็ 2555  กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดรับจัดสรรดังนี้ 
                -  โครงการปเดียว  ไดรับจัดสรรจํานวนเงิน  228,714,500  บาท  ซ่ึงใชเกณฑคํานวณจากแผนการ 
                    จัดซื้อจัดจางจํานวนเงิน 90,962,000 บาท และสามารถเบิกจายไดเปนจาํนวนเงิน 63,388,000 บาท   
                  -  โครงการผูกพันขามปงบประมาณ  ไดรับจดัสรรจํานวนเงิน 869,521,000  บาท  สามารถเบิกจายได 
                   เปนจํานวนเงิน 1,158,797,250 บาท   
                ซ่ึงไดดําเนนิการเรงรัดใหมกีารเบกิจายโครงการดังกลาว  โดยมีการประชุมเรงรัดการเบิกจายเงนิ 
เปนประจําทกุเดือน   
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   

1. หนวยงานทีเ่กีย่วของมีการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  
- ใหผูรับจางเบกิจายเงินลวงหนา 15 % ของวงเงินในสัญญาจาง ทุกสัญญาเพื่อใหมีสภาพ

คลองทางการเงิน 
2.  ดําเนินการตามนโยบายเรงรัดการเบิกจายของรัฐบาล 

- เรงรัดการจัดจางและลงนามในสัญญาจางภายใน 15 วนัทําการ นับจากที่ไดรับอนุมตัิเงินงวด
จากสํานักงบประมาณ 

- ขออนุมัติปรับแผนการใชจายเงินโดยขออนุมัติเงินงวดป 2554-2555 มาใชจายใน
ปงบประมาณ 2553 สําหรับรายการที่สามารถดําเนินการไดเร็วกวาแผนที่กําหนดไวเดิม 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :       
               งานกอสรางของกรมฯ  เปนงบผูกพัน  จึงมีขั้นตอนในการจัดจางหลายขั้นตอน  รวมทั้งการ E - 
Auction  ตองใชเวลาในการดําเนินงาน และหาก E-Auction แลวเกนิวงเงินงบประมาณ ที่ไดรับ กต็อง
ดําเนินการใหมทั้งกระบวนการ 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      - 

หลักฐานอางองิ :  
              ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
       กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี   10  : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการกองคลัง ผูจัดเก็บขอมูล :  1. นางอุษา      พฤกษพิทักษกุล 
                          2.  นางสาวปรียาวรรณ  จทูอง                   

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

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชี

ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนาํเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารทรัพยากร 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

 ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลการดําเนินงาน 

1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผล
การคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให 
สํานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ตามหนังสือ ดวนที่สุด 
ท่ี มท 0703/1580, 1581, 1582 
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551  และปงบประมาณ พ.ศ. 2552 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงอยางไร พรอมท้ังวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ  
และเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ตามหนังสือ ดวนที่สุด 
ท่ี มท 0703/1580, 1581, 1582 
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 

3 สวนราชการมีการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรือศูนยตนทุน 
ในระบบ GFMIS และสงมอบใหหนวยงานในองคกรรวมตรวจสอบ 
ความถูกตองเหมาะสม สําหรับขอมูล คาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ตามหนังสือกองคลังท่ี  
มท 0703/ว 110 ลงวันที่ 
8 กันยายน 2553 

4 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจากผล
การคํานวณตนทุนที่เกิดข้ึน ซึ่งแผนดังกลาวตองสอดคลองกับผลการวิเคราะห
ตนทุนผลผลิตตอหนวยขององคกร พรอมท้ังกําหนดเปาหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหชัดเจน และแผนฯ ดังกลาว
ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ตามหนังสือ ดวนที่สุด 
ท่ี มท 0703/2590 
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
       กระทรวงมหาดไทย 

 
     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
 ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลการดําเนินงาน 

5  ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปบประมาณ 
พ.ศ. 2553  ไดแลวเสร็จครบถวน 

 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาสวนราชการ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
ตามหนังสือ  

ท่ี มท 0703/7928 
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2553 

เกณฑการใหคะแนน :     
              

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 : ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

1.00 ระดับ 5 5.00 0.0500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
            ขั้นตอนที่ 1    กรมโยธาธิการและผังเมือง   ไดดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ      
            ขั้นตอนที่ 2    กรมโยธาธิการและผังเมือง    ไดดําเนินการเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปงบประมาณ พ.ศ. 2552  วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร  
พรอมทั้งวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตไดแลวเสร็จ    
           ขั้นตอนที่ 3   กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการระบุตนทุนทางตรงเขาสูกิจกรรมยอยหรือศูนย
ตนทุนในระบบ GFMIS และสงมอบใหหนวยงานในองคกรรวมตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม สําหรับขอมูล
คาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
       กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

              ขั้นตอนที่ 4   กรมโยธาธิการและผังเมือง   ไดจดัทาํแผนเพิ่มประสิทธิภาพปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดย
พิจารณาจากผลการคํานวณตนทุนทีเ่กดิขึน้  ซ่ึงแผนสอดคลองกับผลการวิเคราะหตนทนุผลผลิตตอหนวยขององคกร 
และมีการกําหนดเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และแผนไดรับความเหน็ชอบจากอธิบดี 
              ขั้นตอนที่ 5   กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนนิการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนนิงานประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแลวเสร็จครบถวน และไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนนิงานและผลสําเร็จตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไดรับความเหน็ชอบจากอธิบด ี
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน  :   
         สําหรับการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2552   ไดทําการดึงขอมูลทางบัญชี 
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552) จากระบบ CO ในระบบGFMIS  แลวนํามาคํานวณ 
ตอในโปรแกรม Excel     และนําขอมูลที่ไดมาคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
ซ่ึงเปนการคํานวณตามแนวทางใหมที่แตกตางไปจากเดิม   โดยสามารถคํานวณตนทุนไดถึงระดับกิจกรรมยอย  
และผลผลิตยอยตามศูนยตนทุนตาง ๆ 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           
        จากการจัดทําบัญชีตนทุน  โดยการดึงขอมูลจากระบบ GFMIS มาใชเปนฐานขอมูล   แตดวยขอจํากัดของระบบ 
ที่มีการพัฒนาโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลอดมา  ประกอบกับกรมบัญชีกลาง 
ไดเปลี่ยนแนวทางการคํานวณตนทุนใหมที่แตกตางไปจากเดิม  ซ่ึงกําหนดใหใชโปรแกรม CGD_ COSTING  
ในการคํานวณ  โดยกอนการคํานวณตองเตรียมขอมูลคาใชจายซึ่งเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก  ตองไมมีความผิดพลาด
หรือผลกระทบตอการนําเขาขอมูล หากขอมูลที่นําเขามีขอผิดพลาดจะตองกลับไปตรวจสอบรูปแบบและขอมูล
การนําเขาในแตละขั้นตอน  จึงสงผลทําใหผูปฏิบัติงานซึ่งยังไมมีความชํานาญตองใชเวลานานในการปฏิบัติงาน 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      - 
 

หลักฐานอางองิ : (หมายเหต ุ: เอกสารหลักฐานสามารถตรวจสอบไดท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง) 
  ขั้นตอนที่ 1  

1. เอกสารการกําหนดเกณฑการปนสวนคาใชจายของแตละกิจกรรมยอยเขาสูผลผลิตยอย  
2. รายงานผลการคํานวณตนทนุตอหนวยผลผลิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
3. หนังสือกรมบญัชีกลาง ที่ กค 0423.2/ ว 468  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552   เร่ือง กําหนดรูปแบบรายงานผล 

การคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552    
4. หนังสือกรมบญัชีกลาง ที่ กค 0423.2/ ว 32  ลงวันที่ 20 มกราคม  2553   เร่ือง กําหนดรูปแบบรายงานผล 

การคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (เพิ่มเติม) 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
       กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
5. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0703/1580   ลงวนัที่ 26 กมุภาพนัธ 2553  เร่ือง ขอสงผล 

การดําเนนิงานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขั้นตอนที่ 1 และ 2 
ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

6. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0703/1581  ลงวนัที่ 26 กมุภาพนัธ 2553  เร่ือง ขอสงผล
การดําเนนิงานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   ขั้นตอนที่ 1 และ 2           
ถึงผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

7. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ดวนที่สุด ที่ มท 0703/1582  ลงวนัที่ 26 กมุภาพนัธ 2553  เร่ือง ขอสงผล 
การดําเนนิงานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   ขั้นตอนที่ 1 และ 2           
ถึงเลขาธิการสํานักงาน ก.พ.ร. 

ขั้นตอนที่ 2      
1. รายงานการเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร  พรอมทั้งวเิคราะหสาเหต ุ
ของการเปลี่ยนแปลง   และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทนุตอหนวยผลผลิต 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ ว 468  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552   เร่ือง กําหนดรูปแบบรายงานผล 
การคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

3. หนังสือกรมบญัชีกลาง ที่ กค 0423.2/ ว 32   ลงวันที่ 20 มกราคม  2553   เร่ือง กําหนดรูปแบบรายงานผล
การคํานวณตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (เพิ่มเติม) 

4. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0703/1580   ลงวนัที่ 26 กมุภาพนัธ 2553  เร่ือง ขอสงผล
การดําเนนิงานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขั้นตอนที่ 1 และ 2  
ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

5. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0703/1581  ลงวันที่ 26 กุมภาพนัธ 2553  เร่ือง ขอ
สงผลการดําเนินงานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ขั้นตอนที่ 1 และ 2   
ถึงผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

6. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ดวนที่สุด ที่ มท 0703/1582  ลงวนัที่ 26 กมุภาพนัธ 2553  เร่ือง ขอสงผล
การดําเนนิงานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   ขั้นตอนที่ 1 และ 2           
ถึงเลขาธิการสํานักงาน ก.พ.ร. 

ขั้นตอนที่ 3      
1. หนังสือกองคลัง ที่ มท 0703/ว 110 ลงวันที่ 8 กันยายน 2553 เร่ือง ขอใหตรวจสอบขอมูลเพื่อการจัดทํา

ตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ขั้นตอนที่ 3 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                  กลุมพัฒนาระบบบริหาร                    
       กระทรวงมหาดไทย 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
2. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0703/7928 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เร่ือง ขอสงผลการ

ดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที ่5 
  ขั้นตอนที่ 4      

1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
2. รายงานผลการวิเคราะหรายละเอียดของตนทุนคงที่หรือตนทุนผันแปรที่มีผลทําใหตนทุนตอหนวยลดลง

หรือผลผลิตเพิ่มขึ้น ในการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
3. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ดวนที่สุด ที่ มท 0703/2590  ลงวนัที่ 31 มนีาคม  2553  เร่ือง ขอสงผล 

การดําเนนิงานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขั้นตอนที่ 4  
ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

ขั้นตอนที่ 5      
1. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0703/7928 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เร่ือง ขอสงผลการ

ดําเนินงานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอน
ที่ 5   

 
 

 



                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 11     ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผูอํานวยการกองคลัง ผูจัดเก็บขอมูล : 1. นางชลกร        กวดขนัธุ 
                          2. นายวราพนัธ    แนงแหยม                     

โทรศัพท :  0 2299 4162 โทรศัพท : 0 2299 4274 , 0 2299 4175 

คําอธิบาย : 
••  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  

จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการ
จัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และ
พิจารณาปริมาณพลังงานที่สวนราชการใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใช
อยางเหมาะสมตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บ 
ในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

••  พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ดานไฟฟา   

  2. ดานน้ํามันเชื้อเพลิง 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
1.  ไฟฟา 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลการดําเนินงาน 
1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงานดานไฟฟาของคณะทํางานลดการใชพลงังาน  รอบ  6  เดือน  
และรอบ  12  เดือน 

ไดนําผลการดําเนินการลดการใช
พลังงานเขาท่ีประชุมผูบริหาร
ประจําทุกเดือน 

2 2.1  ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ครบถวน มีขอมูลไฟฟาครบถวน 
 2.2  ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน มีขอมูลการจัดทําดัชนี 

การใชพลังงานครบถวน 
3 ปริมาณการใชไฟฟาจรงิ มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานโดยอยู

ในชวงตั้งแตรอยละ  25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง - 0.200 ถงึ - 0.333   

ปริมาณการใชไฟฟาจริงของ 
ตุลาคม 2552 – กันยายน 
 2553 นอยกวาปริมาณการใช
ไฟฟามาตรฐานโดยอยูในชวง 
0.2631 

4 ปริมาณการใชไฟฟาจรงิ มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยอยู
ในชวงตัง้แต รอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปรมิาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง - 0.091 ถงึ - 0.199  

 



                                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                          กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลการดําเนินงาน 
5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานไมเกิน

รอยละ 10 ของปริมาณ  การใชไฟฟามาตรฐาน  หรือ  มีคาดัชนีการใช
พลังงานไฟฟาอยูในชวง 0 ถึง - 0.090  

 

   

2.  น้ํามันเชื้อเพลิง 
ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลการดําเนินงาน 

1 ขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนนิการตามมาตรการประหยัด
พลังงานดานน้ํามันเชื้อเพลงิ ของคณะทํางานลดการใชพลังงาน  
รอบ  6  เดือน  และรอบ  12  เดือน 

ไดนําผลการดําเนินการลดการใช
พลังงานเขาท่ีประชุมผูบริหาร
ประจําทุกเดือน 

2 2.1  ขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน มีขอมูลปริมาณการใชน้ํามัน
ครบถวน 

2.2  ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน ครบถวน มีขอมูลดัชนีการใชพลังงาน 
ครบถวน 

3 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
โดยอยูในชวงตั้งแต  รอยละ  25 ถึง รอยละ 50 ของปริมาณการใช
น้ํามันมาตรฐาน หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง 
- 0.200 ถงึ - 0.333   

ปริมาณการใชน้ํามันจริงของ 
ตุลาคม 2552 – กันยายน  2553 
นอยกวาปรมิาณการใชน้ํามัน
มาตรฐานโดยอยูในชวง 0.3084 

4 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
โดยอยูในชวงตั้งแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 25 ของปริมาณการใช
น้ํามันมาตรฐานหรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง  
- 0.091 ถงึ -0.199  

5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
ไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน หรอื มีคาดัชนี
การใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง 0 ถึง - 0.090 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

                     คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามนั =  คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน- คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
                                                                                             คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง 
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     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.  2553 

คามาตรฐานการใชพลังงาน คาจริงการใชพลังงาน 
การใชพลังงานไฟฟา 4,962,749.09 3,928,870.00 
การใชพลังงานน้ํามัน 240,674.75 183,934.16 

                  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

การใชพลังงานไฟฟา 0.50 การใชไฟฟาจริงนอยกวา
การใชไฟฟามาตรฐาน  
โดยอยูในชวง  0.2631 

2.50 0.0250 

การใชพลังงานน้ํามัน 0.50 การใชน้ํามันจริงนอยกวา
การใชน้ํามันมาตรฐาน  
โดยอยูในชวง  0.3084 

2.50 0.0250 

รวม 1.00  5.00 0.0500  

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  มีคําสั่งกรมโยธาธกิารและผังเมือง ที่ 87 / 2552  ลงวันที่  17  กุมภาพนัธ  2552 

เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานลดการใชพลังงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  2.  กรมโยธาธิการและผังเมอืง   มีมาตรการและแนวทางประหยดัพลังงาน โดยกาํหนดใหทุกหนวยงาน

ควบคุมปริมาณการใชน้ํามนัเชื้อเพลิงใหอยูในปริมาณที่กําหนดและควบคุมปริมาณการใชไฟฟา ใหเปนไป 
อยางประหยัด 
        3. ใหทุกหนวยงาน สงขอมูลที่ใชสําหรับประเมินคาดชันีการใชพลังงาน เปนประจาํทุกเดือนซึ่งกรมโยธาธิการ- 
และผังเมือง จดัอยูในกลุมที่ 1  คือกลุมทั่วไป 
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                                                                                                                                                                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

   รอบ 12 เดือน 
4.  นําขอมูลรายงานผลการติดตามการดําเนนิการตามมาตรการประหยดัพลังงานเขาเปนระเบียบวาระการประชุม

ผูบริหารกรม เพื่อพิจารณาประจําทุกเดือน 
 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน : 
       หนวยงานตาง ๆ ใหการสนับสนุนขอมูลเปนอยางด ี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1.  มีมาตรการเหลื่อมเวลาในการทํางาน 
2.  ระบบปรับอากาศเปนระบบแบบรวมและเกามีอายกุารใชงานมานานทําใหส้ินเปลื้องกระแสไฟฟา 

       3.  การไฟฟานครหลวงสงเอกสารใบแจงหนี้คาใชไฟฟามาใหชา   ทําใหการนาํเขาขอมูลและประมวลผล 
            มีความลาชา 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      - 
 

หลักฐานอางองิ : 
    1. ระบบฐานขอมูล  และรายงานขอมูลการใชพลังงาน www. E - report. Energy .go .th 
    2. บันทึกกองคลัง ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0703.1/ว 060 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2553 เร่ือง รายงานการประชุม 

คณะทํางานลดการใชพลังงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง 
          3. รายงานสรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามมาตรการประหยดัพลังงาน (พฤศจิกายน 2552 – 
กันยายน 2553 รอบ 3 , 6 , 9 , 12 เดือน) 
          4.  คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมอืง ที ่435/2548  ลงวนัที่  7  มิถุนายน 2548  เร่ือง  มาตรการประหยดั 
 คาสาธารณูปโภคและประหยดัพลังงาน 

    5. บันทึกกองคลังที่  มท  0703.4/ว90  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2549  เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงาน 
    6. บันทึกกองคลังที่  มท  0703.4/ว100 ลงวันที ่ 26  ธันวาคม  2549  เร่ือง ตวัช้ีวดั  “ระดับความสําเรจ็ของ 

การดําเนนิการตามมาตรการประหยดัพลังงาน” 
    7. บนัทึกกองคลังที่  มท  0703.4/ว5  ลงวนัที่  30  มกราคม  2550  เร่ือง การกาํหนดแนวทางการดาํเนินการ 

ควบคุมปริมาณการใชน้ํามนัเชื้อเพลิง 
    8. บันทึกกองคลังที่  มท  0703.4/ว182  ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551  เร่ือง มาตรการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 
    9. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 87/2552  ลงวันที่  17  กุมภาพันธ  2552  แตงตั้งคณะทํางาน 

ลดการใชพลังงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  12 :  ระดับความสาํเร็จของการควบคุมภายใน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุนรัีตน แสงศรี ผูจัดเก็บขอมูล :  นางจริญญา   ศิลปประกอบ 
                            

โทรศัพท :  0 2299 4169 โทรศัพท :  :  0 2299 4270 

คําอธิบาย :  
                   การควบคุมภายใน หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานทีผู่กํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากร
ของหนวยรับตรวจจดัใหมีขึน้ เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคมุภายในดานประสิทธิผลและประสิทธภิาพของการดาํเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพยสิน การปองกันหรือ  ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
ในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
                    ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพจิารณาจากความสามารถของหนวยงาน 
ในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 (ขอ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสํานักงานการตรวจเงนิแผนดินที่ไดกําหนดเปนแนวทางไว 

  พิจารณาจาก 2 สวน คือ 

 น้ําหนัก เกณฑการพิจารณา 

สวนที่ 1 1.00    มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ คิดเปนรอยละ 100 

สวนที่ 2 1.00   มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ 
     ตรวจเงินแผนดินกําหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวย 
     การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ขอ 6)) 

 
 

สวนท่ี 1 : มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :   ประเมินการควบคุมภายในของกรมโยธาธิการและผังเมอืงทุกระดับ  
 จํานวน 24 หนวยงาน  คิดเปนรอยละ 100 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 

 

เกณฑการใหคะแนน :     
              

ระดับ 1 ระดับ 2   ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
60 70 80 90 100 

 

 

สวนท่ี 2 : กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาวาสวนราชการทุกระดับไดมีระบบ 
                 การควบคุมภายในที่เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
                 กําหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
                 พ.ศ. 2544  (ขอ 6)) ดังนี ้

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 หนวยรับตรวจมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการ
ประเมินผลควบคุมภายในตามระเบียบฯ พรอมระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบ
ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 มีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

3 หนวยรับตรวจมีรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ครบทั้ง 5 องคประกอบ (แบบ ปอ.2) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมิน
ของระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.1) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

อยูระหวางดําเนินการ 
จะแลวเสร็จภายใน         
30 ธันวาคม  2553 

4 หนวยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เพื่อจัดทํารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ซึ่งมา
จากการประมวลผลการประเมนิกระบวนการในการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.2) สําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

อยูระหวางดําเนินการ 
จะแลวเสร็จภายใน         
30 ธันวาคม  2553 

 
 
 
 
 
 

จํานวนหนวยรับตรวจและสวนงานยอย ที่จัดสงรายงานการควบคุมภายใน X 100 

จํานวนหนวยรับตรวจและสวนงานยอยทั้งหมดของสวนราชการ 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

5 พิจารณาผลการประเมินที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 และ 4  เพื่อจัดทําหนังสือ
รับรองการประเมินผล การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ การประเมินผลการควบคุมภายใน
ดังกลาวตองไดรับการประเมินผล จากผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 
และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจาํกระทรวง ภายในเกาสิบวัน  
นับจากวันสิ้นปงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) 

อยูระหวางดําเนินการ 
จะแลวเสร็จภายใน         
30 ธันวาคม  2553 

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 12 : ระดับความสําเร็จของการควบคุม
ภายใน 

(2.00)    

สวนที่ 1 : มีการประเมินการควบคุมภายใน   
                 ของสวนราชการทุกระดับ 

1.00 รอยละ 100 5.00 0.0500 
 

สวนที่ 2 : กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน  
                   5  ระดับโดยพิจารณาวาสวนราชการ 
                    ทุกระดับไดมีระบบการควบคุมภายใน 
                     ท่ีเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
                     ท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิกําหนด 

1.00 ระดับ 2 2.00 0.0200 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :    

สวนท่ี 1  :  มกีารประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดับ 
                   ประเมินการควบคุมภายในของกรมโยธาธิการและผังเมอืงทุกระดับ  จาํนวน  24  หนวยงาน   
 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

สวนท่ี 2  :  กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5  ระดับ  โดยพิจารณาวาสวนราชการทุกระดับไดมีระบบ        
การควบคุมภายในทีเ่ปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน กําหนด 
(ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ 6)) 
ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1  หนวยรับตรวจมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการประเมินผลควบคุมภายใน 
ตามระเบียบฯ พรอมระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคมุภายในและการติดตาม
การควบคุมภายใน    
ขั้นตอนที่ 2   มีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

(ขอ 6)) 
2. แนวทางการจดัวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :                                     
           สตน. ทําหนาที่รวบรวมการควบคมุภายในของแตละกอง แตไมไดมีการเขาสอบทานประเมิน      
การควบคุมภายในของแตละหนวยงาน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      - 
 
 

หลักฐานอางองิ :  
     สวนท่ี 1   มีการประเมินการควบคุมภายในของสวนราชการทุกระดบั 
                      1.  หนังสือสํานักงานตรวจสอบภายใน  ที่  มท 0718/295  ลว.  20  พฤศจิกายน  2552  
                            เร่ือง  รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวย 
                           การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ขอ 6  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                        2.  หนังสือสํานักงานตรวจสอบภายใน  ที่  มท 0718/296  ลว.  23  พฤศจิกายน  2552  
                            เร่ือง  รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวย 
                           การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ขอ 6  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                   กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

 

                        3.  หนงัสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่  มท  0718/11212  ลว. 17  ธันวาคม  2552 
                              เร่ือง  รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวย 
                           การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ขอ 6  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                        4.   หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่  มท  0718/11213  ลว. 17  ธันวาคม  2552 
                              เร่ือง  รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวย 
                           การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ขอ 6  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                       5.   หนงัสือกรมโยธาธกิารและผังเมือง  ที่  มท  0718/11214  ลว. 17  ธันวาคม  2552 
                              เร่ือง  รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวย 
                           การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ขอ 6  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                       6.   รายงานผลการประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที ่ 30 กันยายน  2552 
                              (แบบ  ปอ. 2) 
                       7.   รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  ณ วนัที่  30  กนัยายน  2552  (แบบ  ปอ. 3)   

     สวนท่ี 2    มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิกําหนด 
(ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ 6))    

1. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 523/2551   ส่ัง ณ วันที่ 14   สิงหาคม 2551   
     เร่ือง  มอบหมายหนาที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
2.  หนังสือสํานักงานตรวจสอบภายใน  ที่  มท 0718/ว43  ลว.  17  กุมภาพันธ  2553  
      เร่ือง  ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
3.  หนังสือสํานักงานตรวจสอบภายใน  ที่  มท 0718/95  ลว.  8  เมษายน  2553  
      เร่ือง  สรุปรายงานการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     ของปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

4. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่  มท 0718/2978   ลว.  22  เมษายน  2553 
                            เร่ือง  สรุปรายงานการดาํเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
                       5.  หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่  มท 0718/211  ลว.  10  สิงหาคม  2553 
                             เร่ือง  รายงานตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน 
                            การควบคมุภายใน  พ.ศ. 2544  ขอ 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
 
 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  13 :  ระดับความสาํเร็จของการตรวจสอบภายใน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุนรัีตน แสงศรี ผูจัดเก็บขอมูล :  นางจริญญา   ศิลปประกอบ 
                            

โทรศัพท :  0 2299 4169 โทรศัพท :  0 2299 4270 

คําอธิบาย :  
                       การตรวจสอบภายใน  หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อมัน่  และการใหคําปรึกษาอยางเทีย่งธรรม 
และเปนอิสระ  ซ่ึงจัดใหมีขึน้เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบ 
ภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุง 
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 
 ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหนวยงาน 
ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  
โดยแสดงใหเหน็  รายละเอยีด ดังนี้ 
- ปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงท่ีนํามาใช 
- การวิเคราะหความเสี่ยง 
- การจัดลําดับความเสี่ยง 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

2  
และ 

3 

จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป  โดยจะตองแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 
- วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรพัยากร 
- แนวทางการปฏิบัติงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ 
และเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ หรอืสั่งการ 
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่มีในรายงานฯ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 
 



                                                                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

5 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรอืการตรวจสอบการดําเนินงาน 
โดยวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการ
ดําเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรอืขอเสนอแนะใหแกผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

เกณฑการใหคะแนน :     
              

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

 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี  13 :  ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน 

2.00 ระดับ 5 
 

5.00 0.1000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :    
 ขั้นตอนที่ 1 จดัทํากระดาษทาํการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
   1.1  มีการระบุปจจัยเสีย่งและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใชในการประเมินความเสี่ยง 
   1.2  มีการแสดงรายละเอียดใหเห็นถึงการวิเคราะหความเสี่ยง 
   1.3  มีการจดัลําดับความเสี่ยงและผลสรุปที่ไดใชในการวางแผนการตรวจสอบ 

 ขั้นตอนที ่2 และ 3   จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจาํป  โดยมี
รายละเอยีด ดังนี้ 
     2.1  วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
     2.2  ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
     2.3  การจัดสรรทรัพยากร 
     2.4  แนวทางการปฏิบัติงาน   
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนที่ 4  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ  และเสนอ 
หัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ  หรือส่ังการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ที่มีในรายงานฯ  
ขั้นตอนที่ 5   มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงานโดยวิเคราะห
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน  รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
        แผนการตรวจสอบภายในประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :                                    - 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :      - 
 

หลักฐานอางองิ :  
 
1. ตารางการวิเคราะหและประเมนิความเสี่ยง ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
2. แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สงกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ  ที่ มท 0718/2619  ลว. 31 มี.ค. 2553 
3. รายงานการตรวจสอบภายในทางดานการเงนิและการปฏบิัติตามกฎระเบียบและขอบงัคับที่เสนอ

หัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือส่ังการใหหนวยงานที่เกีย่วของปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะที่มีในรายงาน ดังนี ้
3.1 รายงานการตรวจสอบภายในประจําเดอืนตลุาคม 2552 ที่ มท 0718/292 ลว. 13 พ.ย. 2552 
3.2 รายงานการตรวจสอบภายในประจําเดือนพฤศจิกายน 2552 ที่ มท 0718/320 ลว. 28 ธ.ค. 2552 
3.3 รายงานการตรวจสอบภายในประจําเดือนธันวาคม 2552 ที่ มท 0718/32 ลว. 5 ก.พ. 2553 
3.4 รายงานการตรวจสอบภายในประจําเดือนมนีาคม 2553  ที่ มท 0718/115  ลว. 6 พ.ค. 2553 
3.5 รายงานการตรวจสอบภายในประจําเดือนพฤษภาคม 2553  ที่ มท 0718/153  ลว. 18 มิ.ย. 2553 
3.6 รายงานการตรวจสอบภายในประจําเดือนกรกฎาคม 2553  ที่ มท 0718/196  ลว. 30 ก.ค. 2553 
3.7 รายงานการตรวจสอบภายในประจําเดือนกนัยายน 2553  ที่ มท 0718/264  ลว. 15 ต.ค. 2553  
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

4. รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงาน  โดยวเิคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนนิงาน  
รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของหนวยงาน 
4.1  รายงานการตรวจสอบการดําเนินงาน โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนเมืองมหาชัย 

 จังหวดัสมุทรสาคร  ที่ มท 0718/173  ลว. 6  ก.ค. 2553 
        4.2   รายงานการตรวจสอบการดําเนนิงาน โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนทาบอ 
                จังหวัดหนองคาย  ที่  มท  0718/220  ลว.  30  สิงหาคม  2553 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี  14 : ระดับความสาํเร็จของการดาํเนินการตามแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองนติิการ ผูจัดเก็บขอมูล :  - 
                            

โทรศัพท :  0 2619 6818 โทรศัพท :  - 

คําอธิบาย : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ หมายถึง ความสําเร็จของ

สวนราชการในการดําเนินการจัดทําแผนการยกเลิก ปรับปรุง แกไขบทบัญญัติของกฎหมายของสวนราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวง หรือ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรม และรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กํากับดูแลแลวแตกรณี รวมทั้ง
ความสําเร็จในการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดยพิจารณาความสําเร็จของ 
การดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1. ความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย กําหนดเปนตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดยสวนราชการที่จะตองดําเนินการ ประกอบดวย 

 สวนราชการระดับกรมทั่วไป  
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะตองพัฒนา 

2. ความสําเร็จของการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ กําหนดเปน
ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  
โดยสวนราชการที่จะตองดําเนินการ ประกอบดวยสํานักงานปลัดกระทรวงทั้งที่มีและไมมีกฎหมาย
จะตองพัฒนา (ยกเวนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

                 ทั้งนี้ตัวช้ีวัดที่สวนราชการจะตองดําเนินการ รวมทั้งการกําหนดน้ําหนัก ดังรายละเอียดตารางตอไปนี้ 
 

สวนราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับความสําเร็จของการ
จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย ข อ ง 
สวนราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับความสําเร็จของการ
สนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

ดําเนินการ น้ําหนัก ดําเนินการ น้ําหนัก 

สวนราชการระดับกรมทัว่ไป
และสํานักงานปลัดกระทรวง-
ศึกษาธิการ 

 1.0 ไมตองดําเนินการ 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
 

สวนราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับความสําเร็จของการ
จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย ข อ ง 
สวนราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับความสําเร็จของการ
สนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

ดําเนินการ น้ําหนัก ดําเนินการ น้ําหนัก 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
ท่ีไมมีกฎหมายจะตองพัฒนา 

ไมตองดําเนินการ  1.0 

สํานักงานปลัดกระทรวงที่มี
กฎหมายจะตองพัฒนา 

 0.5  0.5 

 

ตัวชี้วัดท่ี 14.1 ระดับความสาํเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

คําอธิบาย : 
             ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการหมายถึงความสําเร็จของสวนราชการในการ
ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดทําแผนการยกเลิก ปรับปรุง แกไขบทบัญญัติของกฎหมายของสวนราชการใน
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 ใหแลวเสร็จและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวง
หรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมและรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กํากับดูแลแลวแตกรณี โดยเปน
การยกเลิก ปรับปรุงแกไข บทบัญญัติของกฎหมายที่สวนราชการรักษาการ หรืออยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานในกํากับเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาตทั้งที่มีใบอนุญาตและไมมีใบอนุญาตแตเปนการอนุมัติ
หรืออนุญาตที่ไมถูกตอง ไมมีความจําเปนหรือไมเหมาะสม เชน ซํ้าซอนกับกฎหมายอื่น ลาสมัยหรือสรางภาระใหกับ
ผูขอรับอนุมัติหรือผูขอรับอนุญาตเกินความจําเปน เมื่อเทียบกับประโยชนของประชาชนและสวนราชการ  โดยการ
ดําเนินการแบงออกเปน 2 ระยะคือ 
           ระยะที ่1 เปนการจดัทาํแผนพฒันากฎหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และ 
            ระยะที่  2  เปนการจัดทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ไดรับอนุมตัิใหแลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

            ซ่ึงการพัฒนากฎหมายของสวนราชการดังกลาวเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553 
รวมทั้งสอดคลองกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรมที่มีนโยบาย 
ในการปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ลาสมัยและเปดชองใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบกับการพัฒนา
กฎหมายใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุมครองสิทธิสวนบุคคล  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
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     รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน   :   กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการอนุมัติ
หรืออนุญาต  ซ่ึงขณะนีอ้ยูในขั้นตอนการตรวจพจิารณาของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  จึงขอยกเวนการ
ดําเนินการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ตามหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0706/2880    
ลงวันที่ 19 เมษายน 2553 ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย    และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  
ที่ มท 0208.4/6458 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2553  (กรณีสวนราชการที่ไมมีแผนพัฒนากฎหมายที่ตองดําเนินการในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหนาํน้ําหนกัรอยละ 1 ไปรวมที่ตวัช้ีวดัที่ 12 และ 13 ตัวช้ีวัดละ 0.5) 
เกณฑการใหคะแนน :     
 

ระดับคะแนน คะแนนเต็ม 

ระดับที่ 1 2  คะแนน 

ระดับที่ 2 2  คะแนน 

ระดับที่ 3 3  คะแนน 

ระดับที่ 4 2  คะแนน 

ระดับที่ 5 1  คะแนน 

รวม 10  คะแนน 
               
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดท่ี 14.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

    

                    

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :            

              - รอหนังสือแจงการยกเวน จากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน  :                                 - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน  :                                            - 
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ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :               - 
 

หลักฐานอางองิ  :                                                              - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 15  : ระดับความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
1. นายวินัย              มูลนาค 
2. นางสาวนฤมล  คงดิศ 
3. นางวนดิา          จั่นอุไร 
4. นางวนดิา     วานิช 

ผูจัดเก็บขอมูล :  
1. นางภัชรา     นาคดิษฐ       2. นางสาวบุษบา  พชรากรตอสกุล 
3. นางกิ่งกาญจน  โรจนวิทยา      4.  นางสาวสมจิต   สุขชัย 
5. นางภาวดี          ภูมรินทร         6. นายเกษม      โคเลิศ             

โทรศัพท : 0 2299 4616 , 0 2201 8210 
                  0 2273 0890 , 0 2299 4335 
 

โทรศัพท : 0 2299 4321,  0 2299 4616, 0 2299 4154 
                  0 2299 4254,  0 2299 4317, 0 2299 4315 

คําอธิบาย : 
              ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง  ความสําเร็จที่สวนราชการ 
นําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง 
(Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุง 
และยกระดับคณุภาพการบรหิารจัดการของสวนราชการตอไป 
             การดาํเนินการตามตัวช้ีวดั แบงออกเปน 3 ตวัช้ีวัดยอย ดังนี ้
             15.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
             15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ 
                     การดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 
             15.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้าํหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
            15.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน 
                     การดําเนินการตามตัวช้ีวดันี้ แบงออกเปน 3 ตัวช้ีวดัยอย ดังนี ้

 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก (รอยละ) 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 
15.1.1  รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน           4           4 
15.1.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ 
            ของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

          1           1 

15.1.3  รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
            ในหมวดที่สวนราชการดําเนินการไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

         1           1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

                     15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน 
                                (วดักระบวนการในการดาํเนนิการพฒันาองคการในหมวดที่ดําเนนิการปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 
                                 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดเลือกดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ใน 2 หมวด  คอื  หมวดบังคบั ไดแก หมวด 6 (การจดัการกระบวนการ) และหมวดสมัครใจ ไดแก หมวด 5  
(การมุงเนนทรัพยากรบุคคล) โดยในแตละประเด็นไดมีการดําเนินการเพื่อผลักดันใหบรรลุการผานเกณฑฯ 
ระดับพื้นฐานในหมวดนั้นๆ ดังนี ้
          หมวด 5  (การมุงเนนทรัพยากรบุคคล) 

 รหัส คําอธิบายการดาํเนินการ สถานะดําเนินการ 

HR 1 A :  แตงตั้งคณะทํางานกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร  
      ทําการสํารวจความเห็นของบุคลากรเพื่อนํามากําหนดปจจัยความผาสุกและความพึงพอใจ 
         ของบุคลากร รวมท้ังการจดัลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ 
         ของบุคลากร  

   จัดทําแผนการสรางความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร  
  D : ดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุก  
 L : จัดทําแบบสอบถาม เรื่องความผาสุก ความพึงพอใจและสภาพแวดลอมในการทํางาน  
       ของบุคลากร   

 

HR 2 A : แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของขาราชการระดับกรม 
      และในหนวยงาน โดยไดกาํหนดหลกัเกณฑและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ของขาราชการ  
D :  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรือ่งหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ 
         ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมใหทราบทั่วกัน 
      มีหนังสือแจงเวียนเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดอืน 
         ขาราชการและการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา พรอมแบบสรุปการประเมินผล 
         การปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัดกรม 
 I :  มีหนังสือแจงประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรือ่งอัตรารอยละของฐานในการ 
         คํานวณที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดอืนขาราชการ  เพื่อใชประกอบ 
         กับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
      มีการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ   
 

  

 

 
 

สีเขียว 

สีเขียว 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
 รหัส คําอธิบายการดาํเนินการ สถานะดําเนินการ 

HR 3 A : ดําเนินการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคลประจําป 2553 
     และไดรวบรวมจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล   
     ตามแผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2553 
D :รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2553 
L : มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการพัฒนาบุคลากร 
I :  ดําเนินการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองเปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 

HR 4 A :  กําหนดหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรม และแนวทางในการประเมิน 
         ประสิทธิภาพและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรม  

 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝกอบรมเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพ 
       และความคุมคาของการจดัการฝกอบรม  
D :  มีหนังสือแจงเวียนหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรม และแนวทาง 
         ในการประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรม พรอมเผยแพรทาง 
         เว็บไซตกรม : สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง ใหบุคลากรในสังกัดกรมทราบ 
         ท่ัวกัน  และนําไปสูการปฏิบัติ 
      รายงานผลการดําเนินการตามหลักเกณฑฯ  
L : มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาบุคลากร  

 

HR 5 A :  แตงตั้งคณะกรรมการจดัทําแผนการสรางความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร 
      แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนการสรางความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร 
      จัดทําแผนสรางความกาวหนาของบุคลากร 
D: ดําเนินการตามแผนการสรางความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร และรายงานผลการ 
     ดําเนินการตามแผนฯ 
L: สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอแผนการสรางความกาวหนาและรายงานสรุปผล 
     การดําเนินการ 
 

 

 
 
 

สีเขียว 

สีเขียว 

สีเขียว 
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        หมวด 6  (การจัดการกระบวนการ) 
 รหัส คําอธิบายการดาํเนินการ   สถานะดําเนินการ 

PM 1    A :  แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 6  
          และประชุมคณะทํางานฯ เพื่อทบทวนกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน    
           โดยไดพิจารณาจากยุทธศาสตร พันธกิจ และความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนได  
          สวนเสีย  
       สํานัก/กองไดจัดทํารางผงักระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน 

 

PM 2    A : ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา 
 และกระบวนการสนับสนุน  โดยสํานัก/กองไดจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
 ท่ีสรางคุณคา พรอมกับกําหนดตัวช้ีวัดของกระบวนการฯ  

D :  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) ใหความรูความเขาใจในการนําขอกําหนดที่สําคัญ 
      ของกระบวนการ และการนําไปสูการปฏิบัติ โดยมีตัวช้ีวัดของกระบวนการฯ ท่ีสามารถวัดผล   
        ความสําเรจ็ได 
L :  มีการติดตามผลการปฏิบัติตามตัวช้ีวัด เปนประจํา รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน  

 

PM 3 A : สํานัก/กองเจาของกระบวนการไดออกแบบกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการ 
      สนับสนุน โดยมีปจจัยสําคัญที่นํามาใช ในเรื่องของขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
      และประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
D :  มีประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาถึงกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน 
        รวมท้ัง แตละหนวยงานไดมกีารประชุมเพื่อช้ีแจงการปฏิบัติงานตามกระบวนการฯ และตัวช้ีวัด 
        ท่ีไดกําหนดไว 
L :  สํานัก/กองเจาของกระบวนการไดมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกระบวนการฯ เพื่อทบทวน 
       วิเคราะหหาจุดท่ีควรปรับปรุง  ตลอดจนไดมีประชุมคณะทํางานฯ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน 
       ตามกระบวนการฯ  

                         

PM 4 A : ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อปองกันผลกระทบ 
      กับการจัดการกระบวนการในกรณีท่ีเกิดภาวะฉุกเฉิน  โดยไดพิจารณาถึงระบบปองกัน 
      การระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุ และการอพยพจากอัคคีภัย รวมถงึการบรหิารจัดการดังกลาว 
      ซึ่งไดจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉินเสนออธิบดีใหความเห็นชอบแลว  และจัดตั้งคณะทํางาน  
      ดําเนินการแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน   
D : จัดใหมีการฝกอบรมและปฏิบัติการ เพื่อใหความรู ความเขาใจแกคณะทํางานฯ บุคลากร 
     ภายในกรม เพื่อใชเปนแนวทางนําไปปฏิบัติงานและขอเสนอแนะในการทบทวนปรับปรุง 
     แผนการดําเนินการตอไป  พรอมท้ังไดเผยแพรทางเว็บไซตกรมอีกชองทางหนึ่ง 

 

 
 

สีเขียว 

สีเขียว

สีเขียว

  สีเขียว 
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 รหัส คําอธิบายการดาํเนินการ   สถานะดําเนินการ 

         L : มีการประชุม เพื่อนําปญหา อุปสรรคที่ไดจากการประชุมมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
     เปนระยะๆ 
I :  มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินที่เช่ือมโยงตอการดําเนินการตามพันธกิจหลักของกรม  
     ซึ่งจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนือ่ง 

 

 

PM 5 A :  อธิบดี ไดเห็นชอบกระบวนการที่สรางคุณคา จํานวน 10 กระบวนการ และกระบวนการ 
         สนับสนุน จํานวน 10  กระบวนการ   
      คัดเลือกกระบวนการที่สรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุนมาจัดทํามาตรฐาน- 
        การปฏิบัติงาน  เชน  ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กําหนด  แสดงถึง Work Flow 
        กระบวนการ เปนตน โดยจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคา  
        จํานวน 5 คูมือ และกระบวนการสนับสนุน จํานวน 5 คูมือ  
D :   สํานัก /กอง เจาของกระบวนการไดมีการเผยแพรคูมือฯ และนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
         เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป   
L :  สํานัก/กองเจาของกระบวนการไดมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกระบวนการฯ เพื่อทบทวน 
       วิเคราะหหาจุดท่ีควรปรับปรุง  ตลอดจนไดมีประชุมคณะทํางานฯ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน 
       ตามกระบวนการฯ  
I :   กรมไดมีการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และสนับสนุนใหปฏิบัติงานบรรลุผล 
     ตามขอกําหนดของกระบวนการ   
 

 

PM 6 A : ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาถึงกระบวนการที่จะนําไปสูการปรับปรุง โดยพิจารณา 
      ถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  ซึ่งมีกระบวนการ 
      ท่ีสามารถจะปรับลดระยะเวลาได เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
D :   สํานัก /กอง เจาของกระบวนการไดมีการเผยแพรคูมือฯ และนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
         เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป   
L :  สํานัก/กองเจาของกระบวนการไดมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกระบวนการฯ เพื่อทบทวน 
       กระบวนการ  
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีเขียว 

สีเขียว 
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  เกณฑการใหคะแนน : 

การประเมินผล 
น้ําหนัก     เกณฑการใหคะแนน 

  (รอยละ) 1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัดที่ 15.1.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
                          ระดับพื้นฐาน (วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองคการ 
                          ในหมวดที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2553)   
                           (มีจํานวน  2  หมวด (แผน))  ไดแก หมวดบังคับ     1 หมวด    
                                                                                   หมวดสมัครใจ 1 หมวด   

  (8.00) 
 
 
   4.00 
   4.00 

 
 
 

60 
60 

 
 
 
70 
70 

 
 
 

80 
80 

   
 
 

  90 
90 

 
 
 

100 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 15.1.1  รอยละของการผานเกณฑคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
(วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองคการในหมวด   
  ท่ีดําเนินการ)  มีจํานวน 2 แผน 
 1) แผนที่ 1 : หมวด 5 :  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
 2) แผนที่ 2 : หมวด 6 :  การออกแบบกระบวนการ 
    สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนที่เนน 
    ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเปนสําคัญ                                  

(8.00) 
 
 
 
    4.00 
    4.00 

 
 
 

 
        รอยละ 100    
            รอยละ 100       

 
 
 
 

5.00 
5.00 

 
 
 
 

0.2000 
0.2000 
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                15.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ 
                           ในการดําเนนิการพัฒนาองคการ  (วัดผลลัพธของการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการ 
                           ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 
           
 
 

                           การวัดระดบัความสําเร็จของตัวช้ีวัดนี้ เปนการวดัความสําเร็จจากการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ของตัวช้ีวัดผลลัพธใน 2 หมวด ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเลือกดําเนนิการ ซ่ึงตัวช้ีวัดผลลัพธดังกลาวกรมไดสง 
ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวนัที่  2  พฤศจกิายน  2552  ตามแบบฟอรม 7.2 แลว โดยมีการมอบหมายผูรับผิดชอบ 
เพื่อรวบรวมผลขอมูลการดําเนินการในแตละตัวช้ีวัดดังกลาวในรอบ 12  เดือน ดังนี ้
            หมวด 5  (การมุงเนนทรัพยากรบุคคล) 

ชื่อตัวชีวั้ด ผูรับผดิชอบ 
รอยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีตอองคกร กองการเจาหนาที่ 
รอยละของหลักสูตรการอบรมที่ผานเกณฑตามหลักประกันคุณภาพ
การฝกอบรม 

สถาบันพฒันาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง 

 

             หมวด 6  (การจัดการกระบวนการ) 

ชื่อตัวชีวั้ด ผูรับผดิชอบ 
รอยละความพงึพอใจของผูรับบริการที่มีตอขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงานเจาของกระบวนการที่ใหบริการ 
จํานวนกระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงใหผลการดําเนนิงานดีขึ้น หนวยงานเจาของกระบวนการ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ตารางและสูตรการคํานวณสาํหรับแผนที่ 1 และแผนที่ 2 

ตัวชี้วัด  (i) 
 

น้ําหนัก   

 (Wii) 

 เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ 
   ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วดั    ผลการ 

ดําเนินงาน 

คะแนน 
  ท่ีได  
 (SMi) 

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

แผนที่ 1  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล          

1. รอยละความพึงพอใจของบุคลากร 
    ท่ีมีตอองคกร 

0.50 60 65 70 75 80 75.60    4.12 
 

  2.0600 

2 รอยละของหลักสูตรการอบรมที่ผานเกณฑ 
    ตามหลักประกันคุณภาพการฝกอบรม 

0.50 60 65 70 75 80 86.54     5.00   2.5000 

น้ําหนักรวม 1 
 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนัก   4.5600 

แผนที่ 2   การออกแบบกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนที่เนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 
                เปนสําคัญ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

 
                           ตัวชี้วัด  (i) 

 น้ําหนัก 

(Wii) 

   เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ 
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด ผลการ 

ดําเนินงาน 

 คะแนน 
 ท่ีได  
 (SMi) 

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

1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
     ท่ีมีตอข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

0.50 60 65 70 75 80 85    5.00   2.5000 

2. จํานวนกระบวนการที่ไดรับการปรับปรุง 
    ใหผลการดําเนินงานดีข้ึน    

0.50 1 - 2 - 3 3    5.00   2.5000 

น้ําหนักรวม 1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนัก   5.0000  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 15.1.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธในการดําเนินการพัฒนาองคการ 
(วัดผลลัพธของการพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการ 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)  มีจํานวน 2 แผน 

 1) แผนที่ 1 : หมวด 5 :  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
 2) แผนที่ 2 : หมวด 6 :  การออกแบบกระบวนการ 
     สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนที่เนน 
     ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเปนสําคัญ            

(2.00) 
 
 
 
 
    1.00 
    1.00 

 
 
 

 
 

               4.5600    
                      5.0000 

 
 
 
 
 

4.5600 
5.0000 

 
 
 
 
 

0.0456 
0.0500 

 

           15.1.3 รอยละของการผานเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที่สวนราชการ 
                      ดําเนินการไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                      

                      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน โดยจัดทําแผนพัฒนาองคการ จํานวน 2 แผน ในหมวดบังคับ ไดแก หมวด 3 :  การใหความสําคัญ 
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี และหมวดสมัครใจ ไดแก หมวด 1 : การนําองคกร 
                      สํานักงาน ก.พ.ร.ไดมีหนังสอืแจงผลการตรวจประเมนิตวัช้ีวดัที่ 14  ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552    โดยผลการตรวจประเมินของกรมโยธาธิการ- 
และผังเมือง ในหมวด 3 ผานเกณฑ = 100 %  ซ่ึงจะไดคาคะแนนตามตัวช้ีวดัที่ 15.1.3 ของการดําเนินการตามตวัช้ีวัด 
ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ในหมวด 3 
(น้ําหนกัรอยละ 1) โดยปริยาย  สําหรับหมวด 1 ผานเกณฑ = 98.57 %  สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนดใหดําเนนิการจดัทํา
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 
แผนพัฒนาองคการ (แผนซอม) หมวด 1 (น้ําหนกัรอยละ 1)  ในประเดน็ที่ไมผานเกณฑฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   
มี 2 ประเด็น ไดแก LD 1 : L.2  และ LD 3 : L.2  ซ่ึงไดมีการดําเนินการเพื่อผลักดันใหบรรลุการผานเกณฑระดับพืน้ฐาน 
ดังนี ้

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะดําเนินการ 
LD 1 
(L.2) 

 

 กรมไดจัดทําแผนพัฒนาองคการ (แผนซอม) ในหมวด 1 ในประเด็นที่ไมผานเกณฑฯ 
    ในรหัส LD 1 : L.2  การปรบัปรุงวิธีการ/ชองทางสื่อสารทิศทางขององคการ  

 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการปรับปรุงวิธีการ/ชองทางสื่อสารทิศทางขององคการ 
 มีการประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาถึงชองทางสื่อสารที่ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน   

    คานิยม เปาประสงค หรือผลการดําเนินการที่คาดหวังขององคการ โดยใหมีการปรับปรุง 
    ชองทางสื่อสาร สรุปไดดังนี้ 
    1) การเผยแพรทาง Webpage  สื่อสารใหชัดเจน เปนที่นาสนใจ 
    2) หนงัสอืแจงเวยีน สือ่สารถงึบุคลากรโดยตรงและทั่วถึง 
    3) ปายประกาศ/บอรตางๆ  สื่อสารอยางแพรหลาย 
    4) หนงัสอื/วารสารกรม  สือ่สารสรางความเขาใจมากขึ้น 
    5) หวัหนางาน/เพือ่นรวมงาน สื่อสารสรางความเขาใจ นําไปสูการปฏิบัต ิ
    6) การประชุม สื่อสารสรางความเขาใจ นําไปสูการปฏิบัติ รวมทั้ง ไดมีโอกาสแลกเปลีย่น 
    7) การอบรม/สัมมนา  สื่อสารและนําไปสูการปฏิบัติ 

 กรมไดจัดทําแบบสํารวจการรับรูทิศทางองคการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ 
     พ.ศ. 2553  ของบุคลากร (ท้ังสวนกลางและสวนภูมภิาค) โดยสรุปรอยละของบุคลากร 
   ท่ีรับรูและเขาใจทิศทางองคการ (4 ประเด็น) = รอยละ 87.50 

 และเพื่อใหบุคลากรของกรมไดรับรูและเขาใจในทิศทางองคการอยางตอเนือ่ง และนําไปสู 
    การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย  กรมจึงไดมอบหมายใหหนวยงานที่รบัผิดชอบ ไดแก 
    สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง  กองเผยแพรและประชาสัมพันธ  และ 
    ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 

LD 3 
(L.2) 

 กรมไดจัดทําแผนพัฒนาองคการ (แผนซอม) ในหมวด 1 ในประเด็นที่ไมผานเกณฑฯ 
    ในรหัส LD 3 : L.2  การติดตามและทบทวนแนวทาง/วิธีการในการจัดกิจกรรมเรียนรู 
    เพื่อใหเกิดการบูรณาการและสรางความผูกพนั รวมมือในภายในองคการ โดยมีขอเสนอแนะ 
    สําหรับการปรับปรุงกิจกรรมตอไป       

 

 

สีเขียว 

สีเขียว 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะดําเนินการ 
  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อติดตามการดําเนินกิจกรรมและใหขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุง   

    กิจกรรม   
 มีการประชุมคณะทํางานฯ เพื่อติดตามการดําเนินกิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

   จํานวน 6 กิจกรรม ซึ่งเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนดไว 3 ประการ คือ 
    1) เพื่อใหเกิดการบูรณาการและการสรางความผูกพัน รวมมือภายในองคการ 
    2) เพื่อสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรของกรมสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 
    3) เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและเจาหนาท่ี 

     และเพื่อการดําเนินการกิจกรรมดังกลาวเปนไปดวยความตอเนื่องและบรรลุตามเปาหมาย 
     ท่ีกําหนดไว  จึงไดมีขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกิจกรรมตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
     ท้ัง  6  กิจกรรม  

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

การประเมินผล 
น้ําหนัก     เกณฑการใหคะแนน 

  (รอยละ) 1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัดที่ 15.1.3  รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั      
ระดับพื้นฐาน ในหมวดที่สวนราชการดําเนินการไมผานเกณฑฯในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552    

  1.00   
 
 

60 70 80   90 100 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 15.1.3  รอยละของการผานเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที่
สวนราชการดําเนินการไมผานเกณฑฯในงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  (หมวด 1 LD 1 : L.2  และ  LD 3 : L.2) 

1.00         รอยละ 100 5.00 
 
 

 

0.0500 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

                 15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักในการบรรลุเปาหมาย ความสําเร็จของผลลัพธการ       
                         ดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 
 

               การวัดระดับความสําเร็จของตัวช้ีวัดนี้ เปนการวัดความสําเรจ็จากการบรรลุเปาหมายความสําเร็จในหมวด 7 
  ตามเกณฑฯ ระดับพื้นฐาน  โดยสํานักงาน ก.พ.ร.กําหนดใหสวนราชการเลือกตัวช้ีวัดในหมวดที่ไมไดดําเนินการ 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จํานวน 4  หมวด   ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ไดเลือกดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ใน 2 หมวด  คือ  หมวดบังคับ ไดแก หมวด 6 
  (การจัดการกระบวนการ) และหมวดสมัครใจ ไดแก หมวด 5 (การมุงเนนทรัพยากรบุคคล)  ดังนั้น กรมจึงไดเลือก 
  ตัวช้ีวัดทีก่ําหนดไวในหมวด 7 จํานวน 6 ตัวช้ีวัด ไดแก RM 1, RM 2, RM 3, RM 4.1, RM 4.2  ,RM 4.3  และเปนการ 
 วดัความสําเรจ็ในรอบ 12  เดือน โดยมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการในแตละตัวช้ีวัด ดังนี้ 

รหัส ชื่อตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

RM 1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของผลสมัฤทธิ์ของมาตรการ/
โครงการ ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

   RM 2 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของเปาหมายของโครงการ 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

   RM 3 รอยละความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ/โครงการ 
ท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ 
 

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 

  RM 4.1 รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผยขอมูล 
ขาวสาร ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 

  RM 4.2 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลสถิติภาครัฐ (statXchange) 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  RM 4.3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสมัฤทธิ์ของการดําเนินการ 
ตามแผนการจัดการความรูอยางนอย 3 องคความรู 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ดานการพัฒนาเมือง 
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ตารางและสูตรการคํานวณ : 
 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ําหนัก   

   (Wi) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ 
ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

     ผลการ     
  ดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
(SMi) 

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

RM 1  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัความสําเร็จ 
            ของผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการ 
            ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
 

0.17 
 

60 70 80 90  100 100 5.00 0.8500 

RM 2  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัความสําเร็จ 
            ของเปาหมายของโครงการตามแผน - 
            บริหารความเสี่ยง  
 

0.16 
 

60 70 80 90  100  97.16   4.7169 0.7547 
 

RM 3  รอยละความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ 
           ของการดําเนินการ/โครงการที่เปดโอกาส 
           ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 
           บริหารราชการ 
 

0.16 
 

60 70 80 90  100   100      5.00 0.8000 

RM 4.1 รอยละความพึงพอใจของประชาชน 
            ที่มีตอการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
             ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 
             พ.ศ. 2540  
 

0.17 
 

65 70 75 80  85 N/A      1.00 0.1700 

RM 4.2  ระดับความสําเร็จของการบูรณาการ 
               ขอมูลสถิติภาครัฐ (statXchange) 
  

0.17 
 

1 2 3 4 5 5 5.00 0.8500 

RM 4.3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัความสําเร็จ 
               จากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ 
                 ตามแผนการจัดการความรู 
              อยางนอย 3 องคความรู   
 

0.17 
 

80 85 90 95  100 100      5.00 0.8500 

น้ําหนักรวม 1.00 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 4.2747  
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  :     

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

  ผลการ 
ดําเนินงาน 

  คาคะแนน 
   ที่ได 

คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 15.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ 
ผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

4.00 4.2747 4.2747 0.1710 

 

                 15.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

                         การจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให 
  สวนราชการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทําแผน 
  พัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในหมวดที่ยังไมไดดําเนินการตามตัวช้ีวัดของปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2552 และ 2553     ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
  ในหมวด 1 , หมวด 3  และในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดจัดทําแผนพัฒนาองคการในหมวด 5 และ หมวด 6             

    เกณฑการใหคะแนน : 
                      การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
แบงเปนตวัช้ีวดัยอย ดังนี ้

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ)  

(Wi) 
เกณฑการใหคะแนน 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

 คะแนน 
ท่ีได 
(SMi) 

คะแนน 
ถวงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

15.3.1  ความครบถวน ของการจัดทํารายงาน     
            ลักษณะสําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1.00 3 6 9 12 15     15 5.00   5.0000 

15.3.2  ความครบถวนของการจัดทํารายงาน    
            การประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1 - 7  
            ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ 
            ภาครัฐระดับพื้นฐาน 

1.00 3 4 5 6 7     7 5.00   5.0000 

15.3.3  ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการ 
            ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 *   
            (2 แผน) 

2.00 0 - 1 - 2     2 5.00   10.00 

น้ําหนักรวม 4.00 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนัก  =∑(Wi x SMi) 5.0000  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  :     

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

  ผลการ 
ดําเนินงาน 

  คาคะแนน 
   ที่ได 

คาคะแนน       
ถวงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 15.3  ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
การจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

4.00 5 5.00 0.2000 

 

คําชี้แจงปฏิบตัิงาน/มาตรการที่ไดดําเนนิการ : (ตัวช้ีวดัที ่15) 
กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายความสําเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ-
ภาครัฐ  ดังนี ้

    1. แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในหมวด 5 และ หมวด 6 ตามคําสั่งที่ 1/2552 
         ลงวันที่  8  กันยายน 2552   และคําสั่งฯ ในหมวด 1 ตามคําสั่งที่ 687/2552  ลงวันที ่22 ธันวาคม 2552 
    2. ประชุมคณะทํางานฯ หมวด 5  และ หมวด 6  วันที่ 1 , 8 ,12 และ 26  ตุลาคม 2552  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการ 
        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ในหมวด 5 และ หมวด 6   โดยอธิบดีใหความเห็นชอบแผนฯ และจัดสง 
        สํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2552 
    3. มีหนังสือแจงเวียนแผนพัฒนาองคการฯ ในหมวด 5 และหมวด 6 ใหสํานัก/กอง และเผยแพรผานทางเว็บไซต 
        กรม www.dpt.go.th : กลุมพัฒนาระบบบริหาร ใหไดทราบทั่วกนัดวย 
   4. ประชุมเพือ่ช้ีแจงกรอบการประเมินผลฯ ของตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
       ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และมอบหมายใหหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการตามตัวช้ีวดัยอย  
       คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 
   5. ประชุมเรื่องการดําเนินการตามตัวช้ีวดัที่ 15 ตามเกณฑการประเมนิคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน 
       คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 
   6. ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ในหมวด 5 และหมวด 6 ไดครบถวน 
   7. จัดทําแผนพัฒนาองคการ (แผนซอม) ในหมวด 1 LD 1 : L.2 และแตงตั้งคณะทํางานเพื่อปรับปรุงวิธีการ/ 
       ชองทางสื่อสารทิศทางขององคการ 
   8. ดําเนินการปรับปรุงชองทางสื่อสารทิศทางองคการ 
   9. จัดทําแผนพัฒนาองคการ (แผนซอม) ในหมวด 1 LD 3 : L.2  และแตงตั้งคณะทํางานเพื่อติดตามการดําเนินกิจกรรม 

        และใหขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6  เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :  

          ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  รวมทั้ง 
ความรวมมือรวมใจของผูบริหารทุกระดับ  เจาหนาที่ผูปฏิบัติ และเจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมายดําเนินการพัฒนา
องคการ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :     
    1. ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามกรอบการประเมนิผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
จะตองดําเนินการตามเกณฑการประเมินของเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental 
Level)  ซ่ึงตองมีหลักฐานในการดําเนินการอยางชัดเจนเปนที่ประจักษ  และการดําเนนิการเพื่อใหประสบความสําเร็จได 
ตองอาศัยความรวมมือรวมใจในการดําเนินการจากทุกสวนของคนในองคกร 
    2. หนวยงานผูรับผิดชอบ (บางหนวยงาน) ยังขาดความเขาใจในการดําเนินการตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน  

หลักฐานอางองิ :    
   1. คําสั่งที่ 1/2552 ลงวันที่  8  กันยายน 2552  แตงตั้งคณะทํางานการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
       (Working Team) หมวด 5 และหมวด 6  
   2. คําสั่งที่ 687/2552  ลงวันที่ 22  ธันวาคม 2552  แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด 1 
   3. แผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  หมวด 5 และหมวด 6 
   4. คําสั่งที่ 139/2553  ลงวนัที่ 3 มีนาคม 2553 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปรับปรุงวิธีการ/ชองทางสื่อสารทิศทางของ 
       องคการ 
   5. แผนพัฒนาองคการ (แผนซอม) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมวด 1 ในหมวด 1 LD1 : L.2 
   6. คําสั่งที่ 228/2553 ลงวนัที่ 29 เมษายน 2553 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อติดตามการดําเนินกิจกรรมและใหขอเสนอแนะ 

        สําหรับการปรับปรุงกิจกรรม     
   7.  หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ดวนที่สุด ที่ มท 0722/5394 ลงวันที่  2  สิงหาคม  2553 เร่ืองแจงรายชื่อ 
       กระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนนุ ตามตัวช้ีวัดที่ 15.1.1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
   8. แบบรายงานการดําเนนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
       ตามแบบฟอรมที่ 1- 5 จาํนวน 4 ชุด (เอกสารพรอมไฟลขอมูลบรรจุในแผนซีดีรอม จํานวน 2 แผน) 
   9. โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการประเมนิผลในรูปแบบไฟล excel (ไฟลขอมูลบรรจุในแผนซีดรีอม)   
 
 

   หมายเหตุ  ไดจัดสงหลักฐานลําดับที่ 8  และ 9 ใหสํานกังาน ก.พ.ร.พรอมแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
                      ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน 
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