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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 มิติภายนอก   
  การประเมินประสิทธผิล   

 

 

 ๑. นโยบายสําคญัเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก  
 ๑.๑  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลเุป้าหมายต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ 

หลักของกระทรวง 
 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑   การจัดทําโครงสร้างและการบริหารจัดการภัยพิบัติตามระบบ SINGLE COMMAND 
ของแต่ละภัยแล้วเสร็จ (๑๔ ภัย) 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒   จํานวนประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย(ครัวเรือน)   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓   อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อแสนประชากร   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔   ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๕   ร้อยละเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของ GPP ของทุกจังหวัด(X คือ ค่าเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง)   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๖   รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๗   ระดับผลสัมฤทธ์ิของการให้บริการประชาชน(ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทุกจังหวัด)   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๘ 

 
ร้อยละของเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตําบลท่ีนําแผนชุมชนสู่การพัฒนา 
ท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 
 

 ๑.๒  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทยีบเทา่และตัวชี้วัดของ
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน 
 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑   จํานวนผังเมืองรวมที่ได้ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม
และมีเอกสารประกอบ(ผัง) 

๑ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 

  ตัวชี้วัดที๑่.๒.๒.๑ ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนจังหวัดตาก 

๓ 

  ตัวชี้วัดที๑่.๒.๒.๒ ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนจังหวัดเชียงราย 

๕ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓ ระดับความสําเร็จในการดําเนินการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 

๗ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๔ Doing Business 
   - อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของ 
     ธนาคารโลก 

๙ 

     

สารบัญ 

ก 
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  การประเมินคณุภาพ    

  ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๑๑ 

 มิติภายใน    
  การประเมินประสิทธิภาพ   

 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ๑๔ 
  ตัวชี้วัดที่ ๔  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
  ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓  
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ 

 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ         
 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 
 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 
 ร้อยละความสาํเร็จของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

๑๗ 
๑๙ 
๒๑ 
๒๓ 

  ตัวชี้วัดที่ ๕  ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต 
 ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

๒๕ 

  ตัวชี้วัดที่ ๖  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ๓๑ 
  ตัวชี้วัดที่ ๗  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ ๓๖ 
  การพัฒนาองค์การ 

 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร ๓๙ 
  ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ 
ตัวชี้วัดที่ ๘.๓ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

๔๐ 
๔๒ 
๔๕ 

  ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ๔๘ 
  ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ 
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

๔๙ 
๕๒ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ๕๗ 
  ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ 

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจการพัฒนาปรับปรุง 
วัฒนธรรมองค์การ 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

๕๘ 
 

๖๒ 
  ตัวชี้วัดที่ ๑๑ 

 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

ข 

สารบัญ  (ต่อ) 



หน่วย น้ําหนัก

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

ดําเนิน คะแนน ถ่วง

งาน ที่ได้ นํ้าหนัก

มิติภายนอก  (น้ําหนักร้อยละ ๗๐) ๓.๕๖๓๐

การประเมินประสิทธิผล (น้ําหนักร้อยละ ๖๐) ๓.๙๙๐๒

๑.๑ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง (ร้อยละ ๓๐ + A) ๓.๓๘๐๔
๑.๑.๑ การจัดทําโครงสร้างและการบริหารจัดการ
         ภัยพิบัติตามระบบ SINGLE COMMAND 
         ของแต่ละภัยแล้วเสร็จ (๑๔ ภัย)

ภัย ๓.๗๕ ๒ ๕ ๘ ๑๑ ๑๔ ๑๔ ๕ ๐.๑๘๗๕

๑.๑.๒ จํานวนประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดท่ีดินทํากิน   
ครัวเรือน ๓.๗๕ ๑๐,๔๐๐ ๑๐,๗๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๓๐๐ ๑๑,๖๐๐ ๑๑,๓๑๓ ๔.๐๔๓๓ ๐.๑๕๑๖

๑. นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก (ร้อยละ ๖๐)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
    รอบ ๖  เดือน

   รอบ ๑๒  เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

๑.๑.๓ อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อ
         แสนประชากร

อัตรา ๓.๗๕ ๑๖.๑๐ ๑๕.๖๐ ๑๕.๑๐ ๑๔.๖๐ ๑๔.๑๐ N/A ๑ ๐.๐๓๗๕

๑.๑.๔ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจําหน่าย
         ผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉล่ีย ๓ ปีย้อนหลัง

ร้อยละ ๓.๗๕ ๐  +๑%  +๒%  +๓%  +๔%  ๑๙% ๕ ๐.๑๘๗๕

๑.๑.๕ ร้อยละเฉลี่ยท่ีเพิ่มขึ้นของ GPP ของทุกจังหวัด 
        (X คือ ค่าเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง) ร้อยละ ๓.๗๕ x-๒ x-๑

x 
(ค่าเฉลี่ย
 ๕๒-๕๔)

x+๑ x+๒ x+๓.๑๔ ๕ ๐.๑๘๗๕

๑.๑.๖ รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น
ครัวเรือน ๓.๗๕

    x+   
 ๕%

(๗๓,๑๘๓)

 x+  
๗.๕%

(๗๔,๙๓๖)

 x+  
๑๐%

(๗๖,๖๗๙)

x+ 
๑๒.๕%

(๗๘,๔๒๒)

 x+  
๑๕%

(๘๐,๑๖๔)
N/A ๑ ๐.๐๓๗๕

๑.๑.๗ ระดับผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการประชาชน
        (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทุกจังหวัด) ระดับ ๓.๗๕ ๗๒.๘๖ ๗๗.๘๖ ๘๒.๘๖ ๘๗.๘๖ ๙๒.๘๖ N/A ๑ ๐.๐๓๗๕

๑.๑.๘ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน

        ตําบลท่ีนําแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น      ร้อยละ ๓.๗๕ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๗.๐๓ ๕ ๐.๑๘๗๕

        ได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด

๔.๖๐๐๐

๑.๒.๑ จํานวนผังเมืองรวมที่ได้ดําเนินการจัดทํา       
        แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมและมี ผัง ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๔ ๕ ๐.๕๐๐๐
        เอกสารประกอบ (ผัง)
๑.๒.๒ ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นท่ี         
       ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
        อาเซียน

แห่ง (๗)

๑.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่าและตัวช้ีวัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน(Joint KPI)(ร้อยละ ๒๗-A)        

ค



หน่วย น้ําหนัก

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

ดําเนิน คะแนน ถ่วง

งาน ที่ได้ นํ้าหนัก

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
    รอบ ๖  เดือน

   รอบ ๑๒  เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

๑.๒.๒.๑ ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นท่ี
          ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
          อาเซียนจังหวัดตาก

แห่ง ๓.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๐.๑๗๕๐

๑.๒.๒.๒ ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นท่ี
          ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
          อาเซียนจังหวัดเชียงราย

แห่ง ๓.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๐.๑๗๕๐

๑.๒.๓ ระดับความสําเร็จในการดําเนินการออกแบบ
        รายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
        แม่นํ้าโขง

แห่ง ๑๐ ๒๖ ๒๘ ๓๐ ๓๒ ๓๔ ๓๔ ๕ ๐.๕๐๐๐

๑.๒.๔ Doing Business g
        - อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย   
         เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก อันดับ ๓

อันดับ
ตํ่ากว่า 
๒๕

๒๑ - ๒๕ ๑๖ - ๒๐ ๑๑ - ๑๕
อันดับ
สูงกว่า 
๑๑

N/A ๑ ๐.๐๓๐๐

การประเมินคุณภาพ (น้ําหนักร้อยละ ๑๐) ๑.๐๐๐๐

๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๑๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ N/A ๑ ๐.๑๐๐๐

มิติภายใน (น้ําหนักร้อยละ ๓๐) ๔.๐๒๕๕

การประเมินประสิทธิภาพ (น้ําหนักร้อยละ ๑๕) ๔.๓๓๓๐

๓. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๐.๑๕๐๐

๔. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ (๒.๕)

๔.๑ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
      รายจ่ายลงทุน

ร้อยละ ๑ ๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๕๙.๖๐ ๑ ๐.๐๑๐๐

๔.๒ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
      รายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก ร้อยละ ๐.๕ ๔๔.๐๒ ๔๖.๔๖ ๔๘.๙๑ ๕๑.๓๖ ๕๓.๘๐ ๑๖.๓๔ ๑ ๐.๐๐๕๐

๔.๓ ร้อยละความสําเร็จของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ
      รายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน ร้อยละ ๐.๕ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๖๒.๕๕ ๑ ๐.๐๐๕๐

๔.๔ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
      ตามแผน

ร้อยละ ๐.๕ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๔๘.๔๒ ๑ ๐.๐๐๕๐

๕. ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําได้จริง
    เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
    งบประมาณรายจ่าย

ระดับ ๒.๕
     ๑    
  (๘๐%)

     ๒    
  (๘๕%)

     ๓    
  (๙๐%)

    ๔     
 (๙๕%)

   ๕      
(๑๐๐%)

๙๙.๙๙ ๔.๙๙๘๑ ๐.๑๒๕๐

๖. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
    ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๐.๑๕๐๐

ง



หน่วย น้ําหนัก

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

ดําเนิน คะแนน ถ่วง

งาน ที่ได้ นํ้าหนัก

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
    รอบ ๖  เดือน

   รอบ ๑๒  เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

๗. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕.๐๐๐ ๕.๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

การพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ ๑๕) ๔.๑๙๔๕

๘.   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
ระดับ (๕)

๘.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะ     
     สําคัญขององค์การ

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๐.๑๐๐๐

๘.๒ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ ร้อยละ ๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๗๘๙๕ ๔.๗๘๙๕ ๐.๐๗๑๘

      ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร

๘ ๓ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบคลากร ระดับ ๑ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔ ๐ ๐๖๐๐๘.๓ ระดบความสาเรจของการจดทาแผนพฒนาบุคลากร ระดบ ๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔ ๐.๐๖๐๐

๙.   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ระดับ (๓)

๙.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ        
     ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ร้อยละ ๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๗๖๔๗ ๔.๗๖๔๗ ๐.๐๗๑๕

๙.๒ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของ จํานวน ๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๐.๐๗๕๐

      ระบบสารสนเทศ

๑๐. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
      องค์การ

ระดับ (๓)

๑๐.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ ร้อยละ ๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๗๒๔๑ ๔.๗๒๔๑ ๐.๐๗๐๙
        ความพึงพอใจการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม

๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา ระดับ ๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔ ๐.๐๖๐๐
        ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

๑๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้าง
      ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ ๔.๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๐.๑๒๐๐

รวม ๑๐๐ ๓.๗๗๓๓

กรมโยธาธิการและผังเมือง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กระทรวงมหาดไทย

จ



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
        กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที ่๑.๒.๑ : จํานวนผังเมืองรวมที่ได้ดําเนินการจัดทําแผนงาน / โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมและมีเอกสาร 
                         ประกอบ(ผัง)   
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  
๑. ผู้อํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
๒. นางสาวนิรชา  บัณฑิตย์ชาติ                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางสาวพรพิมล  น้อยเจรญิ        
๒. นายเฉลิมพล     วงศ์กําภู 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๐๔  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๐๐, ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๘ 
คําอธิบาย :  
 

จํานวนผังเมืองรวมที่ได้ดําเนินการจัดทําแผนงาน / โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมและมีเอกสาร
ประกอบ พิจารณาจากจํานวนผังเมืองรวมที่ได้จัดทําแผนงาน / โครงการพัฒนาตามแผนงบประมาณ ประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เอกสารประกอบ หมายถึง  เอกสารการรายงานการจัดทําแผนงาน / โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม
ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง   

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

 

              ได้ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมและมีเอกสารประกอบการพิจารณา 
จํานวน ๑๔ ผงั แล้วเสร็จ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ 

 
 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ จํานวนผังเมอืงรวมที่ได้
ดําเนินการจัดทาํแผนงาน / โครงการ
พัฒนาตามผังเมืองรวมและมีเอกสาร
ประกอบผัง    
 

๑๐    ดําเนินการ   
    แล้วเสร็จ  
      ๑๔ ผัง 

๕ ๐.๕๐๐๐ 

 
 
 

๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
        กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑. เตรียมข้อมูลเบ้ืองต้นในพื้นที่ ๑๔ ผังเมืองรวม  
๒. สํารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลพ้ืนที่โครงการในพื้นที่ ๑๔ ผังเมืองรวม 
๓. จัดทําแผนงาน / โครงการพัฒนาในพื้นที ่๑๔ ผังเมืองรวม 
๔. ประชุมร่วมกับท้องถิ่น / ประชุมภาคประชาชนในพื้นที่ ๑๔ ผังเมืองรวม 
๕. ประชุมคณะที่ปรึกษาจังหวัด / กบอ. เห็นชอบโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมในพื้นที่ ๑๔ ผังเมืองรวม 
๖. จัดทําเอกสารและส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจํานวน ๑๔ ผงัเมืองรวม 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
 ๑.  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานตามโครงการ และมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่ชัดเจน 
 ๒.  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดและวิเคราะห์โครงการ สํานักผังเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะดําเนินงานตามแผนที่วาง    
      ไว้อย่างเคร่งครัด 

  อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑. ในปีงบประมาน ๒๕๕๖ ได้รบัการจัดสรรงบประมาณดําเนินการวางและจัดทําแผนงาน / โครงการพัฒนา 

จํานวน ๑๒ ผงัเท่านั้น 
๒. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดและวิเคราะห์โครงการส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่จงึมีข้อจํากัดในการจัดทําแผนงาน / 

โครงการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๓. การประสานงานในการจัดประชุมต่างๆต้องให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน 

กําหนดวันและเวลาประชุมของจังหวัด ทําให้ระยะเวลาไม่เป็นไปตามแผนดําเนินการ 
หลักฐานอา้งองิ :  
เอกสารแผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม  
๑. เอกสาร แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลา จังหวัดสงขลา 
๒. เอกสาร แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนทุ่งควายกิน - กองดิน จังหวัดระยอง 
๓. เอกสาร แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบข่า จังหวัดระยอง 
๔. เอกสาร แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัดชัยภูมิ 
๕. เอกสาร แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนลาดใหญ ่จังหวัดชัยภูมิ 
๖. เอกสาร แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ 
๗. เอกสาร แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
๘. เอกสาร แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
๙. เอกสาร แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
๑๐. เอกสาร แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๑. เอกสาร แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม – เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๒. เอกสาร แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
๑๓. เอกสาร แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๔. เอกสาร แผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

 

๒ 



                                                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                               ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

              กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                             กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
              กระทรวงมหาดไทย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)      รอบ ๖ เดือน 
                                                                                                  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒.๑   : ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศ                
                            ในภมูิภาคอาเซียน จังหวัดตาก 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :   
ผู้อํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ๑. นางสาวอุบล บุญศรี                        
   ๒. นางกฤติยา ท้วมย้ิม 

โทรศัพท ์: ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๗๘ โทรศัพท ์: ๐ ๒๒๐๑ ๘๓๓๙, ๐ ๒๒๐๑ ๘๓๒๘ 
คําอธบิาย  : การวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ในการเป็นเมือง
ประตูการค้า รองรับการพัฒนาความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกจิ การค้าชายแดน การท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองและชนบท 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ที่มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ 

                ระดับความสาํเร็จในการวางผงัพัฒนาพืน้ทีป่ระตูการคา้เพื่อเชื่อมโยงกบัประเทศในภมิูภาคอาเซยีน 
หมายถึง ระดับการดําเนินงานวางและจัดทําผังที่จัดทําตามขั้นตอนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน  :  

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน 

๑ 
การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าของ
ประเทศในภูมภิาคอาเซียนและสถานการณก์ารพัฒนาในพื้นที่วางผัง 
เพื่อกําหนดความสําคัญของพื้นที่และเมืองประตูการค้า  

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒ 
การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มและทศิทางการพัฒนาพื้นที่ระดับ
จังหวัด เมือง และชุมชน เพื่อรองรับบทบาทการเป็นพื้นที่ประตูการค้า 
เช่น ด้านเศรษฐกิจ ประชากร การพัฒนาเมือง โลจิสติกส์ คมนาคม 
และโครงข่ายความเชื่อมโยง เป็นต้น 

 ดําเนินการแลว้เสร็จ 

๓ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อกําหนดความเหมาะสมของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อรองรับการเป็นประตูการค้าของพื้นที่ในอนาคต 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และบูรณาการ         
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และทศิทางการพัฒนา เพื่อสรุป 
แนวทางการพัฒนาหลักในการยกระดับเมืองประตูการค้า 

 ดําเนินการแลว้เสรจ็ 

๕ 
จัดทําผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า และรายงานสรุปผล
เสนอผู้บริหารของส่วนราชการ 

ดําเนินการแล้วเสรจ็ 

   

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  :  
 

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

 
 

๓ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     รอบ ๖ เดือน 
                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒.๒.๑ ระดับความสําเร็จใน
การวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
จังหวัดตาก 

๓.๕ ๕ ๕.๐๐ ๐.๑๗๕๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนนิการ  :   
๑. การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ เศรษฐกิจภูมิภาค  การค้าระหว่างประเทศ การคมนาคมขนส่ง 

และโลจิสติกส ์ เมืองการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดน ความก้าวหน้าการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือ
อาเซียนและกรอบความร่วมมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนแผนงานโครงการที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่และศักยภาพ 
ในการเป็นประตูการค้าของจังหวัดตาก 

๒. การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด เมืองและชุมชนเพื่อรองรับการเป็น
พ้ืนที่ประตูการค้า ด้านต่างๆเช่น เศรษฐกิจ ประชากร ระบบการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน การขยายตัว
ของเมือง ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองเพื่อ
เป็นประตูการค้า 

๓. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อกําหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินในการรองรับ
พ้ืนที่ประตูการค้าในอนาคต  ที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชากร เมือง และโครงสร้างพื้นฐาน 

๔. ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
ภาวการณ์คุกคาม ของการพัฒนาและบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และทิศทางการพัฒนา  
เพื่อสรุปแนวทาง การพัฒนาหลักในการยกระดับเมืองประตูการค้า 
          ๕. ดําเนินการจัดทําผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า และรายงานสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
ของส่วนราชการ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน  : มีงบประมาณในการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  : - 
 
 
หลักฐานอา้งองิ  :  
- เอกสารรายงานการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนจังหวัดตาก 
 

 

๔ 



                                                                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)     รอบ ๖ เดือน 
                                                                                                  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒.๒   :   ระดับความสําเร็จในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศ             
                              ในภูมิภาคอาเซียน จังหวัดเชียงราย 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด  :   
ผู้อํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ๑. นางสาวอุบล บุญศรี                    
   ๒. นางกฤติยา ท้วมย้ิม 

โทรศัพท ์: ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๗๘ โทรศัพท ์: ๐ ๒๒๐๑ ๘๓๓๙, ๐ ๒๒๐๑ ๘๓๒๘ 
คําอธบิาย  : การวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ในการเป็นเมือง
ประตูการค้า รองรับการพัฒนาความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การค้าชายแดน การท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองและชนบท 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ที่มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้น                 
               ระดับความสาํเร็จในการวางผงัพัฒนาพืน้ทีป่ระตูการคา้เพื่อเชื่อมโยงกบัประเทศในภมิูภาคอาเซยีน 
หมายถึง ระดับการดําเนินงานวางและจัดทําผังที่จัดทําตามขั้นตอนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน  :  

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

๑ 
การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าของ
ประเทศในภูมภิาคอาเซียนและสถานการณก์ารพัฒนาในพื้นที่วางผัง 
เพื่อกําหนดความสําคัญของพื้นที่และเมืองประตูการค้า  

 ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒ 
การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มและทศิทางการพัฒนาพื้นที่ระดับ
จังหวัด เมือง และชุมชน เพื่อรองรับบทบาทการเป็นพื้นที่ประตูการค้า 
เช่น ด้านเศรษฐกิจ ประชากร การพัฒนาเมือง โลจิสติกส์ คมนาคม 
และโครงข่ายความเชื่อมโยง เป็นต้น 

 ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อกําหนดความเหมาะสมของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อรองรับการเป็นประตูการค้าของพื้นที่ในอนาคต 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และบูรณาการ         
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และทศิทางการพัฒนา เพื่อสรุป 
แนวทางการพัฒนาหลักในการยกระดับเมืองประตูการค้า 

 ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕ 
จัดทําผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า และรายงานสรุปผล
เสนอผู้บริหารของส่วนราชการ 

 ดําเนินการแล้วเสร็จ 

    
เกณฑ์การใหค้ะแนน  :  
 

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

. 
 

๕ 



                                                                                        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                                                                                              ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

              กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
              กระทรวงมหาดไทย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)       รอบ ๖ เดือน 
       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)      รอบ ๑๒ เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒.๒.๒ ระดับความสําเร็จใน
การวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
จังหวัดเชียงราย 

๓.๕ ๕ ๕.๐๐ ๐.๑๗๕๐ 

. 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดําเนนิการ  :   
๑. การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ เศรษฐกิจภูมิภาค  การค้าระหว่างประเทศ การคมนาคมขนส่ง 

และโลจิสติกส ์ เมืองการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดน ความก้าวหน้าการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือ
อาเซียนและกรอบความร่วมมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนแผนงานโครงการที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่และศักยภาพ 
ในการเป็นประตูการค้าของจังหวัดเชียงราย 

๒. การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด เมืองและชุมชนเพื่อรองรับการเป็น
พ้ืนที่ประตูการค้า ด้านต่างๆเช่น เศรษฐกิจ ประชากร ระบบการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน การขยายตัว
ของเมือง ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองเพื่อ
เป็นประตูการค้า 

๓. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อกําหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินในการรองรับ
พ้ืนที่ประตูการค้าในอนาคต  ที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชากร เมือง และโครงสร้างพื้นฐาน 

๔. ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
ภาวการณ์คุกคาม ของการพัฒนาและบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และทิศทางการพัฒนา  
เพื่อสรุปแนวทาง การพัฒนาหลักในการยกระดับเมืองประตูการค้า 
          ๕. ดําเนินการจัดทําผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ประตูการค้า และรายงานสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
ของส่วนราชการ 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน  : มีงบประมาณในการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  : - 
 
 
หลักฐานอา้งองิ  :  
- เอกสารรายงานการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนจังหวัดเชียงราย 
  

 

๖ 



 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
        กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                              
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓ : ระดับความสําเร็จในการดําเนนิการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสรา้งเขือ่นป้องกันตลิง่ 
                      ริมแม่น้ําโขง 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นางสมจิต  ปิยะศิลป์ 
ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง   

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายจาตุรนต์  โรจน์หริัญ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๒. นายไพโรจน์  เทศอ่ํา       

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

คําอธบิาย   
                          กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดําเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และได้รับงบประมาณ
ให้ดําเนินการป้องกันอาณาเขตของประเทศมาแล้วต้ังแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นมา โดยดําเนินการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งตามริมแม่น้ําตามแนวชายแดนทั้ง ๗ แห่ง ในการรักษาเขตดินแดน สามารถดําเนินการได้ด้วยเทคนิค
วิธีการทางวิศวกรรมตามเหตุของปัญหาที่ก่อให้เกิดการพังทลายของตลิ่ง สามารถควบคุมไม่ให้แนวร่องน้ําลึกขยับ
เข้ามาในฝั่งไทยปิดแนวการตัดข้ามลําน้ําการลัดคุ้งหรือเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ํา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการสํารวจและออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง แนวแม่น้ําโขงฝั่งไทย  
ที่ประสบปัญหาการพังทลายของตลิ่ง เพื่อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขงมิให้พังทลายสูญหาย   

 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 
 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน 

๑  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
 จํานวน ๒๖ แห่ง 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
 จํานวน ๒๘ แห่ง 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
จํานวน ๓๐ แห่ง 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรมิแม่น้ําโขง  
 จํานวน ๓๒ แห่ง 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
 จํานวน ๓๔ แห่ง 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๒๖ แห่ง ๒๘ แห่ง ๓๐ แห่ง ๓๒ แห่ง ๓๔ แห่ง 

 

๗ 



 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
        กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                              
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒.๓ ระดับความสําเร็จใน 
การดําเนินการออกแบบรายละเอียดเพื่อ 
การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
 

๑๐ ๓๔ แห่ง ๕.๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

 
 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
    ๑. รวบรวมข้อมูลโครงการเบื้องต้นในบริเวณออกแบบเขื่อน เช่น ข้อมูลการกัดเซาะตลิ่ง 
    ๒. สํารวจข้อมูลสภาพภูมิประเทศในปัจจุบันตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
    ๓. พิจารณาเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
    ๔. ออกแบบรายละเอียดและจัดทําแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขงปัจจุบันได้จํานวน ๓๔ แห่ง  

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดําเนินการ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
    อุปสรรคในการตรวจสอบภาคสนาม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีฝนตกชุกและระดับน้ําที่ขึ้นสูง 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
    - 

หลักฐานอา้งองิ : 
    แบบก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขงจํานวน ๓๔ แห่ง 

 
 
 
 
 

๘ 



 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
        กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                              
        

 

 
รายชื่อเขื่อนโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขงที่ดําเนินการตามตัวชี้วัดที่  ๑.๒.๓ 
 
 ๑.   เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านท่าขันทอง  หมู่ที่  ๑  (ตอน  ๒)  ต.บ้านแซว  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 
 ๒.   เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านปากอิง  หมู่ที่  ๒  (ตอน  ๒)  ต.ศรีดอนชัย  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย 
 ๓.   เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านแจมป๋อง  หมู่ที่  ๕  ต.หล่ายงาว  ถึงบ้านยายเหนือ  หมู่ที่  ๒  ต.ม่วงยาย
  อ.เวียงแกน  จ.เชียงราย 
 ๔.   เขื่อนป้องตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านไทยเจริญ  หมู่ที่  ๘  (ตอน  ๑)  ต.ม่วงยาย  อ.เวียงแกน  จ.เชียงราย 
 ๕.   เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านแสนพันท่า  หมู่ที่  ๔  ต.แสนพัน  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม 
 ๖.   เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านหนองเทา  หมู่ที่  ๗  ต.หนองเทา  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม 
 ๗.   เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านนาหนาด  หมู่ที่  ๒  ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.นครพนม 
 ๘.   เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านหมันหย่อน  หมู่ที่  ๓  ต.แสนพัน  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม 
 ๙.   เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านหาดทรายเพ  หมู่ที่  ๕  ต.หนองเทา  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม 
 ๑๐. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านเหล่าสวนกล้วยไม้  หมู่ที่  ๔  ต.หนองเทา  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  
 ๑๑. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บริเวณบ้านพนอมเหนือ  หมู่ที่  ๑ , ๕  ต.พนอม  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม 
 ๑๒. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านบัว  หมู่ที่  ๔  ต.ดงขวาง  อ.เมือง  จ.นครพนม 
 ๑๓. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านนาถ่อนท่า  หมู่ที่  ๑๓  (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้านท้ายน้ํา)  ต.นาถ่อน  
  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม 
 ๑๔. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านโคกไก่เซา  หมู่ที่  ๖  (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้านเหนือ)  ต.ท่าค้อ   
  อ.เมือง  จ.นครพนม 
 ๑๕. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านโคกไก่เซา  หมู่ที่  ๖  (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้านท้ายน้ํา)  ต.ท่าค้อ   
  อ.เมือง  จ.นครพนม 
 ๑๖. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านบุ้งฮี  หมู่ที่  ๓  ต.พระกลางทุ่ง  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม 
 ๑๗. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านศรีนคร  หมู่ที่  ๘  ต.แสนพัน  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม 
 ๑๘. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านน้อยลวงมอง  หมู่ที่  ๘  ต.หนองเทา  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม 
 ๑๙. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  ด่านศุลกากรบึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
 ๒๐. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บริเวณจากเขื่อนวัดอาฮงศิลาวาส  ถึง  ปากห้วยอีเต่า  บ้านอาฮง   
  หมู่ที่  ๓  ต.ไคสี  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ 
 ๒๑. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านต้าย  หมู่ที่  ๔  ต.นากั้ง  อ.ปากคาด  จ.บึงกาฬ 
 ๒๒. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านบุ่งเคล้า  หมู่ที่  ๑  (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)  ต.บุ้งเคล้า  อ.บุ้งเคล้า  จ.บึงกาฬ 
 ๒๓. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านท่าไคร้  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ 
 ๒๔. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านท่าส้มโฮง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)  ต.โคกว้าง  อ.บุ่งเคล้า  จ.บึงกาฬ 
 ๒๕. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านท่าศิริขันธ์  หมู่ที่  ๗  ต.โคกว้าง  อ.บุ่งเคล้า  จ.บึงกาฬ  (ช่วงที่ ๑) 
 ๒๖. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านท่าศิริขันธ์  หมู่ที่  ๗  ต.โคกว้าง  อ.บุ่งเคล้า  จ.บึงกาฬ  (ช่วงที่ ๒) 
 
 

(๘  -  ก) 
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 ๒๗. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านโป่งขาม  หมู่ที่  ๘  (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ํา)  ต.ป่งขาม   
  อ.หว้านใหญ่  จ.มุกดาหาร 
 ๒๘. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านนาสีนวน  หมู่ที่  ๑  ต.นาสีนวน  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
 ๒๙. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านดอนตาล  หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยกอก  หมู่ที่  ๔  ต.ดอนตาล   
  อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร 
 ๓๐. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  เทศบาลตําบลเวียงคุก  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย (ช่วงที่ ๑) 
 ๓๑. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  เทศบาลตําบลเวียงคุก  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย (ช่วงที่ ๒) 
 ๓๒. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านหาดคํา  ต.หาดคํา  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย 
 ๓๓. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านหาดทรายทอง  หมู่ที่  ๑๔  ต.หาดคํา  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย 
 ๓๔. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านตาลขุม  ต.รัตนวาปี  อ.รัตนวาปี  จ.หนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๘  -  ข) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๔ : อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายเสถียร  เจริญเหรียญ 
ผู้อํานวยการสํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร       

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายพรชัย  สังข์ศร ี
 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๒ 
คําอธิบาย :  

• อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก 
หมายถึง      ผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยตามรายงาน
ผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ปี ค.ศ. 2014 ที่จัดอันดับโดยธนาคารโลก  

• รายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business เป็นรายงานประจําปีที่ธนาคารโลกจัดทําขึ้นเพื่อ
รายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่ง
เกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการดําเนินธุรกิจว่าเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือไม่ มาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ปัจจุบัน
มีการประเมินผล ๑๐ ด้าน ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง การจดทะเบียน
ทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน การชําระภาษี การค้าระหว่างประเทศ การ
บังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง การแก้ปัญหาการล้มละลาย (การปิดกิจการ) และการขอใช้ไฟ 

• เหตุผล สํานักงาน ก.พ.ร. ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ส่วนราชการต่างๆ ปรับปรุงการให้บริการโดยการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงเพื่อให้การบริการมีความสะดวก และรวดเร็วขึ้นมา
ต้ังแต่  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินเรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก 
ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึง
เห็นชอบให้สํานักงาน ก.พ.ร. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันดําเนินการปรับปรุงบริการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้เป็นผลสําเร็จอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑ อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอยู่อันดับตํ่ากว่า ๒๕ 
๒ อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอยู่ที่อันดับ ๒๑-๒๕ 
๓ อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอยู่ที่อันดับ ๑๖-๒๐ 
๔ อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอยู่ที่อันดับ ๑๑-๑๕ 
๕ อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอยู่อันดับสูงกว่า ๑๑ 

 
 

 

๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
        กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

อันดับของประเทศไทยตามรายงาน 
ผลการวิจัย เรือ่ง Doing Business 
ของธนาคารโลก 

๓ N/A ๑.๐๐ ๐.๐๓๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
       กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกกฎ ระเบียบ และข้อกําหนดตามพระราช- 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้วางหลักการเกี่ยวกับการยื่น 
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารไว้ว่า ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้เจ้าพนกังานท้องถิ่น(ในกรณีนี้ คือ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย 
เหตุผลใหผู้้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ และในกรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่อาจ 
ออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนญุาตได้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถขยาย 
เวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสี่สิบห้าวัน ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นการกําหนดกรอบระยะเวลา 
และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในภาพรวมได้ชัดเจนและเหมาะสมดีแล้ว แต่อย่างไรก็ตามกรมโยธาธิการและผังเมืองจะ 
กําชับกรุงเทพมหานครให้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
อยู่ระหว่างการทบทวน กฎ ระเบียบและข้อกําหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง                
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
       เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการออกกฎ ระเบียบ และขอ้กําหนด 
ที่เกี่ยวข้อง ส่วนเจ้าพนักงานท้องถิ่น(ในกรณีนี้ คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)เป็นผูถ้อืปฏิบัติ ดังนั้นการประเมนิ 
ตัวช้ีวัดนี้อาจเกิดปัญหาขึ้นได้จากการที่ได้รับมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ในตัวช้ีวัด แต่เกณฑ์การประเมินผลขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่น นอกจากนี้กรอบระยะเวลาและ 
กระบวนการในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามที่ธนาคารโลกกําหนดนั้นยังขึ้นอยู่กับขั้นตอนการปฏิบัติของ
หน่วยอ่ืนด้วย เช่น ขั้นตอนการขออนุญาตและการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของบริษัททีโอทีจํากัด(มหาชน) ทีร่ะบุว่า 
ใช้เวลา ๒๑ วัน 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
- 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 

- 
หลักฐานอา้งองิ : 

- 
 

๑๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

  กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                
  กระทรวงมหาดไทย 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
   รอบ ๖ เดือน 
   รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่ ๒  :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด:   
ผู้อํานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์    

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  ๑.  นางสุวิมล          ลีลาวรพร             
                       ๒.  นางนงลักษณ์    เพชรประดับ    

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๘                          โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๐๐, ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๐๖     
คําอธิบาย  : 
        

• ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไมใ่ช่เจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการผู้ให้บริการ)หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 
 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดย สํานักงาน ก.พ.ร. จะเป็น
ผู้จัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 
 

• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 
(๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(๕) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

 และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
              ● งานบริการที่กําหนดให้สํานักงาน ก.พ.ร. วัดระดับความพึงพอใจใน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
                  (๑) การให้บริการให้คําแนะนําปรึกษาในด้านเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร น้ําหนัก ๕๐% 
                (๒) การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม                         น้ําหนกั ๕๐% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

  กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                
  กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     รอบ ๖ เดือน 
   รอบ ๑๒ เดือน 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

(งานบริการ) 

 
หน่วยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 
      ๑.  งานบริการให้คําแนะนําปรึกษาในด้าน 
           เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
      ๒. งานบริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
          ตามกฎกระทรวงผงัเมืองรวม 

 
 

ร้อยละ 

 
 

๘๕.๔๘ % 

 
 

๘๗.๓๐ % 

 
 

๘๙.๐๖ % 

    
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 

 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วง

น้ําหนัก 
ตัวช้ีวัด ๒ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๑๐.๐๐ N/A ๑.๐๐ ๐.๑๐๐๐  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :               
๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงาน เพื่อทราบและปฏิบัติแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการของกรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และให้ทุกหน่วยงานแจกจ่ายแบบสํารวจความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจที่มีต่อการบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แก่
ผู้รับบริการและกรอกแบบสํารวจพร้อมมีรายละเอียดช่ือ ที่อยู่ และรวบรวมให้กองเผยแพร่ฯ ทุกเดือน 

๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงาน เพื่อทราบผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของกรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๓. กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงาน เพื่อทราบผลการสํารวจตัวเองเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ต่องานบริการของกรม ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖) 

๔. กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงาน เพื่อทราบผลการสํารวจตัวเองเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ต่องานบริการของกรม ในรอบ ๖ เดือน (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๖) 

๕. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ตอบข้อข้องใจของผู้มีปัญหาเกี่ยวกับภารกิจกรม ที่ส่งมาทาง Web board 

๑๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

  กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                
  กระทรวงมหาดไทย 

 

 

     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     รอบ ๖ เดือน 
   รอบ ๑๒ เดือน 

๖. สํานัก/กอง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดต่างๆ ได้ส่งแบบสํารวจความพึงพอใจให้กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เป็นประจําทุกเดือน ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖ 

สํานัก/กอง     จํานวน    ๖ หน่วยงาน 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดต่างๆ  จํานวน  ๕๔ จังหวัด 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :                              
๑. ผู้บริหารสํานัก/กอง/สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้ให้ความสําคัญกับงานบริการมากขึ้น และร่วมมือ  

ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ มีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ ตามแนวทางที่กําหนด  
๒. เจ้าหน้าที่ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับการบริการต่างๆ อย่างเต็มที่ด้วยอัธยาศัยไมตรี 

สุภาพอ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ และเต็มใจให้บริการที่รวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทุกครั้งจะมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าบริการด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทุกสํานัก/กอง/สํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
พึงรักษาจุดเด่นการให้บริการของกรม ในด้านนี้ไว้ตลอดไป โดยการสร้างจิตสํานึกด้านการบริการให้เกิดขึ้นกับทุกคน
ในองค์กร 

๓. เจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยการ  
ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :                                       - 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :                   - 

หลักฐานอ้างอิง :                                                   
๑. หนังสือ  ที ่มท ๐๗๐๕/ ว ๓  ลงวันที่ ๓ มกราคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  ตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ        

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. หนังสือ  ที ่มท ๐๗๐๕/ ว ๗๖  ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  การประเมินตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ต่องานบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๖)    
๓. หนังสือ  ที ่มท ๐๗๐๕/ ว ๑๒๐  ลงวันที ่๒ ตุลาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  การประเมินตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ต่องานบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ ๒ (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน ๒๕๕๖) 
๔. ตัวอย่างช่องทางการับฟังความคิดเห็น และตอบข้อสงสัย ทาง Web board 
๕. สํานัก/กอง สํานกังานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัต่างๆ  ได้ส่งแบบสํารวจความพึงพอใจให้กองเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ 

 

๑๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายไพฑูรย์  นนทศขุ 
                           ผู้อํานวยการกองคลัง                

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางปรียาวรรณ  จูทอง 
                     ๒. นางวนัสดา  ธัญพิชาชัย       

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๖๕, ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๖๒ 
คําอธิบาย :  
 

              ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดและนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของ
หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 
 ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ผลการดําเนนิงาน 

๑ ส่วนราชการมกีารตรวจสอบความถกูต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรม
ย่อยในระบบ GFMIS สําหรบัข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

๒ จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผล
การคํานวณต้นทุนตามรูปแบบ  ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้
สํานักงบประมาณและกรมบญัชีกลาง และเผยแพร่ข้อมลูผา่นช่องทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

๓  เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํา
รายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้
แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ
และกรมบญัชีกลาง และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

๔ จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมาย
การเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ชัดเจน(สามารถวัดผลได้) 
และแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

๕ สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสทิธิภาพการดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 
 

๑๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)        รอบ ๖ เดือน 
       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)        รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการ 
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

๓.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๐.๑๕๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
            ขัน้ตอนที่ ๑  กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของการระบุค่าใช้จ่ายเขา้สู่กิจกรรมยอ่ย 
ในระบบ GFMIS สําหรับมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยส่งสําเนาเอกสารหลักฐานต่างๆให้กรมบัญชีกลาง 
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
            ขั้นตอนที่ ๒  กรมโยธาธิการและผงัเมือง  ได้จัดทาํต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารทีก่รมบัญชกีลางกําหนดได้แล้วเสรจ็ และรายงานผลการคํานวณตน้ทุนตามรูปแบบทีก่รมบัญชกีลาง 
กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ทราบและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกรม และส่งสําเนา 
รายงานฯ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
            ขั้นตอนที่ ๓  กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่ามีการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง 
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานเปรียบเทียบและสรุปผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อ  
หน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางทราบ 
และส่งสําเนารายงานฯ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
            ขั้นตอนที่ ๔   กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับความเห็นชอบจาก  
ผู้บริหารระดับสูง โดยกําหนดส่งสําเนาแผนฯ ให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
            ขัน้ตอนที่ ๕   กรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ . ๒๕๕๖ ได้ตามเป้าหมายที่ กําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จ 
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง 
โดยกําหนดส่งสําเนารายงานฯ ให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
           สําหรับการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ทําการดึงข้อมูลทางบัญชีของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕) จากระบบ CO ในระบบ GFMIS แล้วนํามาคํานวณ 
ต่อในโปรแกรม Excel และนําข้อมูลที่ได้มาคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย 
สามารถคํานวณต้นทุนได้ถึงระดับกิจกรรมย่อย และผลผลติย่อยตามศูนย์ต้นทุนต่างๆ 

๑๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)        รอบ ๖ เดือน 
       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด)        รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
        จากการจัดทําบัญชีต้นทุน โดยการดึงข้อมูลจากระบบ GFMIS มาใช้เป็นฐานข้อมูล แต่ด้วยข้อจํากัดของระบบ 
ที่มีการพัฒนาโดยการปรับปรงุและเปลีย่นแปลงเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพตลอดมา ซึ่งกรมบญัชีกลางกําหนดให้ส่วนราชการ 
ใช้โปรแกรม CGD_COSTING ในการคํานวณ โดยก่อนการคาํนวณต้องเตรยีมข้อมูลค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นขัน้ตอนที่ม ี
ความสําคญัมาก ต้องไม่มีความผิดพลาดหรือผลกระทบต่อการนําเข้าข้อมลู หากข้อมลูที่นาํเข้ามีความผิดพลาดจะต้อง 
กลับไปตรวจสอบรูปแบบและข้อมูลการนําเขา้ในแต่ละขั้นตอน จึงทําให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เวลานานในการปฏิบัติงาน 

หลักฐานอา้งองิ : 
ขั้นตอนที่ ๑  ๑. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๗๐๓/๒๓๑๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
เรื่องขอส่งผลการดําเนินงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑-๓ 
ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
ขั้นตอนที่ ๒  ๑. รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมยอ่ย และผลผลติย่อย ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
                 ๒. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๗๐๓/๒๓๑๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
เรื่องขอส่งผลการดําเนินงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑-๓ 
ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
                 ๓. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๗๐๓/๒๓๑๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
เรื่องขอส่งผลการดําเนินงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๒-๓ 
ถึงสํานักงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ ๓  ๑. รายงานสรุปผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
                 ๒. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๗๐๓/๒๓๑๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
เรื่องขอส่งผลการดําเนินงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑-๓ 
ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
                 ๓. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๗๐๓/๒๓๑๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
เรื่องขอส่งผลการดําเนินงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๒-๓ 
ถึงสํานักงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ ๔  ๑. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๐๓/๓๔๓๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอส่งผลการดําเนินงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๔ 
ขั้นตอนที่ ๕  ๑. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๐๓/๑๒๐๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอส่งผลการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๕ 

 

๑๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ : ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายไพฑูรย์  นนทศขุ 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางภัททิรา  สรุิวรรณ 
                     ๒. นางนัยนา   สาสุข 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
คําอธิบาย :  

                     ●  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  จะใช้ อัตรา 
การเบิกจ ่ายเง ินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส ่วนราชการ ทั ้งที ่เบ ิกจ ่ายในส่วนกลางและส่วนภูม ิภาค 
เป ็นต ัว ชี ้ว ัดความสามารถ  ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ  ทั้งนี้ ไม่รวม 
เงินงบประมาณที่ ไ ด้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว 
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  ●  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วน
ราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
  ●  รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน 
และทรัพย์สินที ่ไม่มีตัวตน  ตลอดจนรายจ่ายที ่ร ัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล  องค์กรหรือรัฐวิสาหกิจ  
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ 
 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

             ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๓,๕๖๘.๑๖๔๕ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๘๗.๒๙๘๒ 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๐    

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๗๒ ร้อยละ ๗๔ ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 

๑๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 

 การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วดั 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ รอ้ยละความสําเร็จของ
การเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

๑.๐๐ ร้อยละ ๕๙.๖๐ ๑.๐๐ ๐.๐๑๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
      ในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๙๑.๖๑๙๔ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน 
๘๗.๗๐๐๘ ล้านบาท คิดเป็น ๙๕.๗๒ % และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๑๓,๔๗๖.๕๔๕๑ ล้านบาท 
สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน ๗,๙๙๙.๕๙๗๓ ล้านบาท คิดเป็น ๕๙.๓๖ % ซึ่งได้ดําเนินการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกําหนดให้งานก่อสร้าง เช่นงานก่อสร้างเขื่อนฯและ 
งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมฯ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าฯ ๑๕% วงเงินในสัญญาจ้าง, ดําเนินการตามนโยบายเร่งรัด 
การเบิกจ่ายของรัฐบาลโดยโอนงบประมาณโครงการที่ล่าช้าไปต้ังจ่ายโครงการที่สามารถดําเนินการได้เร็วกว่าแผนเดิม 
เพื่อเพิ่มวงเงินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
        ๑. งบผูกพันจากปีก่อน ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๕ ทีกั่นไว้เบิกเหลื่อมปีให้หมดก่อนจึงจะเริ่ม 
เบิกจ่ายงบประมาณป ี๒๕๕๖ ได้ 
        ๒. งบประมาณปี ๒๕๕๖ ที่ผูกพันปีต่อไป มีกระบวนการจัดจ้างหลายขั้นตอน โดยต้องส่งผลประกวดราคาให ้
สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาก่อน จึงจะขออนุมัติจัดจ้างต่อกระทรวงมหาดไทย 
        ๓. การจัดจ้างรายการที่มีงบประมาณเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องใช้วิธี E-Auction ซึ่งต้องใช้เวลารวมทั้ง
หากไม่ได้ผู้รับจ้างต้องเริ่มดําเนินการใหม่ทัง้กระบวนการ 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป:   - 
 
 
 

หลักฐานอา้งองิ : 
         ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

 

๑๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ : ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม ๖ เดือนแรก 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายไพฑูรย์  นนทศขุ 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางภัททิรา  สรุิวรรณ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๒. นางนัยนา   สาสุข 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
คําอธิบาย :  
                    ●  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก จะใช้อัตรา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจา่ยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินชองส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) 
  ●  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ ได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือน 
มีนาคม ๒๕๕๖ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือ
รายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

             ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๕,๗๙๒.๐๕๓๑ ล้านบาท  โดยสํานักงบประมาณได้ปรับลดงบประมาณ จํานวน ๐.๐๐๒๐ ล้านบาทคงเหลือ
งบประมาณจํานวน ๑๕,๗๙๒.๐๕๑๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๘๐.๓๓๕๖ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๔ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๔๔.๐๒ ๔๖.๔๖ ๔๘.๙๑ ๕๑.๓๖ ๕๓.๘๐  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ รอ้ยละความสําเร็จของการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
๖ เดือนแรก 

๐.๕๐ ร้อยละ ๑๖.๓๔ ๑.๐๐ ๐.๐๐๕๐ 

 

๑๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
        ในการเบิกจ่ายงบบุคลากรได้รับงบประมาณ  เป็นเงิน ๑,๐๗๘.๒๕๒๒ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน 
๕๑๑.๓๖๙๘ ล้านบาท คิดเป็น ๔๗.๔๓% งบดําเนินงานได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๔๘๑.๐๔๑๙ ล้านบาท สามารถ 
เบิกจ่ายได้ เป็นเงิน ๑๙๓.๔๓๐๘ ล้านบาท คิดเป็น ๔๐.๒๑% งบลงทุนได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๑๓,๕๓๑.๐๑๒๖ 
ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นเงิน ๑,๘๒๔.๙๗๑๐ ล้านบาท คิดเป็น ๑๓.๔๙% งบเงินอุดหนุน ได้รับงบประมาณ 
เป็นเงิน ๐.๐๑๙๖ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๐.๐๑๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๕๑.๐๒% และงบรายจ่ายอื่น ได้รับ 
งบประมาณ ๗๐๑.๗๒๔๘ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๕๐.๕๕๔๐ ล้านบาท คิดเป็น ๗.๒๐% ซึ่งได้ดําเนินการเร่งรัด 
ให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกําหนดให้งานก่อสร้าง เช่นงานก่อสร้างเขื่อนฯและ 
งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมฯ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าฯ ๑๕% วงเงินในสัญญาจ้าง  ดําเนินการตามนโยบายเร่งรัด 
การเบิกจ่ายของรัฐบาลโดยโอนงบประมาณโครงการที่ล่าช้าไปต้ังจ่ายโครงการที่สามารถดําเนินการได้เร็วกว่าแผนเดิม 
เพื่อเพิ่มวงเงินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
        ๑. งบผูกพันจากปีก่อน ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๕ ทีกั่นไว้เบิกเหลื่อมปีให้หมดก่อนจึงจะเริ่ม 
เบิกจ่ายงบประมาณป ี๒๕๕๖ ได้ 
        ๒. งบประมาณปี ๒๕๕๖ ที่ผูกพันปีต่อไป มีกระบวนการจัดจ้างหลายขั้นตอน โดยต้องส่งผลประกวดราคาให ้
สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาก่อน จึงจะขออนุมัติจัดจ้างต่อกระทรวงมหาดไทย 
        ๓. การจัดจ้างรายที่มีงบประมาณเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องใช้วิธี E-Auction ซึ่งต้องใช้เวลารวมทั้งหาก 
ไม่ได้ผู้รับจ้างต้องเริ่มดําเนินการใหม่ทั้งกระบวนการ 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป:   - 
 
หลักฐานอา้งองิ : 
        ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 
 
 

 

 

๒๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ : ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม ๑๒ เดือน 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายไพฑูรย์  นนทศขุ 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางภัททิรา  สรุิวรรณ 
                     ๒. นางนัยนา   สาสุข 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
คําอธิบาย :  
                        ●  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน จะใช้อัตรา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจา่ยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวช้ีวัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  ●  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๖ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่าย
ลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

             ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๕,๗๙๒.๐๕๓๑ ล้านบาท ซึ่งได้มีการโอนลดงบประมาณกรมฯ จํานวน ๒.๐๐๒๐ ล้านบาท โดยสํานักงบประมาณ 
ได้ปรับลด จํานวน ๐.๐๐๒๐ ล้านบาท และได้โอนให้สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๒.๐๐๐๐ ล้านบาท
คงเหลืองบประมาณ จํานวน ๑๕,๗๙๐.๐๕๑๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๗๗.๐๕๑๙ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๕ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๓ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๖ 

. 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ รอ้ยละความสําเร็จของการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
๑๒ เดือน 

๐.๕๐ ร้อยละ 
๖๒.๕๕ 

๑.๐๐ ๐.๐๐๕๐ 

 

๒๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
       ในการเบิกจ่ายงบบุคลากรได้รับงบประมาณ  เป็นเงิน ๑,๐๗๘.๒๕๒๒ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน 
๑,๐๓๕.๓๖๒๕ ล้านบาท คิดเป็น ๙๖.๐๒% งบดําเนินงานได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๔๕๘.๔๘๙๓ ล้านบาท สามารถ 
เบิกจ่ายได้ เป็นเงิน ๔๔๑.๖๓๗๑ ล้านบาท คิดเป็น ๙๖.๓๒% งบลงทุนได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๑๓,๕๓๑.๔๓๐๓ 
ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นเงิน ๘,๐๕๖.๕๖๖๐ ล้านบาท คิดเป็น ๕๙.๕๔% งบเงินอุดหนุน ได้รับงบประมาณ 
เป็นเงิน ๐.๐๑๙๖ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๐.๐๑๑๐ ล้านบาท คิดเป็น ๕๖.๑๒% และงบรายจ่ายอื่น ได้รับ 
งบประมาณ ๗๒๑.๘๕๙๗ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๓๔๓.๔๗๕๓ ล้านบาท คิดเป็น ๔๗.๕๘% ซึ่งได้ดําเนินการ 
เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกําหนดให้งานก่อสร้าง เช่นงานก่อสร้างเขื่อนฯและ 
งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมฯ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าฯ ๑๕% วงเงินในสัญญาจ้าง  ดําเนินการตามนโยบายเร่งรัด 
การเบิกจ่ายของรัฐบาลโดยโอนงบประมาณโครงการที่ล่าช้าไปต้ังจ่ายโครงการที่สามารถดําเนินการได้เร็วกว่าแผนเดิม 
เพื่อเพิ่มวงเงินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
        ๑. งบผูกพันจากปีก่อน ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๕ ทีกั่นไว้เบิกเหลื่อมปีให้หมดก่อนจึงจะเริ่ม 
เบิกจ่ายงบประมาณป ี๒๕๕๖ ได้ 
        ๒. งบประมาณปี ๒๕๕๖ ที่ผูกพันปีต่อไป มีกระบวนการจัดจ้างหลายขั้นตอน โดยต้องส่งผลประกวดราคาให ้
สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาก่อน จึงจะขออนุมัติจัดจ้างต่อกระทรวงมหาดไทย 
        ๓. การจัดจ้างรายที่มีงบประมาณเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องใช้วิธี E-Auction ซึ่งต้องใช้เวลารวมทั้งหาก 
ไม่ได้ผู้รับจ้างต้องเริ่มดําเนินการใหม่ทั้งกระบวนการ 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป:   - 
 
หลักฐานอา้งองิ : 
         ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 
 
 

๒๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ : ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณตามแผน 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายไพฑูรย์  นนทศขุ 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางภัททิรา  สรุิวรรณ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๒. นางนัยนา   สาสุข 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓ 
คําอธิบาย :  
                     ●  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ  ทั้งนี้ข้อมูล
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใต้
วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเป็นแผนตั้ง
ต้นในระบบ GFMIS  ดังนั้น เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทําไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและ
เดือนถัดไป โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ หรือภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖  
  ●   การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบ  
กับวงเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส  และคํานวณค่าเฉลี่ยของทั้ง ๔ ไตรมาสเป็นผลการดําเนินงาน 
ของส่วนราชการ 

สูตรการคํานวณ :   

 

 
 
   
 

        กําหนดให ้ X๑  , X๒  , X๓  , X๔       =    ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีส่่วนราชการเบกิจ่าย
แต่ละไตรมาส 
 Y๑ , Y๒  , Y๓  , Y๔    =   วงเงินงบประมาณตามแผนการใชจ้่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ในระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส 
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๒๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

           ผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สํานักงบประมาณเห็นชอบภายใต้ 
วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่กรมโยธาธิการ- 
และผังเมืองได้รับงบประมาณทั้งสิ้น  ๑๕,๗๙๐.๐๕๑๑ ล้านบาท และสามารถเบิกจ่ายเงินคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
๔๘.๔๒ ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ ๑ ,๒ และ ๓   
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๓ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๖ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๔.๔ ร้อยละความสาํเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

๐.๕ ร้อยละ 
๔๘.๔๒ 

๑.๐๐ ๐.๐๐๕๐ 

 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
      เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่สํานักงบประมาณกําหนด และได้มีการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  
 
หลักฐานอา้งองิ : 
        ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 
 
 

 

๒๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

   การคาํนวณผลการดําเนนิงาน : ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ : ร้อยละความสาํเร็จของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณตามแผน   

 

 
 
   

        กําหนดให ้  
X๑  , X๒  , X๓  , X๔       =    ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส 
Y๑ , Y๒  , Y๓  , Y๔    =   วงเงินงบประมาณตามแผนการใชจ้่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระบบ GFMIS  
                               แต่ละไตรมาส 
          ดังนั้น 
X๑ = ๗๐๙.๕๗ ล้านบาท X๒ = ๒,๕๘๐.๓๔ ล้านบาท X๓ = ๕,๒๘๖.๗๖  ล้านบาท X๔ = ๙,๘๗๗.๐๕ ล้านบาท 
Y๑ = ๑,๓๗๗.๒๓ ล้านบาท Y๒ = ๗,๖๕๕.๐๗ ล้านบาท Y๓ = ๑๑,๕๓๔.๙๒ ล้านบาท Y๔ = ๑๕,๗๗๑.๗๗ ล้านบาท 

 
           

   
 

  

  

 

 

(๒๔-ก) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๕ : ระดับความสําเร็จของปรมิาณผลผลิตทีท่ําได้จริงเปรียบเทียบกับเปา้หมายผลผลิตตามเอกสาร 
                  งบประมาณรายจา่ย 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : ผู้อํานวยการกองแผนงาน                 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธวัชชัย  สาริวาท 

                      
โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๓๓  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๘๙ 
คําอธิบาย :  

        เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

        วัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการ 
ทําได้ในปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๖ เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี ้ว ัดเชิงปริมาณสําหรับปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กําหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

 

ผลผลิต/โครงการ 
(i) 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

น้ําหนัก 
(Wi) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ร้อยละ 
ความสําเร็จของ 
เป้าหมายผลผลติ 

คะแนน 
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

 ยุทธศาสตร์การจัดสรร :  ยุทธศาสตร์สร้าง 
 รากฐานการพฒันาที่สมดุลสูส่ังคม 

      

แผนงาน :  แกไ้ขปัญหาและพฒันาจังหวัด  
              ชายแดนภาคใต้ 

      

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนใน  
     พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา 
     โครงสร้างพืน้ฐานและระบบรักษาความสงบ 
     เรียบร้อย เพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยในชีวติ   
     ทรัพย์สินและรองรับการประกอบอาชพี 

 

     

    โครงการที ่๑  โครงการพฒันาในพื้นทีจ่ังหวัด 
                       ชายแดนภาคใต ้

      

    - จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง 
       และพัฒนา 

๑๑๐ แห่ง ๐.๐๖๘๔ ๑๑๐ 
แห่ง 

๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๓๔๒๐ 

ยุทธศาสตร์จัดสรร :  ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
                          แห่งรัฐ       

      

แผนงาน :  เทดิทูน พทิักษ์ และรักษาสถาบัน 
              พระมหากษัตริย์ 

      

 

      
 
 

๒๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ผลผลิต/โครงการ 
(i) 

เป้าหมาย 
น้ําหนัก 
(Wi) 

ผลการ
ดําเนินงาน

ร้อยละ 
ความสําเร็จของ 
เป้าหมายผลผลิต

คะแนนที่
ได้ 

(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อใหง้าน 
         ก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง 
         มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม สมพระเกยีรต ิ

 
     

    โครงการที ่๑  โครงการสนับสนุนกิจกรรม 
                      พิเศษหลวง 
    - จํานวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขต 
      พระราชฐานแล้วเสร็จเปน็ไปตามพระราช-   
      ประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณทีก่ําหนด 

 
 

๓ แห่ง 

 
 

๐.๐๘๑๓ 

 
 

๓ แห่ง 

 
 

๑๐๐.๐๐ 

 
 
๕ 

 
 

๐.๔๐๖๕ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์การบริหาร 
                             จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
                             และสิง่แวดลอ้ม 

 
     

แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ       
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  จังหวัดและ 
        องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นมีแผนผงันโยบาย  
        โครงการ มาตรการ เพื่อดําเนินการและปฏิบัติ 
        ตามวัตถปุระสงค์ของการผังเมือง 

      

     ผลผลิตที ่๑  ผังเมืองที่จัดทํา       
    - จํานวนผังเมืองทีจ่ัดทํา ๗๙ ผัง ๐.๐๑๙๒ ๗๙ ผัง ๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๐๙๖๐ 

    - จํานวนผังอําเภอ ๑๑ ผัง ๐.๐๒๘๒ ๑๑ ผัง ๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๑๔๑๐ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  ส่วนราชการ  
         ได้รับการบรกิารด้านช่างให้มีความปลอดภัย 
         มีอัตลักษณ์ไทย และประหยัดพลงังาน 

      

     ผลผลิตที่ ๑  งานด้านช่างที่ให้บริการ       
   - จํานวนงานที่ให้บริการด้านช่าง ๘๙,๐๐๐ 

งาน 
๐.๐๒๔๐ ๑๔๖,๙๒๘ 

งาน 
๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๑๒๐๐ 

   - จํานวนพื้นที่ ทีไ่ด้รบัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ๑๑ แห่ง ๐.๐๕๕๒ ๑๑ แห่ง ๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๒๗๖๐ 
   - จํานวนเขือ่นป้องกันตลิ่งที่ได้รับการซ่อมแซม 
     ปรับปรงุ 

๗๐ แห่ง ๐.๐๐๘๘ ๗๐ แห่ง ๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๐๔๔๐ 

   - จํานวนพลบัพลาพธิีทีก่่อสร้างและตกแตง่แล้วเสรจ็ ๑,๐๐๐ แห่ง ๐.๐๐๔๙ ๑,๐๑๓ 
แห่ง 

๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๐๒๔๕ 

   - จํานวนบุคลากรไดร้ับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     และพัฒนาบุคลากรด้านช่าง 

๒,๐๖๐ คน ๐.๐๐๔๓ ๓,๓๒๔ คน ๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๐๒๑๕ 

 
  
 

๒๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ผลผลิต/โครงการ 
(i) 

เป้าหมาย 
น้ําหนัก 
(Wi) 

ผลการ
ดําเนินงาน

ร้อยละ 
ความสําเร็จของ 
เป้าหมายผลผลิต 

คะแนน
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : อาคารสูง    
        อาคารขนาดใหญ่ อาคารชมุนุมคน โรงมหรสพ   
        โรงงาน โรงแรม และอาคารพาณิชย์มีความ  
         มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยจากอัคคีภัย 

      

ผลผลิตที่ ๑ มาตรการกํากับดูแลความปลอดภัย 
             ในชวีิตและทรพัย์สินเกีย่วกับอาคารและ 
             การใช้ประโยชน์ที่ดนิจากการบังคับใช ้

 
     

   - จํานวนมาตรการทีใ่ช้กํากับดูแล 
     ความปลอดภัยในอาคาร 

      

   - จํานวนรายการที่ใช้มาตรการบังคับใช ้
     และปรับปรุงกฎหมาย 

๑,๑๖๗ ครั้ง ๐.๐๐๒๐ ๑,๑๑๒ 
ครั้ง 

๙๕.๒๙ ๔.๐๖ ๐.๐๐๘๑ 

   - จํานวนรายการที่ใช้มาตรการสังคม ๑ รายการ ๐.๐๐๐๑ ๑ 
รายการ 

๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๐๐๐๕ 

   - จํานวนรายการที่ใช้มาตรการส่งเสริมสนับสนุน 
     การบงัคับใช้กฎหมาย 

๖,๒๐๐ 
รายการ 

๐.๐๐๑๐ ๖,๖๔๘ 
รายการ 

๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๐๐๕๐ 

   - จํานวนรายการที่ใช้มาตรการยกระดับ 
     มาตรฐานความปลอดภัย 

๖ รายการ ๐.๐๐๐๕ ๖ 
รายการ 

๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๐๐๒๕ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เอกชนมส่ีวน 
         ร่วมกับภาครฐัในการพฒันาเมืองและชนบท 
         โดยร่วมกันปันส่วนที่ดิน เพื่อจัดระเบียบ 
         แปลงทีด่ินใหม่และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
         ให้สอดคล้องตามหลักผังเมือง 

      

ผลผลิตที่ ๑ ทีด่ินที่ไดร้ับการจดัรูปเพือ่พัฒนา       
- จํานวนพื้นทีท่ีด่ินที่ไดร้ับการจดัรูปเพือ่พัฒนา ๑๓๐ ไร่ ๐.๐๐๕๘ ๑๓๐ ไร่ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๐๒๙๐ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์กรปกครอง   
          ส่วนทอ้งถิ่นมีผังเมืองเป็นกรอบการพฒันา 

      

ผลผลิตที่ ๑  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ได้รบั 
     การสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมอืง 

      

   - จํานวนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ 
     การสนับสนุนและส่งเสริมการวางจัดทํา 
     ผังเมืองชุมชนเทศบาล 

๑๓๐ แห่ง ๐.๐๐๒๖ ๑๓๐ แห่ง ๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๐๑๓๐ 

   - จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไดร้ับการ 
     สนับสนุนและส่งเสริมการวางจัดทําผังเมืองรวม 

๓๐ แห่ง ๐.๐๑๑๖ ๓๐ แห่ง ๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๐๕๘๐ 

 
 
 
 

๒๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ผลผลิต/โครงการ 
(i) 

เป้าหมาย 
น้ําหนัก 
(Wi) 

ผลการ
ดําเนินงาน

ร้อยละ 
ความสําเร็จของ 
เป้าหมายผลผลิต 

คะแนน
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์กรปกครอง   
       ส่วนท้องถิ่นมีแผนที่ (GIS) มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐  

 
     

โครงการที ่๑ โครงการระบบภมูิศาสตร์ 
                 สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมอืง 

 
     

     - จํานวนระบบสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ ๓ จังหวัด ๐.๐๑๐๖ ๓ จังหวัด ๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๐๕๓๐ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยราชการใน  
         จังหวดัมีข้อมูลแผนที่มาตรฐานแสดงแนวเขต 
         การปกครองและแนวเขตทีด่ินของรฐั   

 
     

    โครงการที ่๑ โครงการพัฒนาระบบแผนที่  
       มาตรฐานเพื่อการจัดทําผังเมืองและผังชุมชน 
     - จํานวนแผนที่มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ 

 
 

๒ จังหวัด 

 
 
๐.๐๐๕๑ ๒ จังหวัด ๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๐๒๕๕ 

แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ       
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยราชการใน  
         จังหวดัมีข้อมูลแผนที่มาตรฐานแสดงแนวเขต 
         การปกครองและแนวเขตทีด่ินของรฐั   

      

    โครงการที ่๑  โครงการวางและจัดทําผัง  
                      นโยบายบรรเทาอทุกภัยลุ่มน้ํา 

- จํานวนผังนโยบายบรรเทาอทุกภัยลุ่มน้ํา 

 
 

๕ ผัง 

 
 
๐.๐๑๓๖ 

 
 

๕ ผัง 

 
 

๑๐๐.๐๐ 

 
 
๕ 

 
 

๐.๐๖๘๐ 
เป้าหมายการให้บริการหนว่ยงาน : แม่น้ําชายแดน 
         ระหว่างประเทศได้รับการป้องกันการกัดเซาะ 
         มิให้เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจาก 
         ภัยธรรมชาติ และรักษาแนวร่องลึกที่เป็นเส้น 
         แบ่งแนวเขตระหว่างประเทศมใิหเ้ปลี่ยนแปลง 
        เพื่อขจัดเงื่อนไขความไมเ่ข้าใจกับประเทศ 
        เพื่อนบ้าน และป้องกันชวีิตและทรัพย์สิน 

      

โครงการที ่๑ โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดน 
        ชายฝั่งแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ 
        อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมัน่คง 

      

      - ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง ๖๐,๐๐๐ 
เมตร 

๐.๓๗๕๘ ๖๐,๐๐๐  
เมตร 

๑๐๐.๐๐ ๕ ๑.๘๗๙๐ 

เป้าหมายการให้บริการหนว่ยงาน : ประชาชนและ 
      ชุมชนมีความปลอดภัยในการดํารงชวีิตโดยมี 
      ระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นทีชุ่มชนที่เหมาะสม 

      

ผลผลิตที ่๑ ระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชมุชนที่จดัทํา       
   - ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและ 
     ออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 

๔ แห่ง ๐.๐๑๓๑ ๔ แห่ง ๑๐๐.๐๐ ๕ ๐.๐๖๕๕ 

๒๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ผลผลิต/โครงการ 
(i) 

เป้าหมาย 
น้ําหนัก 
(Wi) 

ผลการ
ดําเนินงาน

ร้อยละ 
ความสําเร็จของ 
เป้าหมายผลผลิต 

คะแนน
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ป้องกันการ  
     พังทลายของพื้นทีต่ล่ิงริมแมน่้ําภายในประเทศ 
     และพื้นทีข่องชายฝั่งทะเล เพื่อป้องกันชีวติและ 
     ทรพัย์สินของประชาชน รวมทัง้สถานทีร่าชการ  
     วัด โรงเรียน  สาธารณสถาน โบราณสถาน  
     ตลอดจนสาธารณูปโภค 

      

  โครงการที ่๑  โครงการกอ่สร้างเขือ่นปอ้งกันตลิง่รมิ 
                      แม่น้ําและรมิทะเลทั่วประเทศ       

   - ความยาวเขือ่นปอ้งกันตลิ่งที่ไดร้ับการกอ่สร้าง ๔๙,๖๐๐ 
เมตร 

๐.๒๖๓๙ ๔๙,๖๐๐  
เมตร 

๑๐๐.๐๐ ๕ ๑.๓๑๙๕ 

  ๑.๐๐๐๐    ๔.๙๙๘๑ 
. 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : เทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสําเร็จของปริมาณ 
ผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ผลผลิต ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

๒.๕ ร้อยละ ๙๙.๙๙ ๔.๙๙๘๑ ๐.๑๒๕๐ 

. 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
     ● กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทํางบประมาณประจําปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ๖ ผลผลิต ๗ โครงการ คือ 
  โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
  ผลผลิตผังเมืองที่จัดทํา 
  ผลผลิตงานด้านช่างที่ให้บริการ 
  ผลผลิตมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
              จากการบังคับใช้ 
  ผลผลิตที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา 
     ผลผลิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง 

๒๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

  โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง 
  โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทําผังเมืองและผังชุมชน 
  โครงการวางและจัดทําผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ํา 
  โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 
              เพื่อความมั่นคง 
  ผลผลิตระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนที่จัดทํา 
  โครงการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําและริมทะเลทั่วประเทศ 
        
     ● กรมฯ จัดทํารายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  (แบบ สงป.๓๐๑)   
         รายงานแก่สํานักงบประมาณเป็นรายไตรมาส โดยรวบรวมผลการปฏิบัติงานจากหน่อยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละ 
         ผลผลิต/โครงการที่รายงานให้กองแผนงาน 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
       การรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการตามผลผลิต/โครงการ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
       การรายงานผลตามตัวช้ีวัดนี้ต้องอ้างอิงรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(แบบ สงป.๓๐๑) 
ซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานรายงานภายใน ๑๕ วัน หลังครบรอบไตรมาส มีผลทําใหก้ารรายงานผลตาม 
ตัวช้ีวัดนี้ล่าช้า 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป:    

หลักฐานอา้งองิ : 
       รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (แบบ สงป.๓๐๑) 
 

 

๓๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๖ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายไพฑูรย์  นนทศขุ 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางสาวบังอร  แสนปาง 
                     ๒. นางสาวสุมิตรา  เตียวสุวรรณ       

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

                   ●ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที ่
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ โดยใช้ข้อมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูล  
www.e-report.energy.go.th ของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน 
                   ●พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
                   ๑. ด้านไฟฟ้า 
                   ๒. ด้านน้ํามนัเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 
๑) ไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม  
๒๕๕๖) และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๖) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. กําหนด 
 

ดําเนินการ 
   แล้ว 

๐.๕ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามเกณฑ์และ 
วิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แลว้เสร็จ และครบถ้วน  ๑๒  เดือน นับต้ังแต่เดือน 
ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖      
 

ดําเนินการ 
   แล้ว 

๐.๒๕ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (KWh;กิโลวัตต์ – ช่ัวโมง) 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ 
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
 

ดําเนินการ 
   แล้ว 

๐.๒๕ 

๓ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามสูตร
การคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๑๕๓๑ ๐.๕ 

๔ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามสูตร
การคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 

๐.๑๕๓๑ ๐.๕ 

๕ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตาม
สูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ ในกรณีที่ผล
การคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า ๐ ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับ
ที่ ๓, ๔ และ ๕ รวมกันเท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 
 

๐.๑๕๓๑ ๐.๕ 

 รวมคะแนน  ๒.๕๐ 

๓๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

๒) น้ํามันเชื้อเพลิง 

สูตรการคํานวณค่าดชันีการใช้พลังงาน : 
 

 ๑. ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า  =        (๙๐%ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
(Energy Utilization lndex , EUI)                                     ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
  
                 ๒. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้น้ํามัน  =       (๙๐%ของปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ํามันจริง 
(Energy Utilization lndex , EUI)                                     ปรมิาณการใช้น้ํามันจริง 

ระดับ
คะแนน 

ประเดน็ 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านน้ํามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ 
– มนีาคม  ๒๕๕๖) และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๖) 
ตามรูปแบบที่ สนพ.กําหนด 
 

ดําเนินการ 
แล้ว 

๐.๕ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิง มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 
๑๒ เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถงึเดือนกันยายน ๒๕๕๖      
 

ดําเนินการ 
แล้ว 

๐.๒๕ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลติร) ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นบัต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง
เดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
 

ดําเนินการ 
แล้ว 

๐.๒๕ 

๓ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้น้ํามนัเชื้อเพลิงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๖๐๖๓ ๐.๕ 

๔ มีผลการคํานวณ  EUI  ด้านการใช้น้ํามนัเชื้อเพลิงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
 

๐.๖๐๖๓ ๐.๕ 

๕ มีผลการคํานวณ  EUI  ด้านการใช้น้ํามนัเชื้อเพลิงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ ในกรณทีี่ผล
การคํานวณค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า ๐ ส่วนราชการจะได้
คะแนนระดับที่ ๓,๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 
 

๐.๖๐๖๓ ๐.๕ 

 รวมคะแนน  ๒.๕๐ 

๓๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สรุปการใช้ไฟฟ้า และน้ํามนัเชื้อเพลงิ: 

หน่วยงาน    การติดตาม 
ความครบถ้วนข้อมูล ข้อมูล 

พ้ืนฐาน 
การใช้ไฟฟ้า การใช้นํ้ามัน คะแนน 

ไฟฟ้า นํ้ามัน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI ไฟฟ้า นํ้ามัน 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

ทําแล้ว ๑๐๐.๐๐% ๑๐๐.๐๐% ครบ ๕,๐๖๗,๙๐๐.๕๐ ๓,๙๕๕,๖๕๐.๓๐ ๐.๑๕๓๑ ๒๔๒,๖๙๓.๑๗ ๑๓๕,๙๘๒.๙๗ ๐.๖๐๖๓ ๒.๕๐๐ ๒.๕๐๐ 

             รวมได้รับ ๕.๐๐ คะแนน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
       

ระดับคะแนน 

ข้อมูล 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ 

ขั้นตอนที่ ๓-๕ รวม 
การติดตาม ๒ ครั้ง ข้อมูลพลังงาน ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ไฟฟ้า 
๑.๐๐๐ 

๐.๒๕๐ 
๐.๕๐๐ 

๑.๕๐๐ 
๕.๐๐๐ 

น้ํามัน ๐.๒๕๐ ๑.๕๐๐ 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๖  ระดับความสําเร็จของ 
การดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ 

๓.๐ ๕ ๕.๐๐ ๐.๑๕๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
          กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน มาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและมาตรการ
ประหยัดพลังงาน จัดทําขึ้นตามมติที่ประชุมคณะทํางานลดการใช้พลังงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ โดยกําหนดให้ทุกหน่วยงานควบคุมปริมาณการใช้พลังงานให้อยู่ในประมาณที่กําหนด และเป็นไป
อย่างประหยัด และให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลค่าดัชนีที่มีผลต่อการใช้พลังงานและรายงานผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เป็นประจําทุกเดือน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดอยู่ในกลุ่มการจัดการใช้พลังงาน
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อยที่ ๑-๐๒ หน่วยงานระดับกรม 
          ในการประชุมคณะทํางานลดการใช้พลังงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะทํางานมมีติให้แต่งต้ังคณะทํางานควบคมุการใช้พลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
จํานวน ๕ คน เพื่อตรวจตราดูการใช้พลังงานกรมโยธาธิการและผังเมือง และกําหนดมาตรการแก้ไข เมื่อมีหน่วยงานใด 
ใช้พลังงานเกินปริมาณที่กรมฯกําหนด เพื่อให้กรมฯสามารถประหยัดพลังงานได้ตามเป้าหมาย 

๓๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
           หน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนนุข้อมูลเป็นอย่างดี 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
           การไฟฟ้าจะดําเนินการส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้ช้า  ซึ่งจะเป็นการแจ้งช้าไปหนึ่งเดือนพร้อมใบแจ้งหนี้
ค่าน้ํามัน  ผู้เกบ็ข้อมูลจึงใช้ขอ้มูลจากใบแจง้หนี้จําลองจากการไฟฟ้า  และเป็นข้อมูลเดียวกันกับใบแจ้งหนี้จริง 

หลักฐานอา้งองิ : 
   ๑. ระบบฐานข้อมูล และรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน 
   ๒. รายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ www.E-report.Energy.go.th 
   ๓. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๖๘๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่องแต่งต้ังคณะทํางานลดการ 
       ใช้พลังงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
   ๔. รายงานการประชุมคณะทํางานลดการใช้พลังงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
   ๕. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๕๐๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ มนีาคม ๒๕๕๖ เรื่องแต่งต้ังคณะทํางาน 
       ควบคุมการใช้พลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง    
   ๖. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๕๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค 
       และมาตรการประหยัดพลังงาน 
   ๗. รายงานการประชุมคณะทํางานลดการใช้พลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เพื่อติดตาม 
       ผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน  
   ๘. รายงานการประชุมคณะทํางานควบคุมการใช้พลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมอืง  
   ๙. บันทึก ที ่มท ๐๗๐๓.๔/ว ๑๑๙ แจ้งเวียนการควบคุมการใช้พลังงาน 
   ๑๐. รายงานการประชุมคณะทํางานลดการใช้พลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เพื่อติดตาม 
         ผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน 
    
 

๓๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
 รอบ ๖ เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๗ : ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นางวนิดา    วานิช 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายเกษม   โคเลิศ 
                     ๒. นางสาวปรีญาพัชญ์   ภักดี       

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๕  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๗ ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๖ 
คําอธิบาย :  

• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗ 
กําหนดให้ส่วนราชการต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็นการ ทั่วไป 
และเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่วนราชการได้ดําเนินการ   ลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ ๓๐ – ๕๐  ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยในปีแรกได้คัดเลือกมาดําเนินการ  
๓ – ๕ กระบวนการ และดําเนินการครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  

• นอกจากการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วในการพัฒนากระบวนการเพื่อ   ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนที่ส่วนราชการได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนราชการควรให้    ความสําคัญกับเรื่องของ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ     และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์การ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงได้กําหนดให้การปรับปรุงกระบวนการเป็นตัวช้ีวัดในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส่วนราชการระดับกรม 

• ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ หมายถึง ส่วนราชการดําเนินการปรับปรุง  กระบวนการ
สร้างคุณค่า จํานวน ๓ กระบวนการ โดยมีรายชื่อกระบวนการที่ต้องดําเนินการปรับปรุงตามรายละเอียด   ในคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิ บั ติราชการตามคํ ารับรองการปฏิ บั ติราชการของส่ วนราชการ ประจํ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินการที่ชัดเจน โดย
ประเมินผลจากตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และผลของการปรับปรุงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ในด้านต่างๆ เช่น ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการการทํางานของภาคส่วนต่าง ๆ  และ การ
ลดต้นทุน เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 
 

๓๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
 รอบ ๖ เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 
ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ผลการดําเนนิงาน 

๑  ส่วนราชการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าที่ส่งผลต่อมิติภายนอก  
 ด้านประสิทธิผล จํานวน ๓ กระบวนการ และกําหนดตัวช้ีวัดของกระบวนการ   
 และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดในการปรับปรุงกระบวนการ ตามรายชื่อ 
 กระบวนการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

๒   
๓  ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการดําเนินการได้ตาม

เกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดที่กําหนดในการปรับปรุงกระบวนการ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

๔   

๕  ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการปรับปรุง   
 กระบวนการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ /นวัตกรรมการให้บริการ/  
 การบูรณาการการทํางานของภาคส่วนต่างๆ /การลดต้นทุน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

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

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จของการ 
ปรับปรงุกระบวนการ 
 

๔.๐๐ ๕ ๕ ๐.๒๐๐๐ 

 
 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑. แต่งต้ังคณะทํางานปรับปรงุกระบวนการ   
๒. ทบทวนกระบวนการสร้างคุณค่าและคัดเลือกกระบวนการสร้างคุณค่า จํานวน ๓ กระบวนการ พร้อมตัวช้ีวัด  
   ของกระบวนการ ส่งสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
๓. จัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการ พร้อมดําเนินการตามแผน 
๔. นํากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง ไปสู่การปฏิบัติ 
 

๓๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
 รอบ ๖ เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

๕. วัดและประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการที่ปรบัปรุง                          
๖. สรุปผลการดําเนินงานตามแบบรายงานตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ประกอบด้วย : 
    ๑) สภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนการปรับปรุงกระบวนการ 
    ๒) สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุง 
    ๓) ผลการดําเนินการของตัวช้ีวัดกระบวนการ 
    ๔) ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการปรับปรุง(ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ/นวัตกรรมการให้บริการ/การบูรณาการ 
        การทํางานของภาคส่วนต่างๆ/การลดต้นทุน 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
    หน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
         

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป: 
 

หลักฐานอา้งองิ : 
๑. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๖๗๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๕ เรื่องแต่งต้ังคณะทํางาน 
   ปรับปรุงกระบวนการ 
๒. รายงานการประชุมคณะทํางานปรับปรุงกระบวนการ ครั้งที่๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
๓. รายงานการประชุมคณะทํางานปรับปรุงกระบวนการ ครั้งที่๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ 
๔. รายงานการประชุมคณะทํางานปรับปรุงกระบวนการ ครั้งที่๓/๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
๕. หนังสือแจ้งรายละเอียดตัวช้ีวัดที่ ๗ “ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ” ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามหนังสอื กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๐๗๒๒/๑๓๐๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖  
๖. หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายละเอียดตัวช้ีวัดที่ ๗ “ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ”ตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๕.๑/๑๗๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
๗. รายงานการประชุมคณะทํางานปรับปรุงกระบวนการ ครั้งที่๔/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๖ 
๘. รายงานการประชุมคณะทํางานปรับปรุงกระบวนการ ครั้งที่๕/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ มถิุนายน ๒๕๕๖ 
๙. รายงานการประชุมคณะทํางานปรับปรุงกระบวนการ ครั้งที่๖/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ 
๑๐. รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ (แบบฟอร์ม ๒)  
 
 

 

 

 

๓๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
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แบบฟอร์ม ๑  แบบฟอร์มแสดงรายละเอยีดตัวชี้วัดของกระบวนการ 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

รายชื่อกระบวนการ 
 

ตัวชี้วัด  น้ําหนัก  เกณฑ์การใหค้ะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. กระบวนการคัดเลือก   
   พ้ืนที่โครงการเขื่อน-  
   ป้องกันตลิ่งและ  
   ชายฝั่งโดยประชาชน  
   มีส่วนร่วม  

๑. จํานวนความยาวพื้นที่-  
    เสี่ยงตามจํานวน      
    โครงการที่ได้รับการ  
    คัดเลือก (เมตร)   

.๓๓ ๔๓,๖๐๐  
  เมตร    

๔๕,๑๐๐   
  เมตร  

๔๖,๖๐๐   
  เมตร 

๔๘,๑๐๐ 
  เมตร 

๔๙,๖๐๐  
  เมตร 

๒. กระบวนการทดสอบ  
    วัสดุ (คอนกรีต) 

๑. ร้อยละของการรักษา      
    รอบระยะเวลาในการ     
    ปฏิบัติงาน 

.๓๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๓. กระบวนการ 
    ตรวจสอบ อาคาร ๙   
    ประเภทภาครัฐ  

๑. ร้อยละของอาคาร 
    ภาครัฐได้รบัการ    
    ตรวจสอบ 

.๓๔ ๘๐ 
(๓๒ 

อาคาร) 

๘๕ 
(๓๔ 

อาคาร) 

๙๐ 
(๓๖ 

อาคาร) 

๙๕ 
(๓๘ 

อาคาร) 

๑๐๐ 
(๔๐ 

อาคาร) 

 น้ําหนักรวม ๑      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๓๘-ก) 
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แบบฟอร์ม ๒ รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ 
 

ส่วนราชการ  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
๑) กระบวนการคดัเลือกพืน้ที่โครงการเขื่อนปอ้งกันตลิ่งและชายฝัง่โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

๑. สภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนการปรบัปรุงกระบวนการ 
 สภาพปัญหาก่อนการดําเนินการปรับปรุง 
กรอบระยะเวลาการคัดเลือกเดิมมีความล่าช้า และมีการดําเนินงานหลายขั้นตอนทําให้

ระยะเวลาไม่สอดคล้องกับการของบประมาณประจําปี ทําให้งานบริการล่าช้า ผู้รับบริการก็ได้รับประโยชน์จากงาน
บริการล่าช้าออกไป 

 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
ในการดําเนินการมีขั้นตอน รวม  ๗  ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาดําเนินการ ๗๘ วัน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ รวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นตอนที่ ๓ คดัเลือกข้อมูลตามเกณฑ์ จัดลาํดับความสําคัญ 
ขั้นตอนที่ ๔ จดัทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์จัดลําดับหรือจัดกลุ่มพ้ืนที่เสี่ยงที่ประสบ 
               ปัญหาการพังทลาย 
ขั้นตอนที่ ๕ รายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเห็นชอบ 
ขั้นตอนที่ ๖ จดัทํารายงานสรุปผลการคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงต่อการพังทลายของตลิ่งโดย  
               ประชาชนมีส่วนร่วม ส่งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ 
ขั้นตอนที่ ๗ จดัส่งรายงานสรุปฯให้แก่หน่วยงานจังหวัด และ อปท. ในจังหวัด  
 
 

แผนผงัการปฏิบัติงานเดิม 
(เอกสารแนบ ๑.๑) 
 

๒. สภาพการปฏิบัติงานหลงัการปรับปรุง 
ในการดําเนินการมีขั้นตอน รวม  ๕  ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาดําเนินการ ๖๒ วัน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ รวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องจากหน่วยงานและการสํารวจภาคสนาม 
ขั้นตอนที่ ๒ ประสานงานตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการและวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้ม 
               ความรุนแรงของปัญหาการพังทลายที่เกิดขึ้น 
ขั้นตอนที่ ๓ คดัเลือกพื้นที่และจัดทํารายชื่อโครงการ  
ขั้นตอนที่ ๔ รายงานเสนอผู้อํานวยการสํานักฯ เพื่อเห็นชอบ 
ขั้นตอนที่ ๕ จดัส่งรายชื่อโครงการให้แก่กองคลังและกองแผนงาน  

   สามารถลดขั้นตอน และระยะเวลา ลดต้นทุน และปริมาณงาน การควบคุมมาตรฐาน 
และคุณภาพการให้บริการมปีระสิทธิภาพ 

 

แผนผงัการปฏิบัติงานใหม ่
(เอกสารแนบ ๑.๒) 
 

(๓๘-ข) 



 

 

 

แผนผงัการปฏิบัติงานเดิม 
กระบวนการคดัเลือกพืน้ที่โครงการเขื่อนปอ้งกันตลิ่งและชายฝัง่โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

ลําดับ ขั้นตอนการดาํเนนิงาน ระยะเวลา (วัน) 
 
๑ 

 
 
 

 
๒๐ 

 
๒ 
 

  
๒๐ 

 
 
 
 
๓ 

  
 
 

๑๐ 
 
 
 

 
 
๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๗ 

 
 
 
๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๗  

 
 
๖ 

 
 

 
 
๗ 
 
 
 

 
๗ 

                
๗ 

รวม ๗๘ 

 
คัดเลือกข้อมูลตามเกณฑ์ 

 
จัดลําดับความสําคัญ 

จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์
จัดลําดับ หรือจัดกลุ่มพ้ืนที่เสีย่ง 
ที่ประสบปัญหาการพังทลาย 

ตรวจสอบข้อมูล 

เกณฑ์การคัดเลือก 

รายงาน 
เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ
เห็นชอบ 

  ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดทํารายงานสรุปผลการคัดเลือก
พ้ืนที่เสี่ยงต่อการพังทลายของตลิ่ง

โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

ส่งหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ 

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

จัดส่งรายงานสรุปฯ ใหแ้ก่หน่วยงาน
จังหวัดและ อปท. ในจังหวัด 

(เอกสารแนบ ๑.๑) 

(๓๘-ค) 



 

 

 
แผนผงัการปฏิบัติงานใหม่ 

กระบวนการคดัเลือกพืน้ที่โครงการเขื่อนปอ้งกันตลิ่งและชายฝัง่โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 

 

  

ลําดับ ขั้นตอนการดาํเนนิงาน ระยะเวลา (วัน) 
 
 
๑ 

 
 
 

 
 

๑๔ 
 
 
 

 
 
 
๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๔ 
 

 
๓ 

  
๑๗ 

 
 
 
 
๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๔ 

 
 
๕ 

 
 
 
 
 

 
 
๓  

รวม ๖๒ 

(เอกสารแนบ ๑.๒) 

ประสานงานตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ
และวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มความรุนแรง

ของปัญหาการพังทลายที่เกิดขึ้น 

ไม่เห็นชอบ 

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานและ 

การสํารวจภาคสนาม 

จัดส่งรายชื่อโครงการให้แก่ 
กองคลังและกองแผนงาน 

คัดเลือกพื้นที่และจัดทํารายชื่อโครงการ 

รายงานเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักฯ

เพื่อเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

(๓๘-ง) 
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๒) กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) 
 
๑. สภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนการปรบัปรุงกระบวนการ 

 สภาพปัญหาก่อนการดําเนินการปรับปรุง 
กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) ซึ่งอยู่ในการให้บริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 

ของกระบวนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ ตามประกาศ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดําเนินการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน เป็นระยะเวลา ๕ วัน 

 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
ปี ๒๕๕๕ ได้มกีารปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กระบวนการ 

ทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) อีกครั้ง โดยลดระยะเวลาทดสอบจาก ๕ วัน คงเหลือ ๔ วัน 
 
 

แผนผงัการปฏิบัติงานเดิม 
(เอกสารแนบ ๒.๑) 
 

 
๒. สภาพการปฏิบัติงานหลงัการปรับปรุง 
  โดยปรับปรุงกระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) เพิ่มช่องทางการให้บริการในการแจ้งผล 
การทดสอบทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) 
  สามารถเพิ่มช่องทางให้ผู้รับบริการรับผลทดสอบได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
การควบคุมมาตรฐานและคณุภาพการให้บริการมีประสทิธิภาพ 

 
 

แผนผงัการปฏิบัติงานใหม ่
(เอกสารแนบ ๒.๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๓๘-จ) 



 
แผนผงัการปฏิบัติงานเดิม 

กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) 

 

 

 

 

ลําดับ ขั้นตอนการดาํเนนิงาน ระยะเวลา (วัน) 
 
 
๑ 

 
   

 

 
 

๐.๕ 
 
 
 

 
 
๒ 
 

 
 
 
 
 

 
 
๒ 
 

 
 
๓ 

 
 
 
 
 

 
 
๑ 

 
 
 
 
๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๐.๕ 

รวม ๔ 

 รับตัวอย่างวัสดุ 

 
ดําเนินการทดสอบ 

วิเคราะห์ผล  
และจัดทํารายงาน 

 

 

รับรอง 
ผลการทดสอบ

มารับผลทดสอบ 

(เอกสารแนบ ๒.๑) 

(๓๘-ฉ) 



แผนผงัการปฏิบัติงานใหม่ 
กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) 

 

 

ลําดับ ขั้นตอนการดาํเนนิงาน ระยะเวลา (วัน) 
 
 
๑ 

 
   

 

 
 

๐.๕ 
 
 
 

 
 
๒ 
 

 
 
 
 
 

 
 
๒ 
 

 
 
๓ 

 
 
 
 
 

 
 
๑ 

 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๐.๕ 

รวม ๔ 

 รับตัวอย่างวัสดุ 

 
ดําเนินการทดสอบ 

วิเคราะห์ผล  
และจัดทํารายงาน 

 

 

รับรอง 
ผลการทดสอบ

มารับผลทดสอบ 

 ส่งผลทาง E-mail 

หรือ 

(เอกสารแนบ ๒.๒) 

(๓๘-ช) 
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๓) กระบวนการตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภทภาครัฐ 
 
๑. สภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนการปรบัปรุงกระบวนการ 

 สภาพปัญหาก่อนการดําเนินการปรับปรุง 
- มาตรฐานในการตรวจสอบอาคาร และการจัดทํารายงานของบุคลากรแตกต่างกัน 
- ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการตรวจสอบ และจัดทํารายงานใช้เวลามาก 
- บุคลากรที่เป็นผู้ตรวจสอบไม่เพียงพอ 

 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
- มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ๑๕ วัน และใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานที่

แตกต่าง  
 
 

แผนผงัการปฏิบัติงานเดิม 
(เอกสารแนบ ๓.๑) 
 

 
๒. สภาพการปฏิบัติงานหลงัการปรับปรุง 
  -  มาตรฐานในการตรวจสอบอาคาร และการจัดทํารายงานอยู่ในกลุ่มระดับเดียวกัน 
  -  ระยะเวลาทีใ่ช้ในการดําเนินการตรวจสอบ และจัดทํารายงานลดลง 
  -  จํานวนอาคารที่ได้รับการตรวจสอบมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
  -  ระยะเวลาปฏิบัติงานลดลง คงเหลือ ๑๓ วัน 
  สามารถลดระยะเวลาในการให้บริการ ทําให้ผู้รับบริการได้ทราบผลเร็วขึ้น ลดต้นทุน 
และงบประมาณในการให้บรกิาร การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการมีประสิทธิภาพ 
 
 

แผนผงัการปฏิบัติงานใหม ่
(เอกสารแนบ ๓.๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(๓๘-ซ) 



 

 
แผนผงัการปฏิบัติงานเดิม 

กระบวนการตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท ภาครัฐ 
 

 

ลําดับ ขั้นตอนการดาํเนนิงาน ระยะเวลา (วัน) 
 
 
๑ 

 
 
 

 
 
๑ 
 
 
 

 
 
 
๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๓ 
 

 
 
 
๓ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
๙ 

 
 
 
 
๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๑ 

 
 
๕ 

 
 
 
 
 

 
 
๑ 

รวม ๑๕ 

(เอกสารแนบ ๓.๑) 

ประสานหน่วยงานเจ้าของอาคารให้จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบอาคาร และดําเนินการตรวจสอบ

อาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

ดําเนินการ
แก้ไขรายงาน 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารรับเรื่อง
ขอให้ตรวจสอบอาคารจากหน่วยงานภาครัฐ

เจ้าของอาคาร 

จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคาร 
ให้หน่วยงานเจ้าของอาคาร 

เสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณา 

ประสานขอเอกสาร หรือข้อมูลเพิ่มเติมพรอ้มจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบอาคาร 

(๓๘-ฌ) 



 

 

แผนผงัการปฏิบัติงานใหม่ 
กระบวนการตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท ภาครัฐ 

 

ลําดับ ขั้นตอนการดาํเนนิงาน ระยะเวลา (วัน) 
 
 
๑ 

 
 
 

 
 
๑ 
 
 
 

 
 
 
๒ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
๒ 
 

 
๓ 

    
๑ 

 
 
๔ 

 
 
 
 
 

 
 
๗ 

 
 
 
 
๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๑ 

 
 
๖ 

 
 
 
 
 

 
 
๑ 

รวม ๑๓ 

ประสานหน่วยงานเจ้าของอาคารให้จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบอาคาร รวบรวมข้อมูลประวัติอาคาร

ที่จะดําเนินการตรวจสอบ และนัดวันตรวจรสอบ 

ดําเนินการ
แก้ไขรายงาน 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารรับเรื่อง
ขอให้ตรวจสอบอาคารจากหน่วยงานภาครัฐ

เจ้าของอาคาร 

จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคาร 
ให้หน่วยงานเจ้าของอาคาร 

เสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณา 

ประสานขอเอกสาร หรือข้อมูลเพิ่มเติมพรอ้มจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบอาคาร 

ดําเนินการตรวจสอบอาคาร 

(เอกสารแนบ ๓.๒) 

(๓๘-ญ) 
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๓. ผลการดาํเนินการของตัวชี้วัดกระบวนการ 
 

ส่วนราชการ  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 

  ๑)  คํานวณคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินการของแต่ละกระบวนการ 
 

 
รายชื่อ

กระบวนการ 

 
ตัวชี้วัด 

(i) 

 
น้ําหนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
คะแนน
ที่ได้ 
(Ci) 

คะแนน 
เฉลี่ย
ถ่วง

น้ําหนัก 
(Wi x Ci) 

 
ค่าคะแนน
เฉลี่ยแต่ละ
กระบวนการ
(Σi/n)=Di 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. กระบวนการ
คัดเลือกพื้นที่
โครงการเขื่อน
ป้องกันตลิ่งและ
ชายฝ่ังโดย
ประชาชน 
มีส่วนร่วม 

จํานวนความ
ยาวพ้ืนที่เสี่ยง
ตามจํานวน
โครงการที่
ได้รับการ
คัดเลือก(เมตร) 

.๓๓ ๔๓,๖๐๐ 
เมตร 

๔๕,๑๐๐ 
เมตร 

๔๖,๖๐๐ 
เมตร 

๔๘,๑๐๐ 
เมตร 

๔๙,๖๐๐ 
เมตร 

๕ 
๔๙,๖๐๐ 
เมตร 

๑.๖๕ ๕.๐๐๐๐ 

๒. กระบวนการ
ทดสอบวัสดุ 
(คอนกรีต) 

ร้อยละของการ
รักษารอบ
ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 

.๓๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๕ 
๑๐๐ 

๑.๖๕ ๕.๐๐๐๐ 

๓. กระบวนการ
ตรวจสอบอาคาร 
๙ ประเภทภาครัฐ

ร้อยละของ
อาคารภาครัฐ
ได้รับการ
ตรวจสอบ 

.๓๔ ๘๐ 
(๓๒ 

อาคาร) 

๘๕ 
(๓๔ 
อาคาร) 

๙๐  
(๓๖ 

อาคาร) 

๙๕ 
(๓๘ 

อาคาร) 

๑๐๐ 
(๔๐ 

อาคาร) 

๕ 
๔๐ 

อาคาร 

๑.๗๐ ๕.๐๐๐๐ 

 น้ําหนักรวม ๑ 

 
 
  ๒)  เทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกระบวนการ โดยมีค่าคะแนนสูงสุดที่ได้ (คะแนน ๕) จะเท่ากับ 

ค่าคะแนนระดับ ๓ ของตัวช้ีวัด 
 

กระบวนการ ค่าคะแนนเฉลีย่ของ
กระบวนการ 

คํานวณคะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 
(Ei) 

๑. กระบวนการคัดเลือกพื้นที่
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งและ
ชายฝั่งโดยประชาชน 
มีส่วนร่วม 

๕.๐๐๐๐ (๐.๖x๕.๐๐) ๓.๐๐๐๐ 

๒. กระบวนการทดสอบวัสดุ 
(คอนกรีต) 

๕.๐๐๐๐ (๐.๖x๕.๐๐) ๓.๐๐๐๐ 

๓. กระบวนการตรวจสอบ
อาคาร ๙ ประเภทภาครัฐ 

๕.๐๐๐๐ (๐.๖x๕.๐๐) ๓.๐๐๐๐ 

 

(๓๘-ฎ) 
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 ๓)  ค่าคะแนนที่แสดงผลลัพธ์ 
 

 
 

กระบวนการ 

 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

แสดงผลลพัธ ์
การดําเนินการ 
คะแนนเทา่กับ 

ระดับ ๕ 

ผลคะแนนของ 
กระบวนการคดิเป็น 

ร้อยละ 
(ค่าคะแนนที่ได้x 

ค่าคะแนนผลลัพธ์)x 
๑๐๐/๑๕ 

ค่าคะแนน
กระบวนการ 
(ร้อยละของ 
กระบวนการ/ 

๒๐) 
(Fi) 

๑. กระบวนการ
คัดเลือกพื้นที่โครงการ
เขื่อนป้องกันตลิ่งและ
ชายฝั่งโดยประชาชน 
มีส่วนร่วม 

๓.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ 

๒. กระบวนการทดสอบ
วัสดุ (คอนกรีต) 

๓.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ 

๓. กระบวนการ
ตรวจสอบอาคาร ๙ 
ประเภทภาครัฐ 

๓.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ 

 
สรุปค่าคะแนนของตัวชี้วัด 

 
๕.๐๐๐๐ 

 
 
๔. ประโยชนท์ี่ได้รับหลังจากการปรับปรุง (ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ/นวัตกรรมการให้บริการ/การบูรณาการ 
    การทํางานของภาคส่วนต่าง ๆ /การลดต้นทุน) 

 กระบวนการคัดเลือกพื้นที่โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่งโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
๑) ลดขั้นตอน และระยะเวลา ทําให้การดําเนินงานสอดคล้องกับการบริหารงบประมาณประจําปี 
๒) ลดต้นทุน และปริมาณงาน จากขั้นตอนและระยะเวลาที่ลดลง 
๓) การควบคุมมาตรฐานและคณุภาพการให้บริการมีประสทิธิภาพ 

 กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) 
๑) มีช่องทางการให้บริการเพิ่มขึ้น (E-mail) และลดค่าใช้จ่ายผู้รับบริการ ในการรับงานบริการ 
๒) ลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาผู้รับบริการในการเดินทางมารับผลจากงานบริการ 
๓) การควบคุมมาตรฐานและคณุภาพการให้บริการมีประสทิธิภาพ 

 กระบวนการตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภทภาครัฐ 
๑) ลดระยะเวลาการให้บริการ ทาํให้ผู้รับบริการได้รับผลเร็วขึน้ 
๒) ลดต้นทุน และงบประมาณ ในการให้บริการ 
๓) การควบคุมมาตรฐานและคณุภาพการให้บริการมีประสทิธิภาพ 

 
 หมายเหต ุจัดสงขอมูลใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมกับรายงานผลการปฏิบตัิราชการ รอบ ๑๒ เดือน 

(๓๘-ฏ) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๘ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบคุลากร 

คําอธิบาย :  
 การพัฒนาบุคลากร เป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๓ ตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

๘,๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ๒ 
๘.๒ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร ๑.๕ 
๘.๓ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๑.๕ 

รวม ๕ 

 

 
 

๓๙ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ : ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นางวนิดา    วานิช 
ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายเกษม   โคเลิศ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๒. นายอภิชาติ   นิลสนธิ   

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๕ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๗, ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๖ 
คําอธบิาย :  

• การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวม 
ในปัจจุบันของส่วนราชการทั้งโครงสร้างของหน่วยงานในส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทาย 
ที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ ตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) เพื่อนําไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลการตรวจประเมินเพื่อ 
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified Fl) และวางแผนพัฒนาบุคลากรได้ครอบคลุม 
ทุกกลุ่ม  

 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  

ระดับ 
คะแนน 

การดําเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน ผลการดําเนนิงาน 

๑ จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ภายหลังวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖   ดําเนินการแล้วเสร็จ 
๒ -  
๓ จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ภายในวันที ่๓๑ มกราคม ๒๕๕๖   ดําเนินการแล้วเสร็จ 
๔ -  

๕ 
จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ภายในวันที ่๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย  

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑  ระดับความสําเร็จของการ 
จัดทํารายงานลกัษณะสําคัญขององค์การ 
 

๒.๐๐ ขั้นตอนที่ ๕ ๕ ๐.๐๑๐๐ 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
             กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทาํรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ โดยทบทวนลักษณะสําคญัขององคก์าร
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ส่งสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตามกําหนด             
 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
             หนว่ยงานต่างๆให้การสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดี 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป: 
 
 
หลักฐานอา้งองิ : 
            - หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๒๒/๑๙๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
            - รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
 
 

๔๑ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบคุลากร 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นางอัธยา เทพมงคล 
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายประสพ วัลลภศิร ิ
                     ๒. น.ส.ไพรนิทร์ ดุราศวิน 
                     ๓. น.ส.จิตกุศล เปาประดิษฐ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๑๖ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒๑, ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒๙, 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒๗ 

 
คําอธิบาย :  
            ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร เป็นการ  
ประเมินโดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ (Human Resource 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์กร (Organization 
Development Survey) และจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่าง  
ความเห็นและความสําคัญขององค์การ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

  การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดนโยบาย  
และเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคลคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน  
และการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ส่วนราชการควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ  
(Human Capital) เพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่อง 
แก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงจูงใจและความ  
จงรักภักดีต่อองค์การ อันนําไปสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมี  
ความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการดําเนินงาน  และความสําเร็จขององค์การ 

  ข้อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร (Human Resource 
Development Survey) ประกอบด้วย ๑๐ ข้อคําถาม ดังนี้ 

๑. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ชัดเจน และมีการ
สื่อสารให้บุคลากรทราบ 

๒.  การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 
๓. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้  

ความสามารถ และผลงาน 
๔. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 
๕. ส่วนราชการของข้ าพเจ้ ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจู งใจเพื่ อรักษาบุคลากรไว้  ซึ่ งทํ าให้  

อัตราการโอน/ลาออก มีแนวโน้มลดลง        
๖. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น  

การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น 
๗. แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมีความสอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

๔๒ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

๘. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการและ 
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

๙ .  การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับช่วยให้ข้าพเจ้ามีความชํานาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
         ๑๐. บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะ 
ทําให้การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  
               ● ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร (จะรวมอยู่ในแบบสํารวจ Organization  
Development Survey) ซึ่งจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบ Gap จากการสํารวจการพัฒนาองค์การ
(ผ่านระบบออนไลน์) ครั้งที ่๑ และครั้งที่ ๒ 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน 
๑ สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๕ – ๔ ม.ค. ๕๖ 
จํานวน ๓๔๙ คน 

ผลการสํารวจครั้งที่ ๑ 
(GAP) = ๑.๐ 

๒ สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๖ 
จํานวน ๖๕๑ คน 

ผลการสํารวจครั้งที่ ๒ 
(GAP) = ๑.๒ 

●ผลการประเมิน = ๔.๗๘๙๕  
๓ 
๔ 
๕  - 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
              การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคลอ้งกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคญั 
ต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) ครั้งที่ ๑ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๑.๗ ทัง้นี้เพื่อให้การประเมินมีความ
เหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้นําผลการสํารวจครั้งที่ ๑ มากําหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนน 
โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี กล่าวคือ กลุ่มที่มีค่าเฉลีย่ของ Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑.๗ และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap มากกว่า 
๑.๗  นอกจากนี้ได้นําผลการสํารวจครั้งที่ ๑ มาใช้ประกอบการจัดระดับเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2 ≥ Xmax 
2  

 

 3 
4 

5 X2 ≤ X1 
 

๔๓ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

หมายเหต:ุ   
X๑  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที ่๑  
      (๑๗ ธ.ค. ๕๕ – ๔ ม.ค. ๕๖) 
X๒  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๒  

                         (๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๖) 
               Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ ๑ ของ 

                      ทุกส่วนราชการ เท่ากับ ๔.๘ 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒  ส่วนต่างระหว่างความเห็น
และความสําคัญต่อความพงึพอใจใน 
การพัฒนาบุคลากร 

๑.๕๐ ๔.๗๘๙๕ ๔.๗๘๙๕ ๐.๐๗๑๘ 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
    กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ช้ีแจงแนวทางการพัฒนาองค์การให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและขอให้ข้าราชการทุกคน 
กรอกแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ – ๔ ม.ค. ๒๕๕๖ และนําผลสํารวจ 
มาพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร [ (Gap) ครั้งที่ ๑ = ๑.๐) ]  
    ผลการสาํรวจการพฒันาองค์การ ครั้งที ่๒ ระหว่างวันที ่๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ ได้ (Gap) = ๑.๒ นํามาเปรยีบเทยีบ 
กับผลการสํารวจครั้งที่ ๑  
    ผลการประเมินการสํารวจสถานะการพัฒนาองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้คะแนน ๔.๗๘๙๕ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
    บุคลากรหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
    ระยะเวลาในการกรอกแบบสํารวจกระชั้นชิดเกินไป 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป: 
 
หลักฐานอา้งองิ : 
๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ – ๔ ม.ค. ๒๕๕๖ 
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ 
๓. ผลการประเมินการสํารวจสถานะการพัฒนาองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     

 

๔๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๘.๓ : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นางอัธยา เทพมงคล 
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายประสพ วัลลภศิร ิ
                     ๒. น.ส.ไพรนิทร์ ดุราศวิน 
                     ๓. น.ส.จิตกุศล เปาประดิษฐ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๑๖ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒๑, ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒๙ 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒๗ 

 
คําอธิบาย : 

     การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องกําหนด 
ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร/หัวข้อการพัฒนา วิธีการในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่จัดทําขึ้นควรสอดคล้องกับทรัพยากร
และความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร และผลสํารวจตามตัวช้ีวัดที่ ๘.๒ 
                    วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจ  
ในการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรในองค์การ ซึ่ งได้จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๑ ประกอบกับข้อมูลกรอบโครงสร้างอัตรากําลังของ  
บุคลากรในองค์การ และพันธกิจหน้าที่ของส่วนราชการ 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 
ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ผลการดําเนนิงาน 

๑  จัดส่งแผนพัฒนาบุคคลของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดําเนินการแล้วเสรจ็ 

๒ แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ครบถ้วน
ตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ดําเนินการแล้วเสรจ็ 

๓ แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วน
ตามประเด็นในแบบฟอร์ม  แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือไม่ครบถ้วน ตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้อง กับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้
ในการวิเคราะห์ 

ดําเนินการแล้วเสรจ็ 

๔ แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วน 
ตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ดําเนินการแล้วเสรจ็ 

๕ แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วน
ตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์  
และ ผลการสํารวจครั้งที่ ๒ 

ผลการสํารวจครั้งที่ ๒ 
สูงกว่าครั้งที ่๑ 

 
 
 

๔๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

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

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๓  ระดับความสําเร็จของการ 
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

๑.๕๐ ขั้นตอนที่ ๔ ๔ ๐.๐๖๐๐ 

 
 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
    ๑. สํานักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑ ระหว่าง  
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๔ มกราคม ๒๕๕๖ มีผู้ตอบแบบสํารวจ ๓๔๙ คน เฉลี่ยภาพรวม GAP เท่ากับ ๑ 
    ๒. แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ตามคําสั่ง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ที ่๒๓๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
    ๓. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคก์าร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมผู้ตรวจราชการกรม ช้ัน ๘ กรมโยธาธิการและผังเมืองพระราม ๖  
    ๔. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคก์าร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอ้งประชุมผู้ตรวจราชการกรม ช้ัน ๘ กรมโยธาธิการและผังเมืองพระราม ๖ 
    ๕. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคก์าร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมผู้ตรวจราชการกรม ช้ัน ๘ กรมโยธาธิการและผังเมืองพระราม ๖ 
    ๖. จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๗๐๘/๓๕๐๕ 
ลงวันที่ ๒๙ มนีาคม ๒๕๕๖  
    ๗. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน (Action Plan) ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
    ๘. ซักซ้อมความเข้าใจแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง
ทราบถึงแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี ๒๕๕๖ มีความสอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ของกรม ตามหนังสือ  
ที่ มท ๐๗๐๘.๒/ว ๖๑๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
    ๙. ผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๒ (Gap) = ๑.๒ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับ 
ผลการสํารวจฯ ครั้งที่ ๑  

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
    ข้อมูลปัจจยันําเข้าที่สําคัญจากข้อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร 
รอบที่ ๑ ที่มี GAP สูง จํานวน ๔ ข้อคําถาม 

๔๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป: 
 
หลักฐานอา้งองิ : 
     ๑. คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ตามคําสั่ง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ที ่๒๓๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
     ๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ – ๔ ม.ค. ๒๕๕๖  
     ๓. รายงานการประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคก์าร ครัง้ที่ 
๑/๒๕๕๖ วันที ่๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ หอ้งประชุมผู้ตรวจราชการกรม ช้ัน ๘ กรมโยธาธิการและผังเมืองพระราม ๖  
     ๔. รายงานการประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคก์าร ครัง้ที่ 
๒/๒๕๕๖ วันที ่๗ มนีาคม ๒๕๕๖ ณ หอ้งประชุมผู้ตรวจราชการกรม ช้ัน ๘ กรมโยธาธิการและผังเมืองพระราม ๖    
     ๕. รายงานการประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคก์าร ครัง้ที่ 
๓/๒๕๕๖ วันที ่๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมผู้ตรวจราชการกรม ช้ัน ๘ กรมโยธาธิการและผังเมืองพระราม ๖ 
     ๖. แผนพฒันาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแผนการดําเนินงาน (Action Plan) ตามหนังสือ 
ที่ มท ๐๗๐๘/๓๔๐๕ ลงวันที่ ๒๙ มนีาคม ๒๕๕๖ 
     ๗. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ 
     ๘. ผลการประเมินการสํารวจสถานะการพัฒนาองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

 

๔๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๙ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรบัปรุงสารสนเทศ 

คําอธิบาย :  
•  ระบบสารสนเทศ เป็นทุนขององค์การที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) 

และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ  
• การพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถใช้

สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนําข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์และแปล
ความหมายเป็นข้อความที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  จะช่วยให้องค์การสามารถนําข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ทุน
สารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ที่จะสามารถ
ส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับการประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ เพื่อวัดเรื่องการจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่
ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศที่สะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบ
สารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) และการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของ
หน่วยงาน 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ่งออกเป็น ๒ ตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

๙.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ 

๑.๕ 

๙.๒ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ๑.๕ 
รวม ๓ 

 
 
 

๔๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายฤทธิชัย  สุขสําราญ 
                     ๒. นายอํานาจ  ธัญญเจรญิ   
                     ๓. นายศุภฤกษ์ คําพุฒ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๕  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๙๐  
คําอธิบาย :  

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ เป็นการประเมิน
โดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนา-
องค์การ (Organization Development Survey)  
 

สําหรบัรายละเอียดของประเด็นการประเมิน มีดังนี ้
แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

(น้ําหนักร้อยละ ๕๐) 
๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส่วนราชการมีความพร้อมใชง้าน ช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
๒. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน   
    ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) 
๓. ข้อมูลและสารสนเทศ ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ   
   ข้าพเจ้า 
๔. ฐานข้อมูลของส่วนราชการ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมลูที่ต้องการได้รวดเร็ว 
๕. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนุนการ สื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในเรื่อง   
    ของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) 
๖. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ของส่วนราชการช่วยอํานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  
             ● ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (จะรวมอยู่ในแบบสํารวจ Organization Development 
Survey) ซึ่งจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบ Gap จากการสํารวจการพัฒนาองค์การครั้งที่ ๑ และครั้งที ่๒ 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน 
๑ สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ  

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๕ – ๔ ม.ค. ๕๖ 
จํานวน ๓๔๙ คน 

ผลการสํารวจครั้งที่ ๑ 
(GAP) = ๐.๘ 

๒ สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๖ 
จํานวน ๖๕๑ คน 

ผลการสํารวจครั้งที่ ๒ 
(GAP) = ๑.๐ 

●ผลการประเมนิ = ๔.๗๖๔๗ 
๓ 
๔ 
๕  - 

. 
 

๔๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
              การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคลอ้งกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคญั 
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ(GAP) ครั้งที่ ๑ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๑.๔ ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินมีความเหมาะสม 
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้นําผลการสํารวจครั้งที่ ๑ มากําหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนน โดยแบ่งเป็น 
๒ กรณ ีกล่าวคอื กลุ่มทีม่ีค่าเฉลี่ยของ Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑.๔ และกลุม่ที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap มากกว่า ๑.๔  นอกจากนี ้
ได้นําผลการสํารวจครั้งที่ ๑ มาใช้ประกอบการจัดระดับเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
สารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
1 X2 ≥ Xmax 
2  

 

 3 
4 

5 X2 ≤ X1 
หมายเหต:ุ   

X๑  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที ่๑  
      (๑๗ ธ.ค. ๕๕ – ๔ ม.ค. ๕๖) 
X๒  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๒  

                         (๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๖) 
               Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ ๑ ของ 
                      ทุกส่วนราชการ เท่ากับ ๔.๒ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
               

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๙.๑: ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน
สารสนเทศ 

๑.๕๐ ๔.๗๖๔๗ ๔.๗๖๔๗ ๐.๐๗๑๕ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
    กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ช้ีแจงแนวทางการพัฒนาองค์การให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและขอให้ข้าราชการทุกคน 
กรอกแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ – ๔ ม.ค. ๒๕๕๖ และนําผลการสํารวจมา
พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ [ (Gap) ครั้งที่ ๑ = ๐.๘) ]  
    ผลการสาํรวจการพฒันาองค์การ ครั้งที ่๒ ระหว่างวันที ่๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ ได้ (Gap) = ๑.๐ นํามาเปรยีบเทยีบ 
กับผลการสํารวจครั้งที่ ๑  
    ผลการประเมินการสํารวจสถานะการพัฒนาองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้คะแนน ๔.๗๖๔๗ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
    บุคลากรหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
    ระยะเวลาในการกรอกแบบสํารวจกระชั้นชิดเกินไป 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
 
 
หลักฐานอา้งองิ : 
๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ – ๔ ม.ค. ๒๕๕๖ 
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ 
๓. ผลการประเมินการสํารวจสถานะการพัฒนาองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     

 

 

 

๕๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ : จํานวนขอ้มูลเชิงประจกัษ์ด้านประสทิธิภาพของระบบสารสนเทศ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายฤทธิชัย  สุขสําราญ 
                     ๒. นายอํานาจ  ธัญญเจรญิ   
                     ๓. นายศุภฤกษ์ คําพุฒ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๕  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๙๐  
คําอธิบาย :  
 

             จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ   เป็นการประเมินจากหลักฐาน ณ  
ส่วนราชการ ใน ๑๐ ข้อ 

 ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :               
                  การประเมินขอ้มูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (น้าํหนักร้อยละ ๕๐) 
 โดยใช้การตรวจประเมินจากหลักฐาน ณ ส่วนราชการ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ ๕๐) 

สถานะการดําเนนิงาน 

๑. มีฐานข้อมลูที่ครอบคลมุที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 

    - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๒. มีระบบสนบัสนุนการวิเคราะห์ผลการดําเนินการ 
 

   - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๓. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของ 
   ข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานข้อมูล 

   - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๔. มีการอัพเดทข้อมูลทีจ่ําเป็นอย่างสม่ําเสมอและทันท่วงที 
 

   - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๕. มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของส่วนราชการที่มี 
   ประสทิธิภาพ 

   - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๖. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 

   - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๗. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสาํรอง 
   ข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

   - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๘. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
   และสารสนเทศ 

   - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๙. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
 

   - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๑๐. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทนัสมัย    - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

 

๕๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
              เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวัดที่ ๙.๒ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 

การประเมิน น้ําหนัก  
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๙.๒ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

๑.๕ 
 

≤๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
               

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๙.๒: จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน 
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 

๑.๕๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
       ๑. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบแต่ละฐานขอ้มูลตอบแบบสอบถามและรายงานโครงการ 
และแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลใหม้ีข้อมูลทีค่รอบคลุมทีใ่ช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และ 
มีการปรับปรุง(อัพเดต) ข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันพร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ        
       ๒. รวบรวมโครงการและแผนการปรับปรุงฐานข้อมูลจากแบบสอบถาม 
        ๓. ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่มีแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล 
        ๔. ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นปัจุบัน 
        ๕. สืบค้นและศึกษาระบบสืบค้น (Search Engine) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อทําการติดต้ังบนเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง 
        ๖. จัดทําระบบสบืค้น (Search Engine) โดยใช้ชุดคําสัง่ทางภาษาคอมพิวเตอร์กําหนดใหไ้ด้การสบืค้นข้อมลู ได้ทั้ง
ข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมอืง และการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ทั่วไป โดยเชื่อมโยงการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ 
Google Search Engine 
       ๗. ศึกษาถึงปัญหาจาก ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ศึกษาในส่วนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์อ่ืนๆ เพื่อนํามาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดีขึ้น ตามข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
       ๘. รวบรวม ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ จากช่องทางแสดงความคิดเห็น 
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดไว้เดิม 
       ๙. สร้างช่องทางแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน ของผู้ใช้งานสารสนเทศ เพิ่มเติมอีก ๒ ช่องทาง คือ 
           ๑) แบบสํารวจความคิดเห็นข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน บน Internet 
           ๒) แบบสํารวจความคิดเห็นข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน บน Intranet 

๕๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

๑๐. นําความคิดเห็นข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน ของผู้ใช้งานสารสนเทศกรมฯ ในช่องทางต่างๆ เสนอต่อที่ประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพิจารณาดําเนินการตามความคิดเห็นข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 
       ๑๑. จัดจ้างเหมาบริการสํารองและกู้คนืข้อมลูเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (แบบ Hot-Site และแบบ 
Cold-Site Disaster Backup & Recovery) 
       ๑๒. จัดจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบงานสนบัสนนุการบริหารภายในองค์กร (Back Office) : บํารุงรักษาระบบ
สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์และครุภัณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง 
       ๑๓. จัดจ้างบํารุงรักษาอุปกรณร์ะบบเครือข่ายอาคาร ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
       ๑๔. จัดจ้างบํารุงรักษาอุปกรณร์ะบบเครือข่ายอาคาร ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
       ๑๕. จัดจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร Fiber Optic ความเร็ว ๑๒๐ Mbps. 
       ๑๖. จัดจ้างเหมาเช่าบริการระบบบรหิารจัดการขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร ์อาคารกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
(ถนนพระราม ๙) 
       ๑๗. จัดจ้างเหมาเช่าบริการระบบบรหิารจัดการขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร ์อาคารกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
(ถนนพระรามที่ ๖) 
       ๑๘. แต่งต้ังคณะทํางานบริหารความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ๑๙. จัดประชุมคณะทํางานบริหารความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพิจารณาร่างแผนบรหิารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี ๒๕๕๖ และพิจารณาทบทวนแผนความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ๒๐. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ ๙ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่๓๖/๓/๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอ้ง
ประชุม ๕๐๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที ่๖ 
       ๒๑. ดําเนินงาน ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรการป้องกันความเสียหายและการสํารองข้อมูล
สารสนเทศ(Backup), ตามระบบรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ, ตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และตามระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป: 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข ๑ มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
       ๑.๑ เอกสารรายงานฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ สนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า และสนับสนุน 
การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
       ๑.๒ เอกสารแผนการดําเนินการฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ สนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า และ
สนับสนุนการวิเคราะห์ผลการดําเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
       ๑.๓ หนังสือที่ มท ๐๗๐๗/ว.๑๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและขอทราบ 
โครงการและแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ข้อมูลมีความถูกต้อง 

๕๔ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

น่าเชื่อถือ และมีการปรับปรุง(อัพเดต) ข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันพร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 
       ๑.๔ หนังสือที่ มท ๐๗๐๗/ว.๓๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงฐานข้อมูล 
เอกสารหมายเลข ๒ มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการดําเนินการ 
       ๒.๑ เอกสารรายงานฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ สนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า และสนับสนุน 
การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
       ๒.๒ รายงานการประชุมผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง 
       ๒.๓ เอกสารแสดงถึงผลที่ได้รับจากการปรับปรุง/พัฒนางาน 
เอกสารหมายเลข ๓ มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานข้อมูล 
       ๓.๑ เอกสารแผนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล แต่ละประเภทในระบบฐานข้อมูล และผู้รับผิดชอบในการ 
จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล 
       ๓.๒ เอกสารรายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล 
เอกสารหมายเลข ๔ มีการอัพเดทข้อมูลที่จําเป็นอย่างสม่ําเสมอและทันท่วงที 
       ๔.๑ เอกสารแสดงหน้าจอ (Capture) ฐานข้อมูล และข้อมูลที่มีการปรับปรุง 
เอกสารหมายเลข ๕ มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ 
       ๕.๑ เอกสารแสดงหน้าจอ (Capture) การปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ 
เอกสารหมายเลข ๖ มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 
       ๖.๑ แบบสํารวจ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของ ผู้ใช้งานสารสนเทศกรมฯ 
       ๖.๒ เอกสารรวบรวมข้อมูลผลสํารวจข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของ ผู้ใช้งานสารสนเทศกรมฯ 
       ๖.๓ รายงานการประชุมการพิจารณาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งานสารสนเทศกรมฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๔ ช้ัน ๖ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙ กรุงเทพฯ 
       ๖.๔ ผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมการพิจารณาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน
สารสนเทศกรมฯ 
เอกสารหมายเลข ๗ มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหาย และมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 
       ๗.๑ สญัญาที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โครงการจ้างเหมาบริการสํารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลเพือ่
จัดการและแกไ้ขปัญหาจากภัยพิบัติ (แบบ Hot-Site และแบบ Cold-Site Disaster Backup & Recovery) 
       ๗.๒ แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
       ๗.๓ การสํารองและกู้คืนข้อมูล เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
       ๗.๔ แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
       ๗.๕ รายงานการตรวจสอบระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข ๘ มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
       ๘.๑ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
       ๘.๒ รายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน ๖ อาคาร ๔ ถนนพระราม ๙ กรุงเทพฯ 

๕๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

       ๘.๓ สัญญาที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โครงการจ้างบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอาคาร  
ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
       ๘.๔ สัญญาที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โครงการจ้างบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอาคาร  
ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
       ๘.๕ สัญญาที่ ๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โครงการจ้างเหมาเช่าบริการระบบบริหารจัดการข้อมูล  
จราจรทางคอมพิวเตอร์ อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระราม ๙) 
       ๘.๖ สัญญาที่ ๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โครงการจ้างเหมาเช่าบริการระบบบริหารจัดการข้อมูล  
จราจรทางคอมพิวเตอร์ อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระราม ๖) 
       ๘.๗ อุปกรณ์ IPS HP Tipping Point ๖๖๐N 
       ๘.๘ อุปกรณ์ McAfee FoundStone 
       ๘.๙ อุปกรณ์ไฟล์วอลล์ Juniper SRX๖๕๐ 
       ๘.๑๐ ระบบป้องกันไวรัส 
       ๘.๑๑ คู่มือการตรวจสอบสแปมเมล์ (Spam Mail) และฟอร์เวิร์ดเมล์ (Forward Mail) 
       ๘.๑๒ รายงานผลการดําเนินการบริการระบบบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
       ๘.๑๓ เอกสารแสดงการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ 
       ๘.๑๔ หนังสือราชการ เรื่อง การลงทะเบียนในระบบตรวจสอบสิทธิการใช้บริการอินเทอร์เน็ตกรมฯ 
       ๘.๑๕ คู่มือการการใช้งานการยืนยันตัวตน (Authentication System) 
       ๘.๑๖ คู่มือใช้งานอุปกรณ์ Exinda รุ่น ๔๗๐๐ ติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตกรมฯ 
       ๘.๑๗ ผลการซักซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมฯ ณ อาคารถนนพระรามที่ ๖ และอาคาร 
ถนนพระราม ๙ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๕๖ 
       ๘.๑๘ การอบรมเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เอกสารหมายเลข ๙ มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
       ๙.๑ คําสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องแต่งต้ังคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ๙.๒ รายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน ๖ อาคาร ๔ ถนนพระราม ๙ กรุงเทพฯ 
        ๙.๓ แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เอกสารหมายเลข ๑๐ มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย 
       ๑๐.๑ สัญญาที่ ๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบงานสนับสนุนการ
บริหารภายในองค์การ (Back Office) : บํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
       ๑๐.๒ เอกสารประกอบระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย 
เอกสารหมายเลข ๑๑ อ่ืนๆ 
       ๑๑.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓๖/๓/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ 

 

๕๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
        กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ   

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :                            
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายสุนทร   สุนทรฐิติ 
                     ๒. นางสาวสมจิตร  สุขชัย        
                     ๓. น.ส.ประภาศรี   พรรณหาญ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๖๑๙ ๖๘๗๕  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๕๔ 
น้ําหนัก : ร้อยละ ๓ 
คําอธิบาย :  
 

• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน ๓ 
เรื่อง ดังนี้ 

 ๑. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้นํา 
(Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate)  

 ๒. ความสําเร็จขององค์การ ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) การจูงใจ 
(Motivation) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการกํากับติดตาม (Coordination and 
Control) และ การทํางานเป็นทีม (Teamwork)  

 ๓. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External Orientation) 
และการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning)  

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ แบ่งออกเป็น ๒ ตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้ 
 

 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

๑๐.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

๑.๕ 

๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ๑.๕ 
รวม ๓ 

 

 

 

 

 
 

 

๕๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
        กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ : ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง 
  ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ : วัฒนธรรมองค์การ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายสุนทร  สุนทรฐิติ 
                     ๒. น.ส.สมจิตร  สุขชัย        
                     ๓. น.ส.ประภาศรี  พรรณหาญ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๖๑๙ ๖๘๗๕  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๕๔ 
คําอธิบาย :  
 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบสํารวจ
บรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการ
พัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) และจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญขององค์การ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ 

• ข้อคําถามในแบบสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey)  
ประกอบด้วย ๑๔ ข้อ ดังนี้ 

๑๗. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
๑๘. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร7 สามารถบริหารจัดการองค์การให้บรรลเุป้าหมายได้ตาม
ยุทธศาสตร์ 
๑๙. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา8 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพื่อการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 
๒๐. สภาพแวดล้อมการทํางาน9 ในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข 
๒๑. ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
๒๒. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และเครื่องมอืที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน๑๐ อย่าง 

เพียงพอ 
๒๓. ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นต้ังใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ส่วนราชการบรรลุ

เป้าหมาย 
๒๔. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การ

อย่างเหมาะสม 
๒๕. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน๑๑ ได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับ

การสนับสนุนเพื่อให้การทํางานประสบความสําเร็จ 
๒๖. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อช่วยเหลือใน

การปฏิบัติงาน 
 

๕๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
        กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

๒๗. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการทํางาน
ที่มีคุณภาพดี 

๒๘. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง12 ของสถานการณ์
ภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ 

๒๙. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยใหข้้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ 
ความสามารถใหม่ ๆ และมีประสบการณ์มากขึ้น 

๓๐. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการนําการเรียนรู้จากบุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทํางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :  
             ● ประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (จะรวมอยูใ่นแบบสํารวจ Organization 
Development Survey) ซึ่งจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง โดยใชก้ารเปรียบเทียบ Gap จากการสํารวจการพัฒนาองค์การ
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 
 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน 
๑ สํารวจความพึงพอใจการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม

องค์การ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๕ –  
๔ ม.ค. ๕๖ จํานวน ๓๔๙ คน 

ผลการสํารวจครั้งที่ ๑ 
(GAP) = ๐.๗ 

๒ สํารวจความพึงพอใจการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม 
องค์การ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๖ 
จํานวน ๖๕๑ คน 

ผลการสํารวจครั้งที่ ๒ 
(GAP) = ๐.๙ 

●ได้ผลการดําเนินงาน = ๔.๗๒๔๑ 
๓ 
๔ 
๕  - 

 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
              การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มคีวามสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหวา่งความเห็นและความสําคญั 
ต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (GAP) ครั้งที่ ๑ ซึ่งมคี่าเฉลี่ย เท่ากับ ๑.๒ ทั้งนี้เพื่อให้การประเมิน   
มีความเหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้นําผลการสํารวจครั้งที่ ๑ มากําหนดเป็นเกณฑ์การให้  
คะแนน โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี กล่าวคือ กลุ่มทีม่คี่าเฉลี่ยของ Gap น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑.๒ และกลุ่มที่มคี่าเฉลี่ยของ Gap  
มากกว่า ๑.๒  นอกจากนี้ได้นําผลการสํารวจครั้งที่ ๑ มาใช้ประกอบการจัดระดับเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมิน 
ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

๕๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
        กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≥ Xmax 
2  

 

  
  

3 
4 

5 X2 ≤ X1 
หมายเหต:ุ   

X๑  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที ่๑  
      (๑๗ ธ.ค. ๕๕ – ๔ ม.ค. ๕๖) 
X๒  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๒  

                         (๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๖) 
               Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ ๑ ของ 
                      ทุกส่วนราชการ เท่ากับ ๓.๖ 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
               

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐.๑: ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

๑.๕๐ ๔.๗๒๔๑ ๔.๗๒๔๑ ๐.๐๗๐๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
        กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
    กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ช้ีแจงแนวทางการพัฒนาองค์การให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและขอใหข้้าราชการทุกคน 
กรอกแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ – ๔ ม.ค. ๒๕๕๖ และนําผลสํารวจ
มาพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ [ (Gap) ครั้งที่ ๑ = ๐.๗) ]  
    ผลการสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ ได้ (Gap) = ๐.๙ นํามาเปรียบเทียบ 
กับผลการสาํรวจครั้งที่ ๑  
    ผลการประเมินการสํารวจสถานะการพัฒนาองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้คะแนน ๔.๗๒๔๑ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
    บุคลากรหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
    ระยะเวลาในการกรอกแบบสํารวจกระชั้นชิดเกินไป 

 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 

 
 

หลักฐานอา้งองิ : 
๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ – ๔ ม.ค. ๒๕๕๖ 
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ 
๓. ผลการประเมินการสํารวจสถานะการพัฒนาองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     

 

 

 

 

 

๖๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรงุวัฒนธรรมองค์การ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด :  
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายสุนทร  สุนทรฐิติ 
                     ๒. น.ส.สมจิตร  สุขชัย        
                     ๓. น.ส.ประภาศรี  พรรณหาญ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๖๑๙ ๖๘๗๕  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๕๔ 
คําอธิบาย :  

• ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ เป็นการจัดทําแผนพัฒนาวัฒนธรรม
องค์การของส่วนราชการที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการค้นหา
สาเหตุ และวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ ส่วนราชการอาจจัดทําเป็นแผนพัฒนาองค์การ เพื่อกําหนดกิจกรรม
และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยเน้นดําเนินการในเรื่องที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อองค์การสูง นอกจากนี้ในการทํา  
แผนต้องคํานึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  ควรกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผนดําเนินการครบถ้วน ตรงตามกําหนดระยะเวลาหรือไม่ 
ควรมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การทําแผนที่ดีควรทําให้ครอบคลุม โดยสิ่งสําคัญที่จะต้องคํานึงถึง 
คือการสื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมีแผนที่จะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่ง
ในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์การ 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ผลการดําเนนิงาน 

๑ จัดส่งแผนพฒันาปรับปรุงวัฒนธรรมองคก์าร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒ แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่
ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และขาดความสอดคล้องกับข้อมลูปัจจัย
นําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓ แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่
ใช้ในการวิเคราะห์ หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคลอ้ง
กับข้อมูลปัจจยันําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔ แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้
ในการวิเคราะห์ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕ แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมลูปัจจัยนําเข้าที่ใช้ใน
การวิเคราะห์และผลการสํารวจครั้งที่ ๒ 

ผลการสํารวจครั้งที่ ๒ 
สูงกว่าครั้งที ่๑ 

 

๖๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
        กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของ
การจดัทําแผนพัฒนาปรับปรงุวัฒนธรรม 
องค์การ 

๑.๕๐ ขั้นตอนที่ ๔ ๔ ๐.๐๖๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
       ได้ดําเนินการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การที่มีส่วนต่าง (Gap) ระหว่างความเห็น 
และความสําคญัที่มากกว่าส่วนต่าง (Gap) ในค่าเฉลี่ยภาพรวมของกรม มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และ 
ดําเนินการแก้ไข โดยจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ มีรายละเอียดของกิจกรรมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
ระดับคะแนนที่ ๑  
 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดส้่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เรียบร้อยแล้ว 
ระดับคะแนนที่ ๒ - ๔ 
 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วนตามประเด็นใน 
แบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
๑. เผยแพรท่ิศทางและกลยุทธ์ของกรม
โยธาธิการและผังเมือง 

- แจ้งเวียนทิศทางและกลยุทธ์ของกรมโยธาธิการและ-
ผังเมือง 
- สํารวจความเข้าใจในทศิทางและกลยทุธ์ของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- รายงานผลการสํารวจ 

๒. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
การทํางาน 

- สํารวจความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการทํางาน 
- วิเคราะห์ผลการสํารวจ 
- นําผลการสํารวจเสนอผู้บริหาร 

๓. โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

- สํารวจความต้องการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็น 
- วิเคราะห์ผลการสํารวจ 
- นําผลการสํารวจเสนอผู้บริหาร 

 
 

๖๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
        กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
๔. โครงการคัดเลือกผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลอืกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลอืกฯ ครั้งที่๑/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖ พิจารณาหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม 
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลอืกฯ ครั้งที่๒/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๖ คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : - 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : - 
 

หลักฐานอา้งองิ : 
ระดับคะแนนที่ ๑ 
          ๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ – ๔ ม.ค. ๒๕๕๖  
 ๒. แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ระดับคะแนนที่ ๒ – ๔ 
 ๓. หนังสือกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ที่ มท ๐๗๐๕/ว๗๔๘ ลงวันที ่๑๙ ก.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซอ้ม
ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและกลยุทธ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ๔. หนังสือกองเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ์ ที่ มท ๐๗๐๕/ว๘๕๐ ลงวันที ่๒๑ ส.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง การสาํรวจ
ซักซ้อมความเข้าใจในทศิทางและกลยทุธ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ๕. หนังสือกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ที่ มท ๐๗๐๕/ว๑๐๑๑ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง รายงาน
แบบสํารวจซักซ้อมความเข้าใจในทิศทางและกลยุทธ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ๖. หนังสือสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพฒันาเมอืง ที่ มท ๐๗๐๘.๒/ว๖๒๗ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสํารวจ 
 ๗. หนังสือสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพฒันาเมอืง ที่ มท ๐๗๐๘/๘๘๙ ลงวันที ่๘ ก.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง
รายงานผลการสํารวจสภาพแวดล้อมการทํางานและการมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส่วนกลาง 
 ๘. คําสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๒๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๕๖ แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่      
ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม        

 

๖๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
        กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

          ๙. รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ครั้งที่๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖ 
 ๑๐. รายงานการประชมุคณะกรรมการคัดเลอืกเจ้าหนา้ที่ผูป้ฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
ครั้งที่๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๖ 
          ๑๑. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ 
           ๑๒. ผลการประเมนิการสํารวจสถานการณ์พัฒนาองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

๖๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                         
        

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ระดับความสําเร็จของการดําเนนิโครงการสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ผู้กํากับดูแลตวัชี้วัด : นายเสถียร   เจรญิเหรียญ  
ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายพรชัย  สังข์ศร ี
                     ๒. นายนฤชา  อ่วมทอง       

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๒, ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๑๙ 
คําอธิบาย :  

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เป็นการวัด
ประเมินจากระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติราชการเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายในแผนการดําเนินการ (Action Plan) 

• กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนงาน
ตรวจสอบโรงมหรสพ 

• โรงมหรสพ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร์ 
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น
เป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

• โรงมหรสพที่ต้องตรวจสอบ หมายความว่า โรงมหรสพที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (โรงมหรสพ 
จํานวน ๓๐๐ โรง) 

ตารางและสูตรการคํานวณ: 
 

การคํานวณคะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวช้ีวัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 
(ระดับคะแนนที่ ๒-๕) 

 

KPI 
(n) 

ความสาํเร็จ
เม่ือเทียบกับคา่

เป้าหมาย 

ค่า
คะแนน 
(Xi) 

n๑ ตํ่ากว่า ๐ 

n๒ เท่ากับ ๑ 

n๓ สูงกว่า ๒ 

 
ค่าเฉลี่ยคะแนน  
 

คะแนนที่ได้ 
(C) 

การ 
จัดกลุ่ม 

น้ําหนัก 
(Wi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ําหนัก 
(C x Wi) 

 

P๑ ๒.๐ 

(C x Wi) + ๑.๐ 
P๒ ๑.๕ 

P๓ ๑.๕ 

P๔ ๑.๐ 
 

 
   โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดอยู่ในกลุ่ม P ๔ เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ทีม่ีผลกระทบต่ํา และ 
   แผนการดําเนินการไม่มีประสิทธิภาพ 

Σ (Xi) 

Σ n 

๖๖ 

 Σ (Xi) 

Σ n 

๑ 

๒ 

๓ 
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___ 
∑ n 

   ∑ (xi) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 

  
คะแนนที่ได้ 

(C) 
การจัดกลุ่ม น้ําหนัก 

(Wi) 
คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ําหนัก 

(C x Wi) + ๑ 

๒.๐ 

P๑ ๒.๐ - 
P๒ ๑.๕ - 
P๓ ๑.๕ - 
P๔ ๑.๐ ๓.๐ 

 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน : 
 

ระดับ
คะแนน 

การดําเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ผลการดําเนนิงาน 

๑  ดําเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ และมีการรายงานผลความก้าวหน้าครบถ้วน  
 ตามท่ีกําหนด (ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ดําเนินการแล้ว 
ได้ ๑ คะแนน 

๒   
 คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 

 
    ดําเนินการแล้ว 
    ได้ ๒ คะแนน 

๓ 
๔ 

๕ 
  รวมค่าคะแนนที่ได้ ๓.๐ คะแนน 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 
ความสาํเร็จเมือ่เทียบ

กับค่าเป้าหมาย 
ค่าคะแนน 

(Xi) 

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการอบรม ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่า ๒ 

๒. คู่มือหลักเกณฑ์/มาตรฐานการ
ตรวจสอบโรงมหรสพขั้นพื้นฐาน ๑ ชุด ๒ ชุด สูงกว่า ๒ 

๓. ผู้ใช้บริการรับทราบถึงระบบความ
ปลอดภัยพ้ืนฐานที่จะต้องมใีนโรงมหรสพ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ สูงกว่า ๒ 

๔. มีสื่อฉายในโรงภาพยนตร์และแผ่น
พับเกี่ยวกับแผนผังทางหนีไฟ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ สูงกว่า ๒ 

๕. ม ีช่องทางในการสื่อสารและแจ้ง
เบาะแสผู้กระทาํผิด ๑ ช่องทาง ๒ ช่องทาง สูงกว่า ๒ 

 

ค่าคะแนนเฉลีย่                    (              ) ๒.๐ 

๖๗ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตวัชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติราชการ 

๔.๐๐ ๓.๐ ๓.๐ ๐.๑๒๐๐ 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบโรงมหรสพได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอาคารของ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๒. รวบรวมหลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดในกฎหมายสําหรับการตรวจสอบโรงมหรสพแล้วจัดทําคู่มือหลักเกณฑ์/

มาตรฐานการตรวจสอบโรงมหรสพขั้นพื้นฐาน 
๓. ประสานงานกับผู้ประกอบกิจการโรงมหรสพเพื่อฉายสื่อเกี่ยวกับเส้นทางการหนีไฟทางหนีไฟ 
๔. ออกแบบแผ่นพับสําหรับแจกจ่ายให้ผู้ใช้บริการโรงมหรสพได้ทราบถึงระบบความปลอดภัยพ้ืนฐานที่จะต้องมี

ในโรงมหรสพ 
     ๕. จัดทําช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดทาง Face Book 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน : 
     ๑. ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการดําเนินการนําเสนอสื่อต่างๆและแจกแผ่นพับ 
     ๒. หน่วยงานฝึกอบรม(สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง)ให้การสนับสนนุเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม  
         หลักสตูรการตรวจสอบอาคาร 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
      เนื่องจากโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนมากถึง ๓๐๐ โรง โดยแยกเป็นผู้ประกอบกิจการกว่า ๒๐ 
ราย ซึ่งจะต้องมีการประสานงานกับผู้ประกอบกิจการโรงมหรสพเพื่อขอความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่างๆให้
เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินงานในปีต่อไป: 
      ต้องทําให้ผู้ประกอบกิจการโรงมหรสพเห็นความสําคัญการดําเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นการส่งเสริมมาตรการ
ความปลอดภัยในการใช้อาคารโรงมหรสพซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจใหกั้บผู้ใช้บริการโรงมหรสพ 
หลักฐานอา้งองิ : 
๑. ใบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
๒. คู่มือหลักเกณฑ์/มาตรฐานการตรวจสอบโรงมหรสพขั้นพื้นฐาน 
๓. หนังสือที่ มท.๐๗๑๐/๓๐๗๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งประสานงานกับผู้ประกอบกิจการ 
    โรงมหรสพเพื่อจัดทําสื่อเกี่ยวกับเส้นทางการหนีไฟทางหนีไฟ 
๔. แผ่นพับสําหรับแจกจ่ายให้ผู้ใช้บริการโรงมหรสพได้ทราบถึงระบบความปลอดภัยพ้ืนฐานที่จะต้องมีในโรงมหรสพ 
๕. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทําผดิทาง Face Book ช่ือกลุ่มงานควบคุมโรงมหรสพ และ Website  
    กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th/ 
 

๖๘ 
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