
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กรมโยธาธกิารและผังเมือง                                                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กระทรวงมหาดไทย  
                                                

 

 
  
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 มิติภายนอก   
 ���� การประเมินประสิทธิผล   

 

 

 ๑. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคล่ือนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
และตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวช้ีวัดร่วมระหว่างกระทรวง
และจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม  

 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๒   ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะท่ี ๒ 

๑ 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ 
 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓   

จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้าง 
เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามท่ีได้รับการร้องขอ 

๓ 
 
๘  

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔   
 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๕ 

จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร 
ประกอบการวางผัง  
จํานวนโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด  

๑๒ 
 
๑๘ 

 ���� การประเมินคุณภาพ    

  ตัวช้ีวัดท่ี ๒  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  [ไม่มี] 
 หมายเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีตัวช้ีวัดนี้ 

 

 มิติภายใน    
 ���� การประเมินประสิทธิภาพ   

 

 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๓  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๑๗ 
  ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๑ 
  ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔
ตัวช้ีวัดท่ี ๕  
ตัวช้ีวัดท่ี ๖ 

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม         
 การประหยัดพลังงาน 
 การประหยัดน้ํา 
 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

๒๔ 
๒๖ 
๓๑ 
๓๓ 

 
 ���� การพัฒนาองค์การ 

 

 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๗  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ๓๖ 
 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี ๘  
 
 

 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ๔๒ 
 

 

สารบัญ 

ก 



หน่วย นํ้าหนัก

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

ดําเนิน คะแนน ถ่วง

งาน ท่ีได้ นํ้าหนัก

มิติภายนอก  (นํ้าหนักร้อยละ ๗๕) ๔.๘๐๐๐
การประเมินประสิทธิผล (นํ้าหนักร้อยละ ๖๕) ๔.๘๐๐๐
๑. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคล่ือนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวช้ีวัดระหว่างกระทรวง
    ท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวช้ีวัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญ
    ของรัฐบาล และตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ ๗๕) ๔.๘๐๐๐
๑.๑ ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ (ตัวช้ีวัดระดับกระทรวง)

  ๑.๑.๑ ระดับความสําเร็จในการจัดหาท่ีดินของรัฐเพ่ือนํา

มาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒

  ๑.๑.๒ ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ี

เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒

  ๑.๑.๓ ระดับความสําเร็จในการจัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

ด้านการลงทุน(One Stop Service:OSS)ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

  ๑.๑.๔ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านสาธารณูปโภคในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี๒
๑.๒ จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบ
รายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง            ริม
แม่นํ้าโขง

แบบ ๑๕.๐ ๔๐ ๔๓ ๔๖ ๔๙ ๕๒ ๕๒ ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐

๑.๓ ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบอาคารภาครัฐ
ประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี
ได้รับการร้องขอ

ร้อยละ ๑๕.๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐

๑.๔ จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทํา
ผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง ผัง ๑๕.๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๕ ๑๐๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐

๑.๕ จํานวนโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
ส่วนจังหวัด

โครงการ ๑๐ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๘ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐

การประเมินคุณภาพ (นํ้าหนักร้อยละ ๑๐) #####

๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- - - - - - - - - -

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
����   รอบ  ๖  เดือน

    ����  รอบ ๑๒  เดือน

๓.๐๐๐๐ ๐.๒๒๕๐

ระดับ (๒๐)

ระดับ ๗.๕ ๑ ๒

๔

๓ ๔ ๕ ๓

ระดับ ๗.๕ ๑ ๒ ๓

ระดับ ๒.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕

๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๗๕๐

๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๕๐

                                                                       หมายเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีตัวชี้วัดน้ี

๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๕๐ระดับ ๒.๕ ๑ ๒ ๓ ๔

ข



หน่วย นํ้าหนัก

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

ดําเนิน คะแนน ถ่วง

งาน ท่ีได้ นํ้าหนัก

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
����   รอบ  ๖  เดือน

    ����  รอบ ๑๒  เดือน

มิติภายใน (นํ้าหนักร้อยละ ๒๕) ๒.๖๕๘๔

การประเมินประสิทธิภาพ (นํ้าหนักร้อยละ ๑๕) ๒.๔๓๐๖

๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ (๕)

๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒.๕ ๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ ๗๗.๖๙ ๑.๘๙๖๗ ๐.๐๔๗๔

๓.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ร้อยละ ๒.๕ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๗๙.๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

๔. การประหยัดพลังงาน
ลดปริมาณการ
ใช้ลงร้อยละ
๑๐ของ
ปริมาณการใช้
มาตรฐาน

๒.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๙๘๙ ๔.๙๘๙๐ ๐.๑๒๔๗

๕. การประหยัดนํ้า
ลดปริมาณการ
ใช้นํ้าลงร้อยละ
 ๑๐

๒.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๖๙๘ ๔.๖๙๘๐ ๐.๑๑๗๕

๖. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

การพัฒนาองค์การ (นํ้าหนักร้อยละ ๑๐) ๓.๐๐๐๐
๗. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ระดับ ๕.๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

๘. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน       
 ของหน่วยงาน ระดับ ๕.๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

รวม ๑๐๐ ๔.๒๖๔๖

กรมโยธาธิการและผังเมือง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กระทรวงมหาดไทย

ค



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
      ����  รอบ  ๖  เดือน 
      ����  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๒ : ระดับความสําเร็จในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒ 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  
นายจารุโรจน์ ภู่ประเสริฐ 
ผู้อํานวยการกองผังเมืองเฉพาะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางปาจรีย์ ภู่ประเสริฐ 
๒. นางสาววิยดา  ทรงกิตติภักดี 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๑  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๓๗, ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๒๗ 
คําอธิบาย :  

                รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เ พ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน กระจายความเจริญ สู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และแก้ปัญหาความม่ันคง โดยภาครัฐให้การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุน  
การบริหารแรงงานต่างด้าว การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอ่ืนท่ีจําเป็น เพ่ือเป็นการจัดระเบียบพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ชายแดนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เล็งเห็นความสําคัญในประเด็นข้างต้น จึงได้ปรับเปลี่ยนทิศทาง 
การทํางานในเชิงรุก โดยการกําหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีด้วยกลยุทธ์ทางผังเมืองท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน  
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงรูปธรรมโดยเฉพาะชุมชนชายแดน โดยการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน รองรับ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒  จํานวน ๔ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดเชียงราย ๒) จังหวัดกาญจนบุรี ๓) จังหวัดนครพนม 
และ ๔) จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงเป็นการกําหนดแนวทางการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน แนวทางการพัฒนา 
พ้ืนท่ีชุมชนชายแดนให้เหมาะสม พร้อมระบุโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เ พ่ือ เ ป็นกรอบแนวทางการ พัฒนา พ้ืน ท่ี  ซ่ึ งนํ า ไปสู่ ก ารยกระดับ คุณภาพชี วิ ตของประชาชนใน พ้ืน ท่ี  
มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือน และมีการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ   
 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

๑  กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีวางผัง และสํารวจสภาพพ้ืนท่ี จัดเก็บข้อมูล  
 ด้านกายภาพ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒  จัดเก็บข้อมูลด้านท่ีเก่ียวข้อง เช่น เศรษฐกิจ ประชากร สาธารณูปโภค   
 สาธารณูปการ และการศึกษาตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓  วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมการคาดประมาณ 
 ความต้องการในอนาคต 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔  กําหนดแนวความคิดในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะ ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕  จัดทําผังพ้ืนท่ีเฉพาะ และสรุปเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการแล้วเสร็จ 

. 

๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
    ����  รอบ  ๖  เดือน 
    ����  รอบ ๑๒ เดือน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ี
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๒ ระดับความสําเร็จใน
การออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒ 

๗.๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๗๕๐ 

 
 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
๑. กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการโดยอ้างอิงจากการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของคณะกรรมการนโยบาย 
    เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๒. สํารวจสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือจัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง พร้อมประสานกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
๓. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจเพ่ือการกําหนดบทบาทของพ้ืนท่ี 
๔. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประชากร เศรษฐกิจ กายภาพ 
๕. คาดการณ์ปริมาณความต้องการในพ้ืนท่ี 
๖. นําข้อมูลและผลการวิเคราะห์จากข้อ ๑ – ๕ มาประมวลผล และดําเนินการกําหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบ  
    วางผังพ้ืนท่ีเฉพาะ 
๗. จัดทําร่างโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี 
๘. จัดทําผังพ้ืนท่ีเฉพาะแล้วเสร็จ 
๙. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
     
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
     
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : - 
     
หลักฐานอ้างอิง :  
- ผังพ้ืนท่ีเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒  จํานวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาญจนบุรี  
  จังหวัดนครพนม และจังหวัดนราธิวาส 
 

๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
        ���� รอบ  ๖  เดือน 
        ���� รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ : จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
                   ริมแม่น้ําโขง 
 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  
นางสมจิต  ปิยะศิลป์ 
ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง                 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นายจาตุรนต์  โรจน์หิรัญ 
๒. นายไพโรจน์  เทศอํ่า 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๗๘  โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔686 , 0 2299 4720 
 

คําอธิบาย :  
               กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดําเนินการก่อสร้างเ ข่ือนป้องกันตลิ่ ง และได้รับงบประมาณ 
ให้ดําเนินการป้องกันอาณาเขตของประเทศมาแล้วต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา โดยดําเนินการก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําตามแนวชายแดน เพ่ือรักษาเขตดินแดนของประเทศ โดยใช้เทคนิควิธีการทางวิศวกรรมตามเหตุ 
ของปัญหาท่ีก่อให้เกิดการพังทลายของตลิ่ง เป็นผลให้สามารถควบคุมไม่ให้แนวร่องน้ําลึกขยับเข้ามาในฝั่งไทยและ 
ป้องกันการตัดข้ามลําน้ําการลัดคุ้งหรือเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ํา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ดําเนินการสํารวจและออกแบบเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํ าโขงตามแนวแม่น้ําโขงฝั่งไทยท่ีประสบปัญหา 
การพังทลายของตลิ่ง เพ่ือป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขงมิให้พังทลายสูญหาย   

 

 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
๑  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  

 จํานวน ๔๐ แบบ 
ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
 จํานวน ๔๓ แบบ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
 จํานวน ๔๖ แบบ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
 จํานวน ๔๙ แบบ 

   ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕  ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง  
 จํานวน ๕๒ แบบ 

   ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
 

 

๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
        ���� รอบ  ๖  เดือน 
        ���� รอบ ๑๒ เดือน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๔๐ แบบ ๔๓ แบบ ๔๖ แบบ ๔๙ แบบ ๕๒ แบบ  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ี
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้ วัดท่ี ๑.๒ จํานวนแบบก่อสร้าง
ท่ีได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพ่ือ 
การก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งรมิแม่น้ําโขง 

๑๕    ๕๒ แบบ ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

 
 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
    ๑. รวบรวมข้อมูลโครงการเบ้ืองต้นในบริเวณออกแบบเข่ือน เช่น ข้อมูลการกัดเซาะตลิ่ง 
    ๒. สํารวจข้อมูลสภาพภูมิประเทศในปัจจุบันตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
    ๓. พิจารณาเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
    ๔. ออกแบบรายละเอียดและจัดทําแบบเพ่ือก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขงปัจจุบนัได้จํานวน ๕๒ แบบ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการดําเนินการ            
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
    อุปสรรคในการตรวจสอบภาคสนาม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีฝนตกชุกและระดับน้ําท่ีข้ึนสูง 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :       
    -              
 

หลักฐานอ้างอิง : 
    รายชื่อแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง ๕๒ แบบ 

 
 
 
 
 

๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                           กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายช่ือแบบก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ําโขง 

ดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ : จํานวนแบบก่อสร้างท่ีได้ทําการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างเข่ือน 
ป้องกันตล่ิงริมแม่น้ําโขง  (๕๒ แบบ) 

1. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านโคกสารท่า (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายน้ํา) ตําบลโคกสาร อําเภอชานุมาน  
    จังหวัดอํานาจเจริญ 
2. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านปากมาง (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายน้ํา) ตําบลกองนาง อําเภอท่าบ่อ  
    จังหวัดหนองคาย 
3. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านนาตาล หมู่ 12 ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
4. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านศรีวิไล หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิม) ตําบลนาก้ัง อําเภอปากคาด  
    จังหวัดบึงกาฬ 
5. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บริเวณจุดตรวจ บ้านนาโพธิ์ (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 57 ท้ายน้ํา) หมู่ 6  
    ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร 
6. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านท่าสุขสันต์ หมู่ท่ี 16 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 57 ท้ายน้ํา) ตําบลปากคาด  
    อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
7. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านหาดแฮ่ หมู่ท่ี 3 – วัดป่าหาดแฮ่โพธิสมพร ตําบลโคกกว้าง อําเภอบุ่งคล้า 

จังหวัดบึงกาฬ 
8. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านสบสม – หาดไคร้ (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 57 ไปท้ายน้ํา) ตําบลเวียง  
    อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
9. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านคันสูง (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมเหนือน้ํา) ตําบลโคกสาร อําเภอชานุมาน  
    จังหวัดอํานาจเจริญ 
10. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านหนองแก้วเหนือ หมู่ 12 ตําบลรัตนวาปี อําเภอรัตนวาปี 
      จังหวัดหนองคาย 
11. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมไปท้ายน้ํา) ตําบลวิศิษฐ์  
      อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
12. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านนากระเสริม หมู่ท่ี 10 ตําบลพนอม อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
13. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านดอนนางหงส์ท่า (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 54 เหนือน้ํา) หมู่ท่ี 7 
      ตําบลดอนนางหงส์ อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
14. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านปงของ หมู่ 5 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมไปเหนือน้ํา) ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน    
      จังหวัดเชียงราย 
15. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านสบคํา ม. 5 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 2540 ไปท้ายน้ํา) ตําบลเวียง  
      อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
16. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านโคกไก่เซา หมู่ท่ี 6 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 56 ท้ายน้ํา) ตําบลท่าค้อ  
      อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
17. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านผาแบ่น หมู่ท่ี 8 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายน้ํา) ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน    
      จังหวัดเลย 
18. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านเหล่าหมากผาง  หมู่ท่ี 6 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายน้ํา) ตําบลท่าดอกคํา  
      อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
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19. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านเนินคนึง หมู่ท่ี 5 ตําบลบ้านแพง อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
20. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านดอนท่ี (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายน้ํา) ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ  
      จังหวัดเชียงราย 
21. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านเมืองกาญจน์ (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 58 ไปท้ายน้ํา) หมู่ท่ี 2 ตําบลริมโขง   
      อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
22. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านห้วยทับช้าง หมู่ 7 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมไปท้ายน้ํา) ตําบลห้วยพิชัย  
      อําเภอปากชม จังหวัดเลย 
23. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านกุ่ม ตําบลห้วยไผ่ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี
24. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง เทศบาลเมืองท่าบ่อ หมู่ท่ี 9 ตําบลท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
25. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านหนองวิไล (ต่อเนื่องเข่ือนเดิม) ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ  
      จังหวัดอุบลราชธาน ี
26. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านหนองคังคา หมู่ท่ี 4 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิม) ตําบลหนองเด่ิน อําเภอบุ่งคล้า   
      จังหวัดบึงกาฬ 
27. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านคกง้ิว (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมไปเหนือน้ํา) ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน  
      จังหวัดเลย 
28. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านห้วยเอียน (ต่อเนื่องเข่ือนเดิม) หมู่ท่ี 6 ตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น  
      จังหวัดเชียงราย 
29. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บริเวณหลังวัดอัมพวัน บ้านวัฒนาภิรมย์ ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
30. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บริเวณวัดอินทร์แปลง หลัง อบต. ห้วยพิชัย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 8  
      ตําบลห้วยพิชัย อําเภอปากชม จังหวัดเลย 
31. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านท่าหนามแก้ว หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 53 ท้ายน้ํา) ตําบลหนองเทา  
      อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
32. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านท่าไร่ หมู่ท่ี 2 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิม) ตําบลท่าดอกคํา อําเภอบึงโขงหลง   
      จังหวัดบึงกาฬ 
33. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านน้อยลวงมอง (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 56 ท้ายน้ํา) หมู่ 8 ตําบลหนองเทา   
      อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
34. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านนาเขท่า หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 58 ท้ายน้ํา)  ตําบลนาเข  
      อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
35. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านพนอม หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 57 ท้ายน้ํา) ตําบลพนอม  
      อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
36. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านหาดเบ้ีย (ต่อเนื่องเข่ือนเดิม) ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย 
37. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านท่าศิริขันธ์ หมู่ 7 ตําบลโคกกว้าง อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ (ช่วงท่ี 2) 
38. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านดอนแพง หมู่ท่ี 7 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 58) ตําบลบ้านแพง อําเภอบ้านแพง  
      จังหวัดนครพนม 
39. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านท่าดอกคําหมู่ท่ี 1 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 55) ตําบลท่าดอกคํา  
      อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
40. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านหว้านใหญ่ หมู่ 1 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายน้ํา) ตําบลหว้านใหญ่  
      อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 

๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
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41. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านห้วยยาง ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
42. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง  บ้านแก้งส้มโฮง หมู่ท่ี 1 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 53 ท้ายน้ํา) ตําบลพะทาย  
      อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
43. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านต้าย หมู่ท่ี 4 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 58) ตําบลนาก้ัง อําเภอปากคาด  
      จังหวัดบึงกาฬ 
44. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านหนองแก้ว หมู่ท่ี 4 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายน้ํา) ตําบลรัตนวาปี  
      อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
45. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง ห้วยสะคาม (ต่อเนื่องเข่ือนเดิม) ตําบลโขงเจียม และบ้านถํ้าป่อง ตําบลห้วยไผ่   
      อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
46. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านท่าไคร้ หมู่ 6 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายน้ํา) ตําบลนาสีนวน อําเภอเมือง   
      จังหวัดมุกดาหาร 
47. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านจอมแจ้ง (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมเหนือน้ํา) ตําบลสีกาย อําเภอเมือง  
      จังหวัดหนองคาย 
48. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านน้ําเป (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมท้ายน้ํา) ตําบลรัตนวาปี อําเภอรัตนวาปี  
      จังหวัดหนองคาย 
49. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง ห้วยวังฮู-บ้านเสงียว อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
50. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านกลางน้อย หมู่ท่ี 7 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมปี 54 ท้ายน้ํา) ตําบลบ้านกลาง   
      อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
51. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านเหล่าล้อม หมู่ 4 (ต่อเนื่องเข่ือนเดิมเหนือน้ําและท้ายน้ํา) ตําบลนาสีนวน   
      อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
52. เข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง บ้านโชคชัย ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี

๗ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
      ����  รอบ  ๖  เดือน 
      ����  รอบ ๑๒ เดือน 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓ : ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ตามท่ีได้รับการร้องขอ (อาคาร) 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  
นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์ 
ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นายสมโชค  เล่งวงศ์ 
๒. นายกัมพล   เพ็งพินิจ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๙ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๔๓๕๑ , ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๓ 
คําอธิบาย : 
             ● จํานวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ
หมายความว่า จํานวนของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีกรมโยธาธิการ-
และผังเมือง ได้ดําเนินการตรวจสอบอาคารแล้วเสร็จ 
             ● อาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงท่ีต้องตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หมายความว่า 
อาคารภาครัฐท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ท่ีมีความสูงต้ังแต่ยี่สิบสามเมตรข้ึนไปท่ีใช้ในกิจการขององค์การ
หรือใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์ ซ่ึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
๑ ร้อยละ ๘๐ ของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 
ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒ ร้อยละ ๘๕ ของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

  ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓ ร้อยละ ๙๐ ของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔ ร้อยละ ๙๕ ของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ท่ีได้รับการตรวจสอบ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

. 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

 

๘ 
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    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
      ����  รอบ  ๖  เดือน 
      ����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ี
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ร้อยละความสําเร็จของ 
การตรวจสอบอาคารภาครฐัประเภทอาคารสูง 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตาม 

ท่ีได้รับการร้องขอ (อาคาร) 
 

๑๕ ร้อยละ ๑๐๐ 
(๔๗ อาคาร) 

๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
    ๑. รับเรื่องขอให้ตรวจสอบอาคารจากหน่วยงานภาครัฐ 
    ๒. ประสานขอเอกสารหรือข้อมูลเพ่ิมเติม 
    ๓. ดําเนินการตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดและเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
    ๔. ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐขออนุเคราะห์ตรวจสอบอาคาร จํานวน ๔๗ อาคาร ได้ดําเนินการตรวจสอบแล้ว 
         จํานวน ๔๗ อาคาร (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการดําเนินการ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 
     

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : - 
     

หลักฐานอ้างอิง :  
    รายชื่ออาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีตรวจสอบแล้วจํานวน ๔๗ อาคาร 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

๙ 
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รายช่ืออาคารภาครฐัประเภทอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓ : ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูง 
                                     ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามท่ีได้รับการร้องขอ (อาคาร) (๔๗ อาคาร) 

 
๑. อาคารกรุงไทย นานาเหนือ 
๒. อาคารสํานักงานใหญ่ บมจ.กรุงไทย อาคาร ๒ สุขุมวิท 
๓. อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ธนาคารกรุงไทย 
๔. อาคารธนาคารกรุงไทย ถนนศรีอยุธยา 
๕. อาคารธนาคารกรุงไทย สวนมะลิ 
๖. อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ 
๗. อาคารธนาคารกรุงไทย ปทุมวัน 
๘. อาคารธนาคารกรุงไทย สุรวงศ์ 
๙. อาคารธนาคารกรุงไทย ราชวงศ์ 
๑๐. อาคารธนาคารกรุงไทย เอกมัย 
๑๑. อาคารผู้โดยสารบริษัท ท่าอากาศยาน จํากัด 
๑๒. อาคารสํานักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยาน จํากัด 
๑๓. อาคาร FREE ZONE OFFICE B - FZ บริษัท ท่าอากาศยาน จํากัด 
๑๔. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) 
๑๕. อาคารโรงพยาบาลศิริราช อาคารปิยมหาราชการุณย์ 
๑๖. โรงพยาบาลองค์การทหารผ่านศึก อาคารอํานวยการและรักษา 1 
๑๗. โรงพยาบาลองค์การทหารผ่านศึก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
๑๘. โรงพยาบาลองค์การทหารผ่านศึก อาคารรักษา 2 
๑๙. โรงพยาบาลองค์การทหารผ่านศึก อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล 
๒๐. อาคารวิเคราะห์และบําบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
๒๑. อาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
๒๒. อาคารโรงพยาบาล โรงงานยาสูบ 
๒๓. โรงพยาบาลราชวิถี อาคารสิรินธร 
๒๔. อาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
๒๕. อาคารธนาคาร ธกส. สํานักงานใหญ่ ประชาชื่น 
๒๖. อาคารธนาคาร ธกส. สํานักงานใหญ่ นางเลิ้ง 
๒๗. ธกส.สํานักงานใหญ่ (บางเขน) อาคารทาวเวอร์ และอาคารจอดรถ 
๒๘. ธกส.สํานักงานใหญ่ (บางเขน) ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๒๙. อาคารการบินไทย วิภาวดี อาคาร ๑ 
๓๐. อาคารการบินไทย หลักสี่ อาคาร ๒ 
๓๑. อาคารการบินไทย หลานหลวง 
๓๒. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล อาคารตระหนักจิตร หะริณสุต 
 

๑๐ 
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๓๓. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๓๔. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล อาคารจําลอง หะริณสุต 
๓๕. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล อาคารสันต์สิริ ศรมณี 
๓๖. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
๓๗. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล อาคารราชนครินทร์ 
๓๘. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย อาคารสํานักงาน 
๓๙. บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) อาคาร Cat Tower บางรัก 
๔๐. บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) อาคาร A1 หลักสี่ 
๔๑. บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) อาคาร A2 หลักสี่ 
๔๒. บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) อาคาร C1 หลักสี่ 
๔๓. บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) อาคาร C2 หลักสี่ 
๔๔. บริษัท ท่าอากาศยาน จํากัด อาคารสํานักงานท่าอากาศยานดอนเมือง 
๔๕. โรงพยาบาลเด็ก อาคารสยามบรมราชกุมารี 
๔๖. โรงพยาบาลเด็ก อาคารมหิตลาธิเบศร 
๔๗. โรงพยาบาลเด็ก อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
 
 

๑๑ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 ����  รอบ  ๖   เดือน 
 ����  รอบ ๑๒  เดือน 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔ : จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง (ผัง)  

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  
๑. นายอนวัช  สวุรรณเดช 
ผู้อํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
๒. นายสมเกียรติ  สิริพิทักษ์เดช 
ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมการผังเมือง 
๓. นายโฆษิต  ต้องวัฒนา  
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางภัทรินทร์  แสงสว่าง 
๒. นายเฉลิมพล  วงศ์กําภู 
 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๖๒ , ๐๘๑ ๘๔๗ ๐๘๒๓ 
               ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๑๐ , ๐๘๑ ๘๓๐ ๔๖๘๗ 
               ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๘๙ , ๐๘๑ ๙๒๗ ๘๑๗๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๘ , ๐๘๑ ๒๕๙ ๐๗๘๔ 
             ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๘๘ , ๐๙๐ ๙๘๓ ๒๗๔๙ 

คําอธิบาย :  
จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง  

พิจารณาจากจํานวนชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาลตามแผนงบประมาณประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ชุมชนเทศบาล  หมายถึง  ชุมชนเทศบาลท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และไม่เคย
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองมาก่อน 

เอกสารประกอบการวางผัง  หมายถึง  เอกสารการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนระดับเทศบาลท่ีถูกต้อง  
และครบถ้วนตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

   
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 

              เทศบาล จํานวน ๑๐๕ แห่ง ได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาล และมีเอกสารประกอบการวางผัง
แล้วเสร็จ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๕ ผัง ๙๐ ผัง ๙๕ ผัง ๑๐๐ ผัง ๑๐๕ ผัง 

. 
 

๑๒ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 ����  รอบ  ๖   เดือน 
 ����  รอบ ๑๒  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ี
ได้ 

ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ จาํนวนผังเมืองชุมชน-
เทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชน
และมีเอกสารประกอบการวางผงั    
 

๑๕ ๑๐๕ ผัง ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

 

  คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
1. จัดส่งแนวทางการจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลให้แก่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดท่ีรับผิดชอบ 

และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ท่ีชัดเจน ท้ังข้ันตอน ภารกิจ  และระยะเวลาดําเนินการ 

  3. แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ซ่ึงสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดต้องรายงานเป็นประจําทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
๑. มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ท่ีชัดเจน  

  ๒. หน่วยงานราชการในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
๑. ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการรองรับภารกิจงานด้านผังเมืองค่อนข้างจํากัด 
    ท้ังด้านโครงสร้างบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการดําเนินงาน 
๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในงาน

วางผังเมืองชุมชนเทศบาล 
๓. กรมฯ มีหน้าท่ีสนับสนุนภารกิจงานด้านผังเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเท่านั้น แต่ไม่มีอํานาจหน้าท่ี 

ในการกํากับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
        ผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผังครบถ้วน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน ๑๐๕ ผัง  

๑๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 รายช่ือผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชน 
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔ : จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาลท่ีได้วางและจัดทําผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร

ประกอบการวางผัง (ผัง) (๑๐๕ ผัง) 
 

ลําดับท่ี เทศบาล จังหวัด 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 

 

ผังเมืองชุมชน ทต.หนองรี 
ผังเมืองชุมชน ทต.ห้วยกระเจา 
ผังเมืองชุมชน ทต.ห้วยโพธิ์ 
ผังเมืองชุมชน ทต.ลําพาน 
ผังเมืองชุมชน ทต.บึงวิชัย 
ผังเมืองชุมชน ทต.ปางมะค่า 
ผังเมืองชุมชน ทต.เขาคีรีส 
ผังเมืองชุมชน ทต.บ้านแฮด 
ผังเมืองชุมชน ทต.ชนบท 
ผังเมืองชุมชน ทต.โนนศิลา 
ผังเมืองชุมชน ทต.ซําสูง 
ผังเมืองชุมชน ทต.ท่าหลวง 
ผังเมืองชุมชน ทต.ซ้ึง 
ผังเมืองชุมชน ทต.ปรกฟ้า 
ผังเมืองชุมชน ทต.หมอนนาง 
ผังเมืองชุมชน ทต.มโนรมย์ 
ผังเมืองชุมชน ทต.หนองมะโมง 
ผังเมืองชุมชน ทต.ภูเขียว 
ผังเมืองชุมชน ทต.อมก๋อย 
ผังเมืองชุมชน ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา 
ผังเมืองชุมชน ทต.ท่าข้าม 
ผังเมืองชุมชน ทต.นาเมืองเพชร 
ผังเมืองชุมชน ทต.หนองเสม็ด 
ผังเมืองชุมชน ทต.สามพราน 
ผังเมืองชุมชน ทต.แชะ 
ผังเมืองชุมชน ทต.จรเข้หิน 
ผังเมืองชุมชน ทต.ทับกฤช 
ผังเมืองชุมชน ทต.ช่องแค 
ผังเมืองชุมชน ทต.บาเจาะ 
ผังเมืองชุมชน ทต.เขาชุมทอง 
 

กาญจนบุรี 
กาญจนบุรี 
กาฬสินธุ์ 
กาฬสินธุ์  
กาฬสินธุ์ 
กําแพงเพชร 
กําแพงเพชร 
ขอนแก่น 
ขอนแก่น 
ขอนแก่น 
ขอนแก่น 
จันทบุรี 
จันทบุรี 
ชลบุร ี
ชลบุร ี
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยภูมิ 
เชียงใหม่ 
เชียงใหม่ 
เชียงใหม่ 
ตรัง 
ตราด 
นครปฐม 
นครราชสีมา 
นครราชสีมา 
นครสวรรค์ 
นครสวรรค์ 
นราธิวาส 
นครศรีธรรมราช 
 

 

 

๑๔ 
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ลําดับท่ี เทศบาล จังหวัด 

๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 
๔๑ 
๔๒ 
๔๓ 
๔๔ 
๔๕ 
๔๖ 
๔๗ 
๔๘ 
๔๙ 
๕๐ 
๕๑ 
๕๒ 
๕๓ 
๕๔ 
๕๕ 
๕๖ 
๕๗ 
๕๘ 
๕๙ 
๖๐ 
๖๑ 
๖๒ 
๖๓ 
๖๔ 
๖๕ 

ผังเมืองชุมชน ทต.ชะอวด 
ผังเมืองชุมชน ทต.หัวไทร 
ผังเมืองชุมชน ทต.กองควาย 
ผังเมืองชุมชน ทต.ยายแย้มพัฒนา 
ผังเมืองชุมชน ทต.ถาวร  
ผังเมืองชุมชน ทต.ตอหลัง 
ผังเมืองชุมชน ทต.ท่าจําปี 
ผังเมืองชุมชน ทต.บ้านใหม่ 
ผังเมืองชุมชน ทต.คลองใหญ่ 
ผังเมืองชุมชน ทต.ควนเสาธง 
ผังเมืองชุมชน ทต.เขาหัวช้าง 
ผังเมืองชุมชน ทต.วังกรด 
ผังเมืองชุมชน ทต.สํานักขุนเณร 
ผังเมืองชุมชน ทต.บ้านแหลม 
ผังเมืองชุมชน ทต.บ่อไทย 
ผังเมืองชุมชน ทต.บัววัฒนา 
ผังเมืองชุมชน ทต.บ้านโภชน์ 
ผังเมืองชุมชน ทต.บ้านเวียง 
ผังเมืองชุมชน ทต.ห้วยหม้าย 
ผังเมืองชุมชน ทต.บางเตย 
ผังเมืองชุมชน ทต.ดงเย็น 
ผังเมืองชุมชน ทต.ภูวง 
ผังเมืองชุมชน ทต.กุดปลาดุก 
ผังเมืองชุมชน ทต.สามัคคี 
ผังเมืองชุมชน ทต.บุ่งค้า 
ผังเมืองชุมชน ทต.ปะแต 
ผังเมืองชุมชน ทต.ดงแดง 
ผังเมืองชุมชน ทต.ลิ้นฟ้า 
ผังเมืองชุมชน ทต.จังหาร 
ผังเมืองชุมชน ทต.หนองหิน 
ผังเมืองชุมชน ทต.เขาขวาง 
ผังเมืองชุมชน ทต.หนองโพ 
ผังเมืองชุมชน ทต.กรับใหญ่ 
ผังเมืองชุมชน ทต.ลี้ 
ผังเมืองชุมชน ทต.นาแก้ว 

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
น่าน 
บุรีรัมย์ 
บุรีรัมย์ 
ปัตตานี 
พะเยา 
พะเยา 
พัทลุง 
พัทลุง 
พัทลุง 
พิจิตร 
พิจิตร 
เพชรบุรี 
เพชรบูรณ์ 
เพชรบูรณ์ 
เพชรบูรณ์ 
แพร่ 
แพร่ 
พังงา 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มหาสารคาม 
ยโสธร 
ยโสธร 
ยะลา 
ร้อยเอ็ด 
ร้อยเอ็ด 
ร้อยเอ็ด 
ร้อยเอ็ด 
ราชบุรี 
ราชบุรี 
ราชบุรี 
ลําพูน 
ลําปาง 

๑๕ 
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ลาํดับที	 เทศบาล จังหวดั 

๖๖ 
๖๗ 
๖๘ 
๖๙ 
๗๐ 
๗๑ 
๗๒ 
๗๓ 
๗๔ 
๗๕ 
๗๖ 
๗๗ 
๗๘ 
๗๙ 
๘๐ 
๘๑ 
๘๒ 
๘๓ 
๘๔ 
๘๕ 
๘๖ 
๘๗ 
๘๘ 
๘๙ 
๙๐ 
๙๑ 
๙๒ 
๙๓ 
๙๔ 
๙๕ 
๙๖ 
๙๗ 
๙๘ 
๙๙ 

๑๐๐ 

ผังเมืองชุมชน ทต.ไหล่หิน 
ผังเมืองชุมชน ทต.ทุ่งงาม 
ผังเมืองชุมชน ทต.นาแห้ว 
ผังเมืองชุมชน ทต.หนองหิน 
ผังเมืองชุมชน ทต.โคกจาน 
ผังเมืองชุมชน ทต.แต้ 
ผังเมืองชุมชน ทต.ส่องดาว 
ผังเมืองชุมชน ทต.ท่าศิลา 
ผังเมืองชุมชน ทต.เจริญศิลป์ 
ผังเมืองชุมชน ทต.หนองโดน 
ผังเมืองชุมชน ทต.หนองแซง 
ผังเมืองชุมชน ทต.คลองยาง 
ผังเมืองชุมชน ทต.บัวเชด 
ผังเมืองชุมชน ทต.รัตนบุรี 
ผังเมืองชุมชน ทต.เขาดิน 
ผังเมืองชุมชน ทต.ขุนพัดเพ็ง 
ผังเมืองชุมชน ทต.ตะค่า 
ผังเมืองชุมชน ทต.ทุ่งหลวง 
ผังเมืองชุมชน ทต.เมืองเวียง 
ผังเมืองชุมชน ทต.โคกสูง 
ผังเมืองชุมชน ทต.ปากคาด 
ผังเมืองชุมชน ทต.ศรีวิไล 
ผังเมืองชุมชน ทต.คูขวาง 
ผังเมืองชุมชน ทต.สุวรรณคูหา 
ผังเมืองชุมชน ทต.บ้านโคก 
ผังเมืองชุมชน ทต.บุญทัน 
ผังเมืองชุมชน ทต.บ้านเด่ือ 
ผังเมืองชุมชน ทต.กองนาง 
ผังเมืองชุมชน ทต.เพชรเมืองทอง 
ผังเมืองชุมชน ทต.วังสามหมอ 
ผังเมืองชุมชน ทต.คุ้งตะเภา 
ผังเมืองชุมชน ทต.น้ําริด 
ผังเมืองชุมชน ทต.บ้านเกาะ 
ผังเมืองชุมชน ทต.ป่าเซ่า 
ผังเมืองชุมชน ทต.ตาเกา 

ลําปาง 
ลําปาง 
เลย 
เลย 
ศรีสะเกษ 
ศรีสะเกษ 
สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
สระบุรี 
สระบุรี 
สุโขทัย 
สุรินทร์ 
สุรินทร์ 
สุพรรณบุรี 
สุพรรณบุรี 
สุพรรณบุรี 
สุราษฎร์ธานี 
สุราษฎร์ธานี 
สระแก้ว 
บึงกาฬ 
บึงกาฬ 
ปทุมธานี 
หนองบัวลําภู 
หนองบัวลําภู 
หนองบัวลําภู 
หนองคาย 
หนองคาย 
อ่างทอง 
อุดรธานี 
อุตรดิตถ์ 
อุตรดิตถ์ 
อุตรดิตถ์ 
อุตรดิตถ์ 
อุบลราชธานี 

 

๑๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

 

ลําดับท่ี เทศบาล จังหวัด 

๑๐๑ 
๑๐๒ 
๑๐๓ 
๑๐๔ 
๑๐๕ 

ผังเมืองชุมชน ทต.ขามป้อม 
ผังเมืองชุมชน ทต.บ้านกอก 
ผังเมืองชุมชน ทต.ตาลสุม 
ผังเมืองชุมชน ทต.ดงมะยาง 
ผังเมืองชุมชน ทต.เปือย 

อุบลราชธานี 
อุบลราชธานี 
อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ 
อํานาจเจริญ 

 

 

๑๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
        ����  รอบ  ๖  เดือน 
        ����  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๕ : จํานวนโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดิน 
                   เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด 
 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  
นายอิทธิพงศ์  ตันมณี 
ผู้อํานวยการสํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี                 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
นางสาวอภิญญารักษ์  แว่นแก้ว 
                       

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๐๔  โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๓๐ 
 

คําอธิบาย :  

               จํานวนโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีได้รับการอนุ มั ติจากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดิน 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด นับได้จากโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ  
จากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
 

 

 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
๑  โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ  

 จัดรูปท่ีดิน เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด  จํานวน ๔ โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๒  โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ  
 จัดรูปท่ีดิน เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด  จํานวน ๕ โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๓  โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ  
 จัดรูปท่ีดิน เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด  จํานวน ๖ โครงการ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๔  โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ  
 จัดรูปท่ีดิน เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด  จํานวน ๗ โครงการ 

   ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๕  โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ  
 จัดรูปท่ีดิน เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด  จํานวน ๘ โครงการ 

   ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
. 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๔ โครงการ ๕ โครงการ ๖ โครงการ ๗ โครงการ ๘ โครงการ 

. 

๑๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
        ����  รอบ  ๖  เดือน 
        ����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ี
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๕ จํานวนโครงการจัดรูป
ท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ีส่วนจังหวัด 

๑๐   ๘ โครงการ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

 
 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
    ๑. เสนอคําขอต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด 
    ๒. ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณารับคําขอดําเนินโครงการ 
    ๓. แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๔๓ 
    ๔. ขอสํารวจพ้ืนท่ีโครงการ 
    ๕. ประกาศเขตบริเวณสํารวจพ้ืนท่ีโครงการ 
    ๖. ดําเนินการสํารวจ รังวดั และสอบเขตท่ีดิน 
    ๗. สรุปข้อมูลและเนื้อท่ีรวมท้ังโครงการ 
    ๘. ประกาศโครงการจัดรูปท่ีดินไว้ในท่ีเปิดเผย 
    ๙. ส่งหนังสือแจ้งเจ้าหน้าท่ีของท่ีดินทางไปรษณีย์ตอบรับ 
    ๑๐. เชิญเจ้าของท่ีดินยื่นคําคัดค้านตามมาตรา ๕๘ มาแสดงข้อเท็จจริงและความเห็นประกอบคําพิจารณา 
    ๑๑. ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 
    ๑๒. ประกาศโครงการในราชกิจจานุเบกษา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
    ๑. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าของท่ีต่อโครงการ 
    ๒. งบประมาณในการสนับสนุน 
    ๓. การออกแบบแปลงท่ีดินใหม่ท่ีเหมาะสม 
    ๔. ความร่วมมือระหว่างรัฐ และ อปท. 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
    ในข้ันตอนการเตรียมโครงการได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมโครงการ 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :  -     
    
 

หลักฐานอ้างอิง : 
    รายชื่อโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
ส่วนจังหวัด จํานวน ๘ โครงการ 

๑๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

 

รายช่ือโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

ดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี ๑.๕ : จํานวนโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนจังหวัด  ( ๘ โครงการ) 

     ๑. โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน ระยะท่ี ๒ 

 ๒. โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก 

 ๓. โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว 

 ๔. โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก แห่งท่ี ๒ 

 ๕. โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 

 ๖. โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 

 ๗. โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ 

     ๘. โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่ 

 
านี 

๒๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 ����  รอบ  ๖  เดือน 
 ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  
นางภัททิรา  สุริวรรณ 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางนัยนา   สาสุข 
๒. นางสาวจิราพร   ติฐานะ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๘ 
คําอธิบาย :  
                     ● การ พิจารณาผลสํ า เ ร็ จของการ เ บิกจ่ าย เ งินงบประมาณรายจ่ ายลงทุน จะใช้ อัตรา 
การเบ ิกจ ่ายเง ินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส ่วนราชการ ทั ้งที ่เบ ิกจ ่ายในส่วนกลางและส่วนภูม ิภาค 
เป ็นต ัวชี ้ว ัดความสามารถในการเบิกจ่ายเ งินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังนี้ ไ ม่รวม 
เ งินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเ พ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว 
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  ● การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ 
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี 
(รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
แล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
  ● รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน  ท้ังท่ีมีตัวตน 
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน  ตลอดจนรายจ่ายที่ร ัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล  องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ  
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

             ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นเงินท้ังสิ้น 
๒๓,๕๖๔.๙๘๘๙ ล้านบาท ในระหว่างปีได้มีการปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวนเงิน ๑๙๓.๘๓๒๖ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณหลังปรับลด จํานวนเงิน ๒๓,๓๗๑.๑๕๖๓ ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณ
ค่าครุภัณฑ์ จํานวนเงิน ๒๖๔.๖๕๐๓ ล้านบาท และงบประมาณค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวนเงิน ๒๓,๑๐๖.๕๐๖๐ ล้านบาท 
รวมมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นเงินท้ังสิ้น ๑๘,๑๕๖.๘๓๙๑ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๙   

เกณฑ์การให้คะแนน : 
             ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๓  ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
 ๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ 

. 

๒๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 ����  รอบ  ๖  เดือน 
 ����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

๒.๕ ร้อยละ ๗๗.๖๙ ๑.๘๙๖๗ ๐.๐๔๗๔ 

. 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 

        ในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๒๖๔.๖๕๐ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน 
๒๓๘.๘๓๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๕ และค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๒๓,๑๐๖.๕๐๖๐ ล้านบาท 
สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน ๑๗,๙๑๘.๐๐๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๕ ซ่ึงได้ดําเนินการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 

       หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกําหนดให้งานก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเข่ือนฯ และ 
งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมฯ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของวงเงินในสัญญาจ้าง, ดําเนินการตามนโยบายเร่งรัด 
การเบิกจ่ายของรัฐบาลโดยโอนงบประมาณโครงการท่ีงานล่าช้าไปต้ังจ่ายโครงการท่ีสามารถดําเนินการได้เร็วกว่าแผนเดิม 
เพ่ือเพ่ิมวงเงินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

        ๑. สภาพพ้ืนท่ีเปลี่ยนไปจากการสํารวจครั้งแรก ทําให้ต้องมีการปรับแบบก่อสร้าง คิดราคากลางใหม่และต้อง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อนดําเนินการ e-bidding 
        ๒. หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการกําหนดให้ราคากลางท่ีจัดทําไว้ก่อน
ดําเนินการประกวดราคาเกิน ๓๐ วัน กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องดําเนินการปรับราคากลางใหม่ เพ่ือให้เป็น
ปัจจุบันตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
        ๓. งานก่อสร้างบางโครงการไม่มีผู้มายื่นเอกสารประกวดราคา ทําให้ต้องยกเลิกและดําเนินการ e-bidding ใหม่ 
        ๔. งบผูกพันจากปีก่อน ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้หมดก่อนจึงจะเริ่ม
เบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ 
        ๕. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีผูกพันปีต่อไป มีกระบวนการจัดจ้างหลายข้ันตอน โดยต้องส่งราคากลางเพ่ือให้ 
สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างก่อน แล้วจึงขออนุมัติจ้าง ซ่ึงในกรณีท่ีวงเงินขออนุมัติจ้าง
ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท เป็นอํานาจของส่วนราชการ หากวงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้องขออนุมัติ
จ้างต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย และวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาทข้ึนไป ต้องขออนุมัติจ้างต่อรัฐมนตรีว่าการ-
กระทรวงมหาดไทย และเม่ืออนุมัติจ้างแล้ว ก็มีข้ันตอนและกระบวนการก่อนท่ีจะทําสัญญาจ้าง   

 

 

๒๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
 ����  รอบ  ๖  เดือน 
 ����  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :   
   - 
หลักฐานอ้างอิง :   

         ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

๒๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  
นางภัททิรา  สุริวรรณ 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางนัยนา   สาสุข 
๒. นางสาวจิราพร   ติฐานะ 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๘ 
คําอธิบาย :  
                      ● การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้ อัตรา 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
          ● การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

             ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
เป็นเงินท้ังสิ้น ๒๕,๑๖๑.๒๓๕๑ ล้านบาท ในระหว่างปีได้มีการปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 
จํานวนเงิน ๑๙๓.๘๓๒๖ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณหลังปรับลด จํานวน ๒๔,๙๖๗.๔๐๒๕ ล้านบาท ซ่ึงมีผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เป็นเงินท้ังสิ้น  ๑๙,๗๒๓.๓๐๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
            ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒  ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

. 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

๒.๕ ร้อยละ ๗๙.๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐ 

. 

๒๔ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
����  รอบ  ๖  เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
      ในการเบิกจ่ายงบบุคลากรได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๑,๑๘๖.๓๖๔๔ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้เป็นเงิน 
๑,๑๘๖.๓๒๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ งบดําเนินงานได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๔๐๘.๓๖๙๐ ล้านบาท 
สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นเงิน ๓๗๙.๓๒๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๙  งบลงทุนได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๒๓,๕๖๔.๙๘๘๙ 
ล้านบาท ในระหว่างปีได้มีการปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน
เงิน ๑๙๓.๘๓๒๖ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณหลังปรับลด จํานวนเงิน ๒๓,๓๗๑.๑๕๖๓ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ 
เป็นเงิน ๑๘,๑๕๖.๘๓๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๙ งบเงินอุดหนุนได้รับงบประมาณ เป็นเงิน ๐.๐๑๒๘ ล้านบาท 
สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นเงิน ๐.๐๑๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ และงบรายจ่ายอ่ืน ได้รับงบประมาณ ๑.๕๐๐๐ ล้านบาท 
สามารถเบิกจ่ายได้ ๐.๗๙๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๗ ซ่ึงได้ดําเนินการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกําหนดให้งานก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเข่ือนฯและ 
งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมฯ เบิกจ่ายเงินลว่งหน้า ร้อยละ ๑๕ ของวงเงินในสัญญาจ้าง, ดําเนินการตามนโยบายเร่งรัด
การเบิกจ่ายของรัฐบาลโดยโอนงบประมาณโครงการท่ีงานล่าช้าไปต้ังจ่ายโครงการท่ีสามารถดําเนินการได้เร็วกว่าแผนเดิม 
เพ่ือเพ่ิมวงเงินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
        ๑. สภาพพ้ืนท่ีเปลี่ยนไปจากการสํารวจครั้งแรก ทําให้ต้องมีการปรับแบบก่อสร้าง คิดราคากลางใหม่และต้อง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อนดําเนินการ e-bidding 
        ๒. หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการกําหนดให้ราคากลางท่ีจัดทําไว้ก่อน
ดําเนินการประกวดราคาเกิน ๓๐ วัน กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องดําเนินการปรับราคากลางใหม่ เพ่ือให้เป็น
ปัจจุบันตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
        ๓. งานก่อสร้างบางโครงการไม่มีผู้มายื่นเอกสารประกวดราคา ทําให้ต้องยกเลิกและดําเนินการ e-bidding ใหม่ 
        ๔. งบผูกพันจากปีก่อน ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้หมดก่อนจึงจะเริ่ม
เบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ 
        ๕. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีผูกพันปีต่อไป มีกระบวนการจัดจ้างหลายข้ันตอน โดยจะต้องส่งราคากลางเพ่ือให้ 
สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างก่อน แล้วจึงขออนุมัติจ้าง ซ่ึงในกรณีท่ีวงเงินขออนุมัติจ้าง
ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท เป็นอํานาจของส่วนราชการ หากวงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้องขออนุมัติ
จ้างต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย และวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาทข้ึนไป ต้องขออนุมัติจ้างต่อรัฐมนตรีว่าการ-
กระทรวงมหาดไทย และเม่ืออนุมัติจ้างแล้ว ก็มีข้ันตอนและกระบวนการก่อนท่ีจะทําสัญญาจ้าง   

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : - 

หลักฐานอ้างอิง :   
         ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบบริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

๒๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  ����  รอบ  ๖  เดือน 
  ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดท่ี ๔ : การประหยัดพลังงาน 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  
นางภัททิรา  สุริวรรณ 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางสาวปริศนา  ขวาธิจักร 
๒. นายศักด์ิชลิต  ลอยถาวร       

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

                     ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การท่ี 
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐   
                      พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
                   ๑. ด้านไฟฟ้า 
                   ๒. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  ����  รอบ  ๖  เดือน 
  ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
๑) ไฟฟ้า 

ระดับ
คะแนน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 255๘ – มีนาคม 255๙) และ  
รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๕๙) ตามรูปแบบท่ี สนพ.กําหนด 
 

รายงานรอบ 
 ๑๒ เดือน 

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน 
นับต้ังแต่ เดือนตุลาคม 255๘ ถึงเดือนกันยายน 255๙      
 

ดําเนินการ   
   แล้ว 
    

๐.๒๕๐๐ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 255๘ 
ถึงเดือนกันยายน 255๙ 
 

ดําเนินการ   
   แล้ว 
    

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตาม 
สูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

๐.๐๑๗๖  ๐.๕๐๐๐ 

๔ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตาม 
สูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 

๐.๐๑๗๖  ๐.๕๐๐๐ 

๕ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตาม  
สูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ ในกรณี 
ท่ีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า ๐ ส่วนราชการจะได้คะแนน
ระดับท่ี ๓, ๔ และ ๕ รวมกันเท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 
 

๐.๐๑๗๖ 
 
 

๐.๕๐๐๐ 

 รวมคะแนน  ๒.๕๐๐ 

๒๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  ����  รอบ  ๖  เดือน 
  ����  รอบ ๑๒ เดือน 

๒) น้ํามันเช้ือเพลิง 

สูตรการคํานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 
 ๑. ด้านไฟฟ้า 
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า  =        (๙๐%ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
(Energy Utilization Index , EUI)                                     ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
                 ๒. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ํามัน  =       (๙๐%ของปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ํามันจริง 
(Energy Utilization Index , EUI)                                     ปริมาณการใช้น้ํามันจริง 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

 

ระดับ
คะแนน 

ประเด็น 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ํามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 255๘ – มีนาคม 255๙) 
และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๕๙) ตามรูปแบบท่ี สนพ. กําหนด 
 

รายงานรอบ  
 ๑๒ เดือน 

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 255๙ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 
๑๒ เดือนนับต้ังแต่เดือนตุลาคม 255๘ ถึงเดือนกันยายน 255๙      
 

ดําเนินการ  
    แล้ว 
    

๐.๒๕๐๐ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช้จริง (ลิตร) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 255๙ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 255๘ ถึงเดือน
กันยายน 255๙ 
 

ดําเนินการ 
    แล้ว    

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการคํานวณ  EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓  

-๐.๐๐๒๐ ๐.๕๐๐๐ 

๔ มีผลการคํานวณ  EUI  ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
 

 -๐.๐๐๒๐ ๐.๕๐๐๐ 

๕ มีผลการคํานวณ  EUI  ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ ในกรณีท่ี  
ผลการคํานวณค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า ๐ ส่วนราชการจะได้
คะแนนระดับท่ี ๓, ๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 
 

 -๐.๐๐๒๐ ๐.๔๘๙ 

 รวมคะแนน  ๒.๔๘๙ 

๒๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  ����  รอบ  ๖  เดือน 
  ����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : (ค่าคะแนน ระดับ 3 – 5) 
ตัวช้ีวัด / ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ         
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้รับ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

การใช้พลังงานไฟฟ้า ๒.5 % ๒.๕๐๐ ๒.๕๐๐ 0.๐๖๒๕ 
การใช้พลังงานน้ํามัน ๒.5 % ๒.๔๘๙ ๒.๔๘๙ 0.๐๖๒๒ 

รวม ๔.๙๘๙ 0.๑๒๔๗ 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๔  การประหยัดพลังงาน ๒.๕ ๔.๙๘๙ ๔.๙๘๙ ๐.๑๒๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
การ

ติดตาม 

ความครบถ้วนข้อมูล 
ข้อมูล 
พ้ืนฐาน 

การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ํามัน คะแนน 

ไฟฟ้า น้ํามัน    ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI   ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI ไฟฟ้า น้ํามัน 

กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

ทําแล้ว 100.00% 100.00% ครบ ๔,๕๖๒,๓๗๙.๕๐ ๔,๐๓๕,๑๑๐.00 ๐.๐๑๗๖ ๑๓๔,๕๒๑.๖๑ ๑๒๑,๓๑๕.๕๙ -0.๐๐๒๐ ๒.๕๐๐ ๒.๔๘๙ 

รวมได้รับ ๔.๙๘๙ คะแนน        

๒๙ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  ����  รอบ  ๖  เดือน 
  ����  รอบ ๑๒ เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
                    กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน มาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและ 
มาตรการประหยัดพลังงาน จัดทําข้ึนตามมติท่ีประชุมคณะทํางานลดการใช้พลังงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแจ้งเวียนทุกหน่วยงานควบคุมปริมาณการใช้พลังงานให้อยู่ในปริมาณ 
ท่ีกําหนดและเป็นไปอย่างประหยัด และให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลค่าดัชนีท่ีมีผลต่อการใช้พลังงานและรายงานผล 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเป็นประจําทุกเดือน และรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวเสนอผู้บริหาร 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : 
          หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดี 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างอิง : 
       ๑. รายงานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์  www.e-report.energy.go.th 
       ๒. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี ๓๗๓๖/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องแต่งต้ังคณะทํางาน 
           ควบคุมการใช้พลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
       ๓. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี ๓๗๒๒/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องแต่งต้ังคณะทํางาน 
           ลดการใช้พลังงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
       ๔. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี ๕๐๑/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่องมาตรการประหยัด 
           ค่าสาธารณูปโภคและมาตรการประหยัดพลังงาน 
       ๕. แผนปฏิบัติการลดใชพ้ลังงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง 
       ๖. หนังสือกองคลัง ท่ี มท ๐๗๐๓.๔/ว๖๔๒ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค 
             และมาตรการประหยัดพลังงาน ปี ๒๕๕๙ 
       ๗. หนังสือกองคลัง ท่ี มท ๐๗๐๓.๔/๔๒๗๙ ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
           ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
           ของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน เสนอผู้บริหาร 
       ๘. รายงานการประชุมคณะทํางานลดใช้พลังงาน ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
       ๙. หนังสือกองคลัง ท่ี มท ๐๗๐๓.๔/๑๑๗๑๖ ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
           ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
           ของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน เสนอผู้บริหาร          

 

๓๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
   ����  รอบ  ๖  เดือน 
   ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดท่ี ๕ : การประหยัดน้ํา 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  
นางภัททิรา  สุริวรรณ 
ผู้อํานวยการกองคลัง                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นางสาวณัฐนิช  ขุนดํา 
๒. นางสาวน้ําฝน  ถ่ินดวงจันทร์       

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๒  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๖๖,  ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๗ 
คําอธิบาย :  
                     ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้รับทราบแนวทางประหยัดน้ํา
ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติเสนอ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ํา โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
ลดการใช้น้ําอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ พร้อมรายงานผลทุกเดือน และได้กําหนดเป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงานราชการระดับ
กระทรวงและกรมของทุกส่วนราชการ 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คะแนน 

๑  มีการแต่งต้ังคณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ํา ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

๑ 

๒  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําตามแนวทางของ 
 คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติและได้รับความเห็นชอบ  
 จากหัวหน้าส่วนราชการ 

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

๑ 

๓  มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 การประหยัดน้ํารายเดือนให้กับกรมทรัพยากรน้ําภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

รายงานผลตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

๑ 

๔  สามารถลดปริมาณการใช้น้ําลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ํา 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร้อยละ ๕ 

ลดลง  
ร้อยละ ๘.๔๙ 

๑ 

๕  สามารถลดปริมาณการใช้น้ําลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ํา 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร้อยละ ๑๐ 

ลดลง  
ร้อยละ ๘.๔๙ 

๐.๖๙๘ 

 รวมคะแนน  ๔.๖๙๘ 
.... 

สูตรการคํานวณ : ทําการเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ําในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยดําเนินการเปรียบเทียบเป็นร้อยละท่ีลดการใช้น้ําได้เพ่ือกําหนดระดับคะแนน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

. 

๓๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
   ����  รอบ  ๖  เดือน 
   ����  รอบ ๑๒ เดือน 

   การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมู    พ้ืนฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ี
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๕ การประหยัดน้ํา ๒.๕ ๔.๖๙๘๐ ๔.๖๙๘๐ ๐.๑๑๗๕ 

 . 

...คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
                     ผลการใช้น้ําเม่ือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๕๘ – เดือนกันยายน ๕๙)  
มีการใช้น้ํารวม ๗๓,๔๐๖ ลบ.ม. เม่ือเปรียบเทียบกับผลการใช้น้ําเม่ือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน  
(เดือนตุลาคม ๕๖ – เดือนมิถุนายน ๕๗) มีการใช้น้ํา ๘๑,๓๐๙ ลบ.ม. ผลการใช้น้ําลดลง ๖,๙๐๓ ลบ.ม. 
คิดเป็น ร้อยละ ๘.๔๙ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : - 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : - 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : - 
 

หลักฐานอ้างอิง : 

          ๑. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี ๓๔๔๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ํา 
          ๒. มาตรการประหยัดน้ํา 
          ๓. ระบบรายงานตัวชี้วัดประหยัดน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 
          ๓. แผนปฏิบัติการประหยัดน้ําท่ีอธิบดีเห็นชอบ 
 

 

๓๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  ����  รอบ  ๖  เดือน 
  ����  รอบ ๑๒ เดือน 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๖  :  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
นางเอ้ือมพร  วงศ์สวัสด์ิกุล 
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ              

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นายศุภฤกษ์  คําพุฒ 
๒. นายประยุทธ  เวียงจันทึก 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๗๐ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๙๐ , ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๘๐  

คําอธิบาย:  

          • เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของส่วนราชการ
อย่างต่อเนื่อง 
 • เป็นการสํารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีมาตรฐานตรงตามการจัดอันดับมาตรฐานเว็บไซต์ 
ขององค์กรสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ไปสู่ระดับ
การให้บริการท่ีดี และเป็นการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของประเทศ โดยมาตรฐานเว็บไซต์
สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.ega.or.th/th/profile/888/ 

• หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม จํานวน 148 ส่วนราชการ 

ขอบเขตการสํารวจ : 

 การสํารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อกําหนดในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ประกอบด้วย 5 หมวดหมู่ ได้แก่ 
๑. หมวดข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงาน ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลการบริการ แบบฟอร์มในการดาวน์โหลดได้ คลังความรู้/
เอกสารเผยแพร่ คําถามท่ีพบบ่อย และแผนผังเว็บไซต์ 

๒. หมวดการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ถาม-ตอบ (Q&A) ระบบสืบค้นข้อมูล ช่องทาง 
การสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และแบบสํารวจออนไลน์ (Online Survey) 

๓. หมวดการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ประกอบด้วย การลงทะเบียนออนไลน์ 
(Register Online) e-Forms / Online Forms การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  การให้บริการเฉพาะ
บุคคล (Personalized e-Service) ในลักษณะท่ีผู้ใช้บริการสามารถกําหนดรูปแบบส่วนตัวในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ 

๔. หมวดคุณลักษณะท่ีควรมี (Recommended  Features) ประกอบด้วย การแสดงผลการนําเสนอข้อมูล 
เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน เครื่องมือสําหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web  Analytic) และทุกหน้าในส่วนล่าง
ของเว็บไซต์ (Page Footer) ต้องแสดงเมนูหลักในรูปแบบข้อความ ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลัก 
คําสงวนลิขสิทธิ์ การประกาศความรับผิด และการประกาศนโยบาย 

๕. หมวดการทําให้เนื้อหาเว็บไซต์ท่ีทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชนไ์ด้ (Web Accessibility) ประกอบด้วยเว็บไซต์
ท่ีทุกคนเข้าถึงได้ ตามข้อกําหนดของ World Wide Web Consortium (W3C)  

● หน่วยงานภาครัฐสามารถดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

๓๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  ����  รอบ  ๖  เดือน 
  ����  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
                ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT            
ร้อยละ 40 

2 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT            
ร้อยละ 45 

3 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT 
ร้อยละ 50 

4 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT 
ร้อยละ 55 

5 มีผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากการสํารวจเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ICT 
ร้อยละ 60 

. 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน  :  

 

หน่วยงาน 

 

หน่วยวัด 

ผลการสํารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
จําแนกตามรายหมวดหมู่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
การสร้าง

ปฏิสัมพันธ์         
กับผู้ใช้บริการ 

การให้บริการ       
e-service 

คุณลักษณะ 

ท่ีควรมี 

Web 

Accessibility 

กรมโยธาธิการ-
และผังเมือง 

ร้อยละ - - - - - 

เฉลี่ยรวมท้ัง 5 หมวดหมู่ เท่ากับ - 

. 
 
 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนน
เฉลี่ยท่ีได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
  ����  รอบ  ๖  เดือน 
  ����  รอบ ๑๒ เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 
    ๑. จัดทําแผนการดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน  
        เว็บไซต์ภาครัฐ 
    ๒. สํารวจข้อมูล การให้บริการ และรูปแบบการให้บริการ ของเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง  
    ๓. ดําเนินการตามแผนการดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง 
    ๔. ผู้ตรวจประเมินทําการสํารวจเว็บไซต์กรมตามแบบสํารวจ (Checklists) ท่ีครอบคลุมตามเนื้อหาในมาตรฐาน 
        เว็บไซต์ภาครัฐ กรณีท่ีมีข้อสงสัยระหว่างการสํารวจฯ หรือมีเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ชัดเจน จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
        ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือประเมินตามมาตรฐานฯ ต่อไป 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   - 

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :   
    แนวทางในการดําเนินการตัวชี้วัดกําหนดล่าช้า (ตามหนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๒๐๐/ว๕ 
ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙) 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป  :   
    ควรกําหนดแนวทางในการดําเนินการตัวชี้วัดให้เป็นไปตามกรอบปฏิทินการดําเนินการจัดทําคํารับรอง- 
การปฏิบัติราชการ 
 

หลักฐานอ้างอิง  :    - 
     
 
 

๓๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
        ����  รอบ  ๖  เดือน 
        ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดท่ี ๗  :  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : 
๑. นางอัธยา  เทพมงคล  
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง 
๒. ว่าท่ี พันตรี อดิศักด์ิ น้อยสุวรรณ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
๑. นายมาโนช  ขาวขํา       
๒. นางสาวสมจิตร  สุขชัย   
                      

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๑๖ , ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๐  โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒1 , ๐ ๒๒๙๙ ๔254  
 

คําอธิบาย  : 

• การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การท่ีเป็นกลไกท่ี
ทํา ให ้อ งค์การมีประส ิทธ ิภ าพสูง ขึ ้น  ป ร ะกอบด้ว ย  ๓  ด้า น  ได ้แก ่ ก า ร กําหนด เป้าหมาย  (Goal)  
การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน ๓ ระดับ ได้แก่  
ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการดําเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

• การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ดําเนินการพัฒนาต่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งส่วนราชการได้ดําเนินการสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ 
(Organization Development Survey) ในระหว่างวันที่  ๒๙ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  
เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงองค์การ และนําประเด็นที่ต้องปรับปรุงมาจัดทําแผนพัฒนาองค์การ และ
ดําเนินการปรับปรุงไปแล้วจํานวน ๑ ช่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘ สําหรับการดํา เนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ส่วนราชการนําผลการสํารวจการพัฒนาองค์การท่ีเป็นโอกาสในการปรับปรุงแต่

ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน ๑ ช่อง มาจัดทําแผนพัฒนาองค์การ และดําเนินการปรับปรุง 

• คําถามด้านการกําหนดเป้าหมาย (Goal) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดเป้าหมายของวิสัยทัศน์และ

ยุทธศาสตร์ขององค์การท่ีชัดเจนท้ังระยะสั้นและระยะยาว  การสื่อสารทิศทางขององค์การ 
อย่างเป็นรูปธรรมและท่ัวถึง รวมท้ังมีการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับบริบทขององค์การ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย 
ขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การกําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายหน่วยงานจากการรับฟัง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการกําหนดแผนปฏิบัติการและการจัดการ 
ความเสี่ยง 
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    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
        ����  รอบ  ๖  เดือน 
        ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย 
ของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การกําหนดเป้าหมายท่ีท้าทายมากข้ึน การกําหนดภาระงาน 
ท่ีชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล 
 

• คําถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design)  
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน การกําหนดหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการทํางานให้สามารถทํางานประสานกัน และการ
ปรับปรุงกฎระเบียบ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การและช่วยสนับสนุนการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดภาระหน้าท่ีท่ีชัดเจน 
ของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาบริการใหม่ ๆ การสร้าง
นวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการทํางานจากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้- 
ส่วนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดข้ันตอนการทํางานและ 
การประสานระดับบุคคลท่ีชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดล้อม
การทํางานท่ีเอ้ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ รวมท้ังออกแบบ
ลักษณะงานให้สามารถทํางานแทนกันได้ 

 

• คําถามด้านการบริหารจัดการ (Management) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตามประเมินผลและ 

การรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงาน รูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใส 
ของการบริการจัดการภายใน 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน และ 
การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความจําเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร 
ให้บุคลากรสามารถทํางานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้า 
ในการทํางาน และความผูกพันของบุคลากร 

 
 
 

๓๗ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
        ����  รอบ  ๖  เดือน 
        ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 

• ลําดับความสําคัญของการพัฒนา เรียงตามลําดับดังนี้   
 

� Organization Goal  
� Department Goal  
�  Individual  
� Organization Design  
� Organization Management  
� Department Design   
� Department Management  
	 Individual Design  

 Individual Management        

 

• จากผลการสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ❶ การกําหนดเป้าหมายระดับ 
ส่วนราชการ (Organization Goal) กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการครบถ้วนตามประเด็นท่ีกําหนด และ 
❷ การกําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal), ❸ การกําหนดเป้าหมายระดับบุคคล 
(Individual Goal) เป็นด้านที่ต้องปรับปรุง ซึ่งการพัฒนาองค์การของกรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ได้ดําเนินการพัฒนาในด้าน ❷ การกําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal) เรียบร้อยแล้ว 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงต้องดําเนินการพัฒนาในด้าน ❸ การกําหนดเป้าหมายระดับบุคคล 
(Individual Goal) ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
        ����  รอบ  ๖  เดือน 
        ����  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

     กําหนดเป็นระดับความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของระดับการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
 

คะแนน ระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 

 
 การกําหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) 
ระดับท่ี 1 ส่วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล 
ระดับท่ี 2 ส่วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของ

หน่วยงานและส่วนราชการ 
ระดับท่ี 3 ส่วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลท่ีมีความท้าทายมากข้ึนทุกรอบปี 
ระดับท่ี 4 ส่วนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ระดับท่ี 5 ส่วนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล

ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
. 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ี
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

 

๕ ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

๕.๐๐๐๐ 0.๒๕00 

. 

.. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
        ����  รอบ  ๖  เดือน 
        ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
       ๑. ทบทวนการกําหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal : DG) 
       ๒. นําข้อมูลเสนอแนะในการพัฒนาผลการดําเนินงานของหน่วยงานเพ่ือกําหนดแนวทางปรับปรุง 
       ๓. เตรียมข้อมูลภาพรวมองค์กร หน่วยงาน เพ่ือจัดทําแผนงานโครงการตามภารกิจ 
       ๔. พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเพ่ือแต่งต้ังคณะทํางาน 
       ๕. แต่งต้ังคณะทํางานมิติภายใน (การพัฒนาองค์การ) ตัวชี้วัดท่ี ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจําปี   
           งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี ๖๔๗/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
       ๖. ประชุมคณะทํางานมิติภายใน (การพัฒนาองค์การ) ตัวชี้วัดท่ี ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจําปี  
           งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕  
           อาคาร ๑๐ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามท่ี ๖ 
       ๗. ประชุมคณะทํางานมิติภายใน (การพัฒนาองค์การ) ตัวชี้วัดท่ี ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจําปี  
           งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒๐๔   
          ชั้น ๒ (ทางเชื่อม) กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามท่ี ๖ 
       ๘. ประชุมคณะทํางานมิติภายใน (การพัฒนาองค์การ) ตัวชี้วัดท่ี ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจําปี  
           งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕๐๑  
          ชั้น ๕ อาคาร ๑๐ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามท่ี ๖ 
      ๙. รายงานดําเนินการของคณะทํางานมิติภายใน (การพัฒนาองค์การ) ตัวชี้วัดท่ี ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
          ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่ออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
      ๑๐. รายงานผลการดําเนนิการตามแบบฟอร์มท่ี ๒ Cell ๓ การกําหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal  : IG) 

หน่วยงาน กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 
       ๑๑. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อํานวยการกองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ และหัวหน้ากลุ่ม 

งานวัสดุกิจกรรม หัวหน้ากลุ่มงานปฐพีวิศวกรรม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป และระหว่างหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย กับผู้ปฏิบัติงาน  

       ๑๒. ส่งข้อมูล Cell ๒ Cell ๓ Cell ๘ และคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานัก กอง ถึงผู้อํานวยการกองแผนงาน 
(เลขาฯ คณะทํางาน หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการทํางานต่อไป  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :  - 
 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :  -         
 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :  -     
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
        ����  รอบ  ๖  เดือน 
        ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 

หลักฐานอ้างอิง  :   

        ๑. คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานมิติภายใน (การพัฒนาองค์การ) ตัวชี้วัดที่ ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี ๖๔๗/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
         ๒. รายงานการประชุมคณะทํางานมิติภายใน (การพัฒนาองค์การ) ตัวชี้วัดท่ี ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
         ๓. รายงานการประชุมคณะทํางานมิติภายใน (การพัฒนาองค์การ) ตัวชี้วัดท่ี ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
         ๔. รายงานการประชุมคณะทํางานมิติภายใน (การพัฒนาองค์การ) ตัวชี้วัดท่ี ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันจันทร์ท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
         ๕. หนังสือสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ท่ี มท ๐๗๐๘.๒/๙๓๒ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
ขอรายงานการดําเนินการของคณะทํางานมิติภายใน (การพัฒนาองค์การ) ตัวชี้วัดท่ี ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
         ๖. รายงานผลการดําเนินการตามแบบฟอร์มท่ี ๒ Cell ๓ การกําหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual 
Goal : IG) หน่วยงาน กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 
         ๗. หนังสือกองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ ท่ี มท ๐๗๐๓/๑๘๗๒ ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดําเนินการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวา่งผู้อํานวยการกองวเิคราะห์วิจัยและทดสอบวสัดุและหัวหน้ากลุ่มงานวสัดุกิจกรรม 
หัวหน้ากลุ่มงานปฐพีวิศวกรรม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป และ 
ระหว่างหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย กับผู้ปฏิบัติงาน เสนอ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง 
         ๘. หนังสือสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ท่ี มท ๐๗๐๘.๒/๙๓๕ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
ส่งข้อมูล Cell ๒ Cell ๓ Cell ๘ คํารับรองฯ ให้กองแผน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลจัดทํา PMQA ถึง ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
(เลขาฯคณะทํางาน หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการทํางานต่อไป 

 

๔๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
         ����  รอบ  ๖  เดือน 
         ����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ตัวช้ีวัดท่ี ๘ : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ว่าท่ี พันตรี อดิศักด์ิ น้อยสุวรรณ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นายสุนทร  สุนทรฐิติ  

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๐  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๕๐ 
คําอธิบาย :  
              การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity 
Assessment) ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and 
Civil Rights Commission : ACRC) บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งดําเนินการ
โดยสํานักงาน ป.ป.ช. แล้วนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญและจําเป็นในการประเมิน การประเมิน
ดังกล่าวได้จําแนกเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คําถามท่ีใช้ใน 
การสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 

    ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment) จะทําการประเมินจาก ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ 
  ๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
ตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  ๒. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  
  ๓. การปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ประเมินจากการรับรู้ 
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  
  ๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี
ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  ๕. คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี
ภายในหน่วยงานภาครัฐท่ีมีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
         ����  รอบ  ๖  เดือน 
         ����  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
          เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ                
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
  

ระดับ ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑     ๐ – ๑๙.๙๙  คะแนน  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานตํ่ามาก 
๒   ๒๐ – ๓๙.๙๙  คะแนน  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานตํ่า 
๓   ๔๐ – ๕๙.๙๙  คะแนน  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานปานกลาง 
๔   ๖๐ – ๗๙.๙๙  คะแนน  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูง 
๕   ๘๐ – ๑๐๐     คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูงมาก 

เง่ือนไข : สํานักงาน ป.ป.ท. ประเมินหน่วยงานภาครัฐ(ส่วนกลาง) จังหวัด และองค์การมหาชน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  : 
 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ี
ได้ 

ค่าคะแนน         
ถ่วงน้ําหนัก 

ตัวชี้วัดท่ี ๘ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 
 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  : 

   ๑. ได้ดําเนินการจัดประชุมภายในเพ่ือชี้แจงให้ส่วนราชการในกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทราบการดําเนินการ
รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ถนนพระรามท่ี ๖ มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม 

   ๒. ได้ดําเนินการจัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมิน ดังนี้ 
       ๒.๑ แจ้งรายชื่อข้าราชการ จํานวน ๒ คน เพ่ือเป็นผู้ประสานงานประจําหน่วยงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
             เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และแจ้งให้ท่ีปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
             ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ทราบเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
       ๒.๒ ส่งรายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงปฏิบัติงานในกรมโยธาธิการ-            

และผังเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ให้ผู้ประเมินทาง e-mail เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ 
พ.ต.อ.ปพัฒน์ วสุธวัชและคณะ ได้เข้ามาเก็บข้อมูลแบบสํารวจความคิดเห็น Internal Transparency 
Assessment เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

       ๒.๓ ส่งรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย กับกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้ประเมินทาง e-mail  
             เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และเม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
. 

๔๓ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                            กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        
    กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                             
        
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 
         ����  รอบ  ๖  เดือน 
         ����  รอบ ๑๒ เดือน 

       ๒.๔ ส่งคําตอบตามแบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) พร้อมท้ังแนบหลักฐานประกอบ
ให้ท่ีปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เม่ือวันท่ี  
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

        ๒.๕ ส่งคําขออุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ให้ท่ีปรึกษา 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เม่ือวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

        ๒.๖ รอการแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสํานักงาน ป.ป.ช. 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   - 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  :   - 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป  :  -     
 

หลักฐานอ้างอิง  : 
  ๑. หนังสือกองการเจ้าหน้าท่ี ท่ี มท ๐๗๐๒.๗/๒๐๖ ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานในกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เข้าร่วมประชุม ตอบข้อคําถาม และเตรียมรับการประเมิน 
  ๒. รายชื่อข้าราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองท่ีส่งให้ผู้ประเมินทาง e-mail เพ่ือเป็นผู้ประสานงาน 
ประจําหน่วยงาน จํานวน ๒ คน  
  ๓. หนังสือรับรองการเก็บข้อมูลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
  ๔. หนังสือท่ี มท ๐๗๐๒.๓/๒๐๓๔ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แจ้งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้ส่วนได้ส่วนเสียกับ
กรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน ๔๕๖ ราย 
  ๕. หนังสือท่ี มท ๐๗๐๒.๓/๓๑๙๒ ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้ส่วนได้ส่วนเสียกับ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน ๖๖ ราย 
  ๖. หนังสือท่ี มท ๐๗๐๒.๗/๗๐๙๔ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ส่งคําตอบตามแบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based) พร้อมหลักฐานประกอบ 
  ๗. หนังสือท่ี มท ๐๗๐๒.๗/๙๓๕๖ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส่งคําขออุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  ๘. ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   
 

๔๔ 
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