
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินการ 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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คำนำ 
 

  กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กา รที่ดี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ที่มุ่งเน้น 
การสร้างคุณูปการต่อสังคม การจัดการกระบวนการและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 
รวมทั้งผลลัพธ์ที่สะท้อนความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์การอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมนโยบายหลัก 
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม   2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   3) ด้านองค์การ   
4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสนองต่อหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประกาศให้บุคลากร 
ได้ทราบและถือปฏิบัติ 

  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 25๖5 ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา  
และสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป 
       
 
 

 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 
 หัวข้อ  หน้า 
 

  ๑. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 1 
   

  ๒. มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๔ ด้าน   

   - ตารางสรุปการติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินการโครงการ 
    ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ๓ 
 

      - ตัวชี้วัด แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายหลัก ๔ ด้าน 
   ๑) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 9 
   2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 12 
   3) ด้านองค์การ  16 
   4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน  19 

  3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 20 
 

  ภาคผนวก   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑ 

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด ี
กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

๑. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

 เพ่ื อ ให้ การปฏิ บั ติ งานของกรมโยธาธิการและผั งเมื อง  มี ผลในทางปฏิ บั ติ อย่ างแท้ จ ริ ง 
และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่สำคัญ  
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้ เกิดขึ้น 
ในหน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรม ทั้งนี้ เพ่ือมิให้
เกิดการแสดงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์การ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(๓) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธา ให้เกิดขึ้น  
กับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 และเพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้
กรอบนโยบายหลัก คือ 
 
 
 

๑) นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 1.1)  นโยบาย : ส่งเสริมให้เจ้าของอาคาร /ผู้ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้อาคาร 
 แนวทางปฏิบัติ : กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารให้มีความปลอดภัย 

 1.2)  นโยบาย : การบริหารจัดการน้ำเรื่องการกำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ 
 แนวทางปฏิบัติ : กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนงานการระบายน้ำ โดยการกำจัดผักตบชวา 
 และวัชพืชโดยใช้เครื่องจักรกล สนับสนุนการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ 

 1.3)  นโยบาย  :  การบริหารจัดการน้ำ /สร้างความรับรู้ให้ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 

   แนวทางปฏิบัติ :  วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพ่ือสนับสนุนการวางและจัดทำ
ผังเมืองรวม (ระดับอำเภอ) 

 
 



 ๒ 

๒) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 2.1)  นโยบาย : ให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
 แนวทางปฏิบัติ : กำหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค  

มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

 2.2)  นโยบาย : ให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
 แนวทางปฏิบัติ : กำหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านช่างเพ่ือให้ 

มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

 2.3) นโยบาย : ให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
 แนวทางปฏิบัติ  : กำหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

 2.4) นโยบาย : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 
 แนวทางปฏิบัติ  : คู่มือการดำเนินโครงการ (16 ขั้นตอน) /พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

๓) นโยบายด้านองค์การ 

 3.1) นโยบาย : ให้ข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 แนวทางปฏิบัติ : ให้ข้าราชการในหน่วยงานเกิดความตระหนักเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้ง 

มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 3.๒) นโยบาย : การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน
ของแต่ละส่วนราชการ 

 แนวทางปฏิบัติ : กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค  
และมาตรการประหยัดพลังงาน 

 3.3) นโยบาย : บริหารกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง 
 แนวทางปฏิบัติ : บริหารงานกองทุนให้มีผลการดำเนินงานทุกด้านผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ 3.0 

 

 
๔) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 ๔.1) นโยบาย : สรรหาบุคคลต้นแบบและประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 

   แนวทางปฏิบัติ : ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 



 

 

๓ 

๒. มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๔ ด้าน 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดโครงการและมาตรการเพ่ือรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  

ที่มีความสำคัญและผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ตารางสรุปการติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินการโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑.1) ตรวจสอบความปลอดภัยโรง
มหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร 
   - ส่งเสริมให้เจ้าของอาคาร/
ผู้ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัย 
ในการใช้อาคาร 
(สนอ.) 

 
 - ร้อยละของการตรวจสอบโรงมหรสพ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
➢ ผลการปฏิบัติงาน 

ได้ร้อยละ  100  .      
 

 
• ตรวจสอบความปลอดภัยอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพในเขตกรุงเทพฯ

ประจำปี 2565 ตามแผนการตรวจโรงมหรสพมีจำนวนทั้งสิ้น 354 โรง  
เริ่มตรวจสอบความปลอดภัยตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 - 1 เมษายน 2565 
มีจำนวนโรงมหรสพที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วทั้งสิ้น 354  โรง 
 

1.๒) การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวชัพืช 
   - การบริหารจัดการน้ำ เรื่องการกำจัด
สิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ 
(กบร.) 
 

- ร้อยละความสำเร็จของการกำจัดผักตบชวา
โดยเรือกำจัดผักตบชวา 
คิดเป็นร้อยละจากค่าเป้าหมาย ๑,240,๐๐๐ ตัน 
➢ ผลการปฏิบัติงาน 
ได้ร้อยละ   99  .  

• เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖5 
• ยอดการกำจัด 1,231,329 ตัน  

พ้ืนที่ 24,626,580 ตารางเมตร 
• ดำเนินการในพ้ืนที่ 31 จังหวัด 37 แหล่งน้ำ 

1.3) มาตรการที่เสนอแนะในพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยน้ำท่วม ได้แก่ ระยะถอยร่นริมน้ำ 
ขอบเขตทางน้ำหลาก (Flood way) เป็นต้น 
   - การบริหารจัดการน้ำ/สร้างความรับรู้
ให้ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 
(สวผ.) 

- ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่
เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพ่ือสนับสนุนการวางและจัดทำ
ผังเมืองรวม (ระดับอำเภอ) 
 
➢ ผลการปฏิบัติงาน 

ได้ระดับ   3  .  
 

• ผลการดำเนินการในระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565  
ได้มีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนามแล้วเสร็จ จำนวน 3 ผัง 
 
 

* หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2565 การจัดทำฐานข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม  
   เพ่ือสนับสนุนการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ระดับอำเภอ) จำนวน 3 ผัง 



 

 

๔ 

มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 

2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
2.๑) การให้บริการทดสอบคุณสมบัติ 
ของวัสดุ 
  - ให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ  
(กวท.) 

 
 

 - ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการทดสอบวัสด ุ
 
 

➢ ผลการปฏิบัติงาน 
ได้ร้อยละ  93.18  .  
 

 

 
 

• งานทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ (คอนกรีต) 
    - จำนวนทั้งหมด                                                616   แห่ง 

-  จำนวนงานที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการบริการ  
            (ระยะเวลามาตรฐาน ๔ วัน)                                 574   แห่ง 
        - จำนวนงานที่อยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานการบริการ            41    แห่ง     
 

 

๒.2) การให้คำปรึกษาด้านช่าง         
(ด้านสถาปัตยกรรม) 
 - ให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
(สสถ.) 

- ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการ  
ให้คำปรึกษาด้านช่าง (ด้านสถาปัตยกรรม) 
 

➢ ผลการปฏิบัติงาน 
ได้ร้อยละ  100 . 

• สำนักสถาปัตยกรรม ได้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านช่าง โดยร่วมเป็น
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่หน่วยงานราชการร้องขอ ในรอบ 12 เดือน  
คิดเป็น 100% 

(การให้บริการให้คำปรึกษาด้านช่าง หมายถึง การให้ความอนุเคราะห์  
เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ฯลฯ ตามที่หน่วยงานราชการ
ร้องขอ โดยมีความครบถ้วนถูกต้อง และมีมาตรฐานด้านช่าง) 

 

2.3) การให้บริการด้านการออกแบบ
ก่อสร้างพลับพลาพิธีที่ประทับ 
 - ให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
(กอพ.) 
 

 

- ร้อยละของงานออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี
ที่ประทับทั่วประเทศ 
 

➢ ผลการปฏิบัติงาน 
ได้ร้อยละ  90 .   

 

 

• การให้บริการออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธีที่ประทับทั่วประเทศ 
เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖5 ทั้งสิ้น  1,000  งาน 

  -  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 ดำเนินการ
ได้จำนวน  905  งาน ประกอบด้วยงาน ดังนี้ 
๑. งานจัดสร้างและตกแต่งพลับพลาพิธีที่ประทับ งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี 
และงานพิธี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน  642  งาน 
๒. ตกแต่งสถานที่งานพิธีต่าง ๆ  งานในพ้ืนที่สำนักพระราชวัง ต้อนรับบุคคลสำคัญ 
(องคมนตรี คณะรัฐมนตรี) งานพิธีของทางราชการ และงานสาธารณกุศล 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน  263  งาน 

 



 

 

๕ 

มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 

2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ต่อ) 
2.๔) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
ประโยชน์ของการจัดรปูที่ดนิเพื่อพัฒนาพืน้ที่ 
กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งกระบวนการ
ดำเนินการที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  - ส่งเสริมและสนับสนนุให้เกิดการพัฒนา
พื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดนิ 
(สจพ.) 

  
 
- ร้อยละของจำนวนเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ของการจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่
 

 

➢ ผลการปฏิบัติงาน 
ได้ร้อยละ  91  .ค  

 
 

• จำนวนเจ้าของที่ดินที่ที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่ได้รับ 
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. จำนวนเจ้าของที่ดินที่ ได้ยื่น จร. ๑ ที่ เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๙ ราย 

๒. จำนวนเจ้าของที่ดินที่ ได้ยื่น จร. ๑ ที่ เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ (ระยะ ๒) จำนวน ๑๘๖ ราย 

๓. ให้ ความรู้  ความเข้าใจ และประโยชน์ของการจัดรูปที่ ดิน 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของประชาชนในโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดสุพรรณบุรี และร่วมตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๓ ราย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖ 

มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 

3. นโยบายด้านองค์การ 
3.1) มาตรการประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่ งใสในการดำเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment  
: ITA) ประจำป ีพ.ศ. 2565 
  - ให้ข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติงาน 
ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(กจ.) 

 
- ระดับความสำเร็จของมาตรการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity  and  Transparency Assessment  : ITA) 
ประจำปี พ.ศ. 2565 
 
 

➢ ผลการปฏิบัติงาน 
ได้ระดับที่   ๕    .  

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๑๐๐ คะแนน 

  เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น ๕ ระดับ 
ช่วงคะแนน เกณฑ์ระดับคุณธรรมฯ 
๘๐ - ๑๐๐ สูงมาก 

๖๐ – ๗๙.๙๙ สูง 

๔๐ – ๕๙.๙๙ ปานกลาง 

๒๐ – ๓๙.๙๙ ต่ำ 

๐ - ๑๙.๙๙ ต่ำมาก 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
แจ้งผลการประเมนิโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ 86.33 คะแนน  
อยู่ในระดับ A 

 

3.๒) มาตรการลดพลังงานด้านไฟฟ้า 
และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 
  - การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง 
ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐาน 
การใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ 
(กค.) 

- ร้อยละความสำเร็จในการลดการใช้พลังงาน
ด้านไฟฟ้า และด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 

  
➢ ผลการปฏิบัติงาน 
     ได้ร้อยละ . 50.85  .  

 - ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการลดพลังงานของส่วนราชการ 
ในรอบ 12 เดือน มีดังนี้ 

• การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
        1.1 สามารถลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าลงได้ ร้อยละ 10.01 
        1.2 สามารถลดการใช้พลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงลงได้ ร้อยละ 91.68 
- ข้อมูลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า       
และข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ข้อมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูล 
e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 



 

 

๗ 

มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 

3. นโยบายด้านองค์การ (ต่อ) 
3.3) บริหารงานกองทุนให้เป็นไปตาม
แผนงานเพ่ือให้มีผลการดำเนินงาน 
ทุกด้านผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  - บริหารกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง   
(สกจพ.) 

 
- ระดับความสำเร็จของการบริหารกองทุน 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุนหมุนเวียน 
ของกรมบัญชีกลาง 
 
➢ ผลการปฏิบัติงาน 

ได้ระดับที่. 4.53000     .  

            
            ตามที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง 
การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565 ร่วมกับ
กระทรวงการคลัง โดยได้กำหนดเกณฑ์วัดผลวัดการดำเนินงานทั้งหมด 6 ด้าน 
16 ตัวชี้วัด และมีค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 5.0000  
            กองทุนได้กำหนดค่าเป้าหมายของคะแนนถ่วงน้ำหนักประจำปีบัญชี 2565 
ให้มีค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 4.53000 จึงได้กำหนดให้รายไตรมาส 
มีค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ดังนี้   
            ไตรมาสที่ 1 กำหนดค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักไว้ที่ 0.3720  
            ไตรมาสที่ 2 กำหนดค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักไว้ที่ 0.6985 
            ไตรมาสที่ 3 กำหนดค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักไว้ที่ 2.1805 
            และไตรมาสที่ 4 กำหนดค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักไว้ที่ 4.53000    

กองทุ นจัดรูปที่ ดิ นฯ  ได้ด ำเนิ นการวิ เคราะห์ และประเมินผล 
การดำเนินงานภาพรวมประจำปี 2565 แล้ว โดยผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4 
สามารถดำเนินการได้ตามค่าคะแนนที่ตั้งไว้ คือ 4.53000 ซึ่งเป็นค่าคะแนน 
ที่กองทุนฯ คาดว่าจะได้รับในปี 2565 ทั้งนี้ กองทุนฯ ต้องดำเนินการรวบรวม
ผลการดำเนินงาน ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลดำเนินงาน
ทั้ง 16 ตัวชี้วัด ให้กับกรมบัญชีกลางเพ่ือให้ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผล
การดำเนินงานของกองทุนฯ อีกครั้ง โดยกรมบัญชีกลางผู้ประเมิน จะประกาศ
ผลคะแนนที่กองทุนฯ ได้รับ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566  

       ในการนี้  เมื่อได้รับทราบผลคะแนนที่กรมบัญชีกลางประเมินผล
เรียบร้อยแล้ว สำนักงานกองทุนฯ จะแจ้งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทราบต่อไป 

 



 

 

๘ 

มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ 

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
4.1) โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
ของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
  - สรรหาบุคคลต้นแบบและประกาศ
เกียรติคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ 
(กจ.) 

 
- ระดับความสำเร็จของโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
ของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

➢ ผลการปฏิบัติงาน 
ได้ระดับที่   5   . 

 
ดำเนินการตามขั้นตอนแผนงานโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
๑. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำงกรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ือกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
2.  แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมฯ พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางคุณธรรมจริยธรรม หน่วยงานละ 1 คน ส่งกองการเจ้าหน้าที่ 
3. กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ และประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในกรมฯ แสดงความคิดเห็น 
หรือคัดค้าน  

4. คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่ออธิบดีเห็นชอบ และประกาศยชื่อผู้ได้รับ 
การคัดเลือกเพ่ือรับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙ 

ตัวช้ีวัด แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายหลัก 4 ด้าน กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 1.1) นโยบายหลัก  :  ส่งเสริมให้เจ้าของอาคาร/ผู้ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้อาคาร 
     แนวทางปฏิบัติ  :  กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารให้มีความปลอดภัย  
    มาตรการ/โครงการ  :  ตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร  
     หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
    ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของการตรวจสอบโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
                 เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละของการตรวจสอบโรงมหรสพในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

  โรงมหรสพ หมายถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคาร
ที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร 
แสดงดนตรี  ห รือการแสดงรื่น เริ ง อ่ืน ใด  และ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดง
นั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
  โรงมหรสพที่ ได้ รับการกำกับดูแลให้ มีคว าม
ปลอดภัย หมายถึง โรงมหรสพที่ผ่านการตรวจสอบซ้ำ
จากเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองและพบว่า 
มีข้อบกพร่องต้องแก้ไข และสามารถดำเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย 

 
 
 
 
 



 

 

๑๐ 

 1.2)  นโยบายหลัก  :  การบริหารจดัการน้ำ  เรื่องการกำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ  
   แนวทางปฏิบัติ  :  กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนงานการระบายน้ำ โดยการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชโดยใช้เครื่องจักรกล  

          สนับสนุนการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ 
   มาตรการ/โครงการ   :  แก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช  
   หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองบูรณะและบำรุงรักษา 
   ตัวชี้วัด  :  ร้อยละความสำเร็จของการกำจัดผักตบชวาโดยเรือกำจัดผักตบชวา 
 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละความสำเร็จของการกำจัด
ผักตบชวาโดยเรือกำจัดผักตบชวา 

1,240,000 
ตัน 

ร้อยละ 60 
744,๐๐๐ 

ตัน 

ร้อยละ 70 
868,๐๐๐ 

ตัน 

ร้อยละ 80 
992,๐๐๐ 

ตัน 

ร้อยละ 90  
1,116,๐๐๐ 

ตัน 

ร้อยละ 100 
๑,24๐,๐๐๐ 

ตัน 

  กำจัดผักตบชวาโดยใช้เรือกำจดัผักตบชวา
ในแหล่งน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ำ 
การตื้นเขินและเพ่ิมประสิทธิภาพการไหล
ระบายน้ำ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๑ 

 1.3) นโยบายหลัก  :  การบริหารจดัการน้ำ  / สร้างความรับรู้ให้ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 
   แนวทางปฏิบัติ  :  วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพ่ือสนับสนุนการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ระดับอำเภอ) 
   มาตรการ/โครงการ   :  มาตรการที่เสนอแนะในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ได้แก่ ระยะถอยร่นริมน้ำ ขอบเขตทางน้ำหลาก (Flood way) เป็นต้น 
   หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  สำนักวิศวกรรมการผังเมือง 
   ตัวชี้วัด  :  ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพื่อสนับสนุนการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ระดับอำเภอ) 
 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
ฐานข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเพ่ือ
สนับสนุนการวางและจัดทำผังเมืองรวม 
(ระดับอำเภอ) 
 
 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2565  
การจัดทำฐานข้อมูลฯ (ระดับอำเภอ) 
จำนวน 3 ผัง 

ระดับ 3 ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3   ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูล
พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 - ระดับ 1 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการสำรวจ 
 - ระดับ 2 การสำรวจและจัดเก็บฐานข้อมูล
ภาคสนาม 
 - ระดับ 3 วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลพ้ืนที่
เสี่ยงภัยน้ำท่วม 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒ 

๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ๒.1) นโยบายหลัก  :  ให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ  
  แนวทางปฏิบัติ  :  กำหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
  มาตรการ/โครงการ   :  การให้บริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ  
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 
  ตัวชี้วัด  :  ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการทดสอบวัสดุ 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการ
ทดสอบวัสดุ 
 
 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

  การให้บริการทดสอบวัสดุ หมายถึง การทดสอบ
คุณสมบัติของก้อนตัวอย่างคอนกรีตให้มีความถูกต้อง
ตามมาตรฐานงานด้านช่าง และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

๑๓ 

 ๒.2) นโยบายหลัก  :   ให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ  
  แนวทางปฏิบัติ  :  กำหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านช่าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

  มาตรการ/โครงการ   :  การใหค้ำปรึกษาด้านช่าง (ด้านสถาปัตยกรรม) 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :   สำนักสถาปัตยกรรม 
  ตัวชี้วัด  :  ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านช่าง (ด้านสถาปัตยกรรม) 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการ 
ให้คำปรึกษาด้านช่าง 
 
 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

   การให้บริการให้คำปรึกษาด้านช่าง หมายถึง การให้
ความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะทำงาน ฯลฯ ตามที่หน่วยงานราชการร้องขอ  
โดยมีความครบถ้วน ถูกต้อง และมีมาตรฐานด้านช่าง 
(ด้านสถาปัตยกรรม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

๑๔ 

    2.3) นโยบายหลัก  :  ให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
  แนวทางปฏิบัติ  :  กำหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน  

  มาตรการ/โครงการ   :  การให้บริการด้านการออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีที่ประทับ 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :   กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ 
  ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของงานออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีที่ประทับท่ัวประเทศ 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละของงานออกแบบก่อสร้าง
พลับพลาพิธีที่ประทับท่ัวประเทศ 

 

 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙5 

ร้อยละ 
10๐ 

   ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการรูปแบบมาตรฐานงาน
ด้านช่างและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานพลับพลาพิธีมีความถูกต้องมั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน พลับพลาพิธีและคงไว้ 
ซึ่งเอกลักษณ์ไทยและตอบสนองผู้รับบริการได้ครบ
จำนวนที่ขอรับบริการ ระยะเวลาในการก่อสร้างพลับพลาพิธี
ตรงตามภารกิจและเป้าหมายกำหนดการ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๕ 

 ๒.4) นโยบายหลัก  :  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 
  แนวทางปฏิบัติ  :   คู่มือการดำเนินโครงการ (๑๖ ขั้นตอน) /พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรการ/โครงการ   :  โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                                        ได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งกระบวนการดำเนินการที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :   สำนักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

 ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของจำนวนเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของการจัดรูปที่ดิน   
 เพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละของจำนวนเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจประโยชน์ของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ร้อยละ 
๖๖  

ร้อยละ 
๗๔ 

ร้อยละ 
๘๓ 

ร้อยละ 
๙๑ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

จำนวน เจ้ าของที่ ดิ น เข้ าร่วม
โครงการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๕  มีจำนวน 250 คน 
แบ่งเป็น  
ระดับท่ี 1 ร้อยละ ๖๖ 
ระดับท่ี 2 ร้อยละ ๗๔ 
ระดับท่ี ๓ ร้อยละ ๘๓ 
ระดับท่ี ๔ ร้อยละ ๙๑ 
ระดับท่ี ๕ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

 

 
 



 

 

๑๖ 

 3. ด้านองค์การ  
    3.1) นโยบายหลัก :  ให้ข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
  แนวทางปฏิบัติ  :  ให้ข้าราชการในหน่วยงาน เกิดความตะหนักเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
     มาตรการ/โครงการ  :  มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
               ประจำปี พ.ศ. 2565 
     หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่ 
    ตัวชี้วัด  :  ระดับความสำเร็จของมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจำปี พ.ศ. 2565 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดั บ ความสำเร็ จ ของม าต รการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment 
: ITA)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ระดับ ๕ ๐ –
๑๙.๙๙ 

๒๐ – 
๓๙.๙๙ 

๔๐ – 
๕๙.๙๙ 

๖๐ – 
๗๙.๙๙ 

๘๐ –
๑๐๐ 

      ผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่ งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะมีคะแนน
ระหว่าง ๐ - ๑๐๐ คะแนน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น ๕ ระดับ 
ช่วงคะแนน เกณฑ์ระดับคุณธรรมฯ 
๘๐ - ๑๐๐ สูงมาก 

๖๐ – ๗๙.๙๙ สูง 

๔๐ – ๕๙.๙๙ ปานกลาง 

๒๐ – ๓๙.๙๙ ต่ำ 

๐ - ๑๙.๙๙ ต่ำมาก 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  จะเป็นผู้แจ้งผลการประเมิน 

 



 

 

๑๗ 

 3.2) นโยบายหลัก :  การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ 
      แนวทางปฏิบัติ :  กำหนดให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค และมาตรการประหยัดพลังงาน  
      มาตรการ/โครงการ :  มาตรการลดพลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 

      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กองคลัง 
      ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้า และด้านน้ำมันเชื้อเพลิง  
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละความสำเร็จในการลดการใช้พลังงาน
ด้านไฟฟ้า และด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 
2.00 – 
2.99 

ร้อยละ 
3.00 – 
4.99 

ร้อยละ 
5.00 – 
6.99 

ร้อยละ 
7.00 – 
8.99 

ร้อยละ 
9.00 – 

10 ขึ้นไป 

  ความสำเร็ จของการดำเนิ น การตาม
มาตรการลดพลังงานของส่วนราชการ ได้แก่ 
ข้ อมู ล การติ ดตามการดำเนิ น การตาม
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และข้อมูล
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้ข้อมูลตามที่
ร า ย ง า น แ ล ะ จั ด เก็ บ ใน ฐ า น ข้ อ มู ล  

e-report.energy.go.th ของสำนักนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 

 

 

 

 



 

 

๑๘ 

 3.3) นโยบายหลัก :  บรหิารกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง 
      แนวทางปฏิบัติ :  บริหารงานกองทุนให้มีผลการดำเนินงานทุกด้านผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ 3.0 
      มาตรการ/โครงการ :  บริหารงานกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานเพ่ือให้มีผลการดำเนินงานทุกด้านผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
      ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความสำเร็จของการบริหารกองทุน 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุนหมุนเวยีน
ของกรมบัญชีกลาง 
 
 
 
 

กองทุนมี 
ผลคะแนน
ประเมินเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 
ระดับ 3.0 

 

กองทุนมี 
ผลคะแนน
ประเมินเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 
ระดับ 2.0 

กองทุนมี 
ผลคะแนน
ประเมินเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 
ระดับ 2.5 

กองทุนมี 
ผลคะแนน
ประเมินเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 
ระดับ 3.0 

กองทุนมี 
ผลคะแนน
ประเมินเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 
ระดับ 3.5 

กองทุนมี 
ผลคะแนน
ประเมินเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 
ระดับ 4.0 

ตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน 
ทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง
กำหนดให้กองทุนต้องประเมินผล
การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ท้ังหมด 6 ด้าน ดังนี้  
1. ด้านการเงิน 
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
3. ด้านการปฏิบัติการ 
4. ด้านการบรหิารจัดการทุนหมนุเวียน 
5. ด้านการปฏิบัติงานของ คกก.บริหาร 
6. ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ 
/กระทรวงการคลัง 
โดยนำผลคะแนนการประเมินท้ัง 6 ด้าน 
มาเฉลี่ยเป็นคะแนนภาพรวมในการ
ดำเนินงานและบริหารงานของกองทุน  
ซึ่งกำหนดให้มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่
ระดับ 3.0 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 



 

 

๑๙ 

4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน    
 4.1) นโยบายหลัก  :  สรรหาบุคคลต้นแบบและประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ 
  แนวทางปฏิบัติ  :  ส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ 
  มาตรการ/โครงการ   :  โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่  
  ตัวชี้วัด  :  ระดับความสำเร็จของโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความสำเร็จของโครงการคัดเลือก
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน 
ทางคุณ ธรรมจริยธรรม  ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

ระดับ ๕ ขั้นตอน 
ที่ 1 

ขั้นตอน 
ที ่2 

ขั้นตอน 
ที ่3 

ขั้นตอน 
ที ่4 

ขั้นตอน 
ที่ 5 

ขั้นตอนตามแผนงานโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริธรรม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
2. แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมฯ พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม หน่วยงานละ 
1 คน ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ 
3. กองการเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ 
และประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือก เพื่อเปิดโอกาส 
ให้เจ้าหน้าท่ีในกรมฯ แสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน 
4. คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5. รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกเสนอต่ออธิบดี
เพื ่อให ้ความเห็นชอบ พร้อมลงนามในประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 



 
๑๔ 

 

๓. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

๓.๑ ควรให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการกำกับดูแลองค์การที่ดี  เพ่ือให้การกำกับดูแลองค์การ 
มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน 

๓.๒ ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของกรมฯ โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักกำหนดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการสร้างแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วม
เพ่ิมขึ้น 

๓.๓ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ที่ระบาดรุนแรง
ในปัจจุบัน จึงควรหาแนวทางในการปรับตัวเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบกับการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ 
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ล ำดับท่ี เลขท่ีหนังสือ วัน/เดือน/ปี หน่วยงำนท่ีขอรับบริกำร เร่ือง

1 มท ๐๗๑๖/๑๔๓๗๘ ๐๔/๑๐/๒๕๖๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์

กำรขอควำมอนุเครำะห์เจ้ำหน้ำท่ี

2 มท ๐๗๑๖/๑๔๕๓๓ ๐๖/๑๐/๒๕๖๔ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรและผู้ควบคุมงำน
3 มท ๐๗๑๖/๑๔๕๓๔ ๐๖/๑๐/๒๕๖๔ คณะพยำบำลศำสตร์ มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรและผู้ควบคุมงำน
4 มท ๐๗๑๖/๑๔๖๗๙ ๐๘/๑๐/๒๕๖๔ กรมกำรปกครอง กำรจัดท ำประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำง พร้อมงวดงำน และจัดส่งเจ้ำหน้ำท่ีร่วมเป็นคณะกรรมกำรก ำหนด

รำคำกลำง โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมำนมิตร) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๔

5 มท ๐๗๑๖/๑๔๗๓๓ ๑๑/๑๐/๒๕๖๔ จังหวัดสุรินทร์ มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรก่อสร้ำงศูนย์รำชกำรจังหวัดสุรินทร์ (ระยะท่ี ๓)

6 มท ๐๗๑๖/๑๖๔๑๓ ๐๕/๑๑/๒๕๖๔ กรมกำรปกครอง ขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกร โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรตรวจสอบ
ข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

7 มท ๐๗๑๖/๑๖๔๑๔ ๐๕/๑๑/๒๕๖๔ กรมกำรปกครอง ขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกร โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรตรวจสอบ
ข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จังหวัดพิษณุโลก

8 มท ๐๗๑๖/๑๖๔๒๒ ๐๕/๑๑/๒๕๖๔ เทศบำลเมืองระนอง ขออนุมัติเปล่ียนประธำนกรรมกำรตรวจรับพัสดุ โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวน  ำพุร้อนและปรับปรุง
สวนสำธำรณะรักษะวำริน จังหวัดระนอง

9 มท ๐๗๑๖/๑๖๗๘๗ ๑๑/๑๑/๒๕๖๔ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำรขอเปล่ียนกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงจ้ำงออกแบบก่อสร้ำง โครงกำรส่วนต่อขยำยของส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ระยะท่ี ๕

10 มท ๐๗๑๖/๑๖๗๘๙ ๑๑/๑๑/๒๕๖๔ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล กำรขอเปล่ียนกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงโครงกำรปรับปรุงห้องน  ำ และระบบสำธำรณูปโภคหอพัก
นักศึกษำ อำคำร ๑ อำคำร ๒ และอำคำร ๔ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล บำงขุนนนท์ 
กรุงเทพมหำนคร

ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรท่ีดี
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักสถำปัตยกรรม



ล ำดับท่ี เลขท่ีหนังสือ วัน/เดือน/ปี หน่วยงำนท่ีขอรับบริกำร เร่ือง

11 มท ๐๗๑๖/๑๖๘๕๙ ๑๕/๑๑/๒๕๖๔ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตันหยงโป ขออนุมัติแต่งตั งประธำนกรรมกำรตรวจรับพัสดุ โครงกำรพัฒนำพื นท่ีเพ่ือกำรท่องเท่ียวชุมชนตันหยงโป 
ตำมโครงกำรศึกษำออกแบบวำงผังพื นท่ีชุมชนชำยแดนเกำะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

12 มท ๐๗๑๖/๑๖๘๖๐ ๑๕/๑๑/๒๕๖๔ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองแดน ขออนุมัติแต่งตั งประธำนกรรมกำรตรวจรับพัสดุ โครงกำรพัฒนำพื นท่ีเฉพำะชุมชนคลองแดน ระยะท่ี ๒ 
จังหวัดสงขลำ

13 มท ๐๗๑๖/๑๖๘๗๕ ๑๕/๑๑/๒๕๖๔ กรมสรรพำกร ขอมอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีร่วมเป็นคณะกรรมกำรโครงกำรเปล่ียนกระจกอำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์
14 มท ๐๗๑๖/๑๖๘๘๐ ๑๕/๑๑/๒๕๖๔ สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน กำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีร่วมเป็นคณะกรรมกำรโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนรอบอำคำรศูนย์นวัตกรรม

เฉลิมพระเกียรติ สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน

15 มท ๐๗๑๖/๑๗๐๒๙ ๑๗/๑๑/๒๕๖๔ สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน กำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีร่วมเป็นคณะกรรมกำรงำนระบบไฟฟ้ำส่ือสำร งำนระบบปรับอำกำศ ระบบ
ระบำยอำกำศ และลิฟท์โดยสำร โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ฺนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถำบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน

16 มท ๐๗๑๖/๑๗๑๗๙ ๑๘/๑๑/๒๕๖๔ จังหวัดนครนำยก กำรสนับสนุนบุคลำกรเพ่ือแต่งตั งเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำง
17 มท ๐๗๑๖/๑๗๖๑๘ ๒๓/๑๑/๒๕๖๔ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

กระทรวงพำณิชย์
มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรควบคุมระบบท ำควำมเย็น
ของระบบปรับอำกำศส่วนกลำง อำคำรกระทรวงพำณิชย์ โครงกำรระยะท่ี ๒

18 มท ๐๗๑๖/๑๗๙๒๘ ๒๙/๑๑/๒๕๖๔ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือกำร
เกษตรกรรม

กำรอนุเครำะห์บุคลำกรผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมโครงกำรจ้ำงออกแบบก่อสร้ำงอำคำรท่ีท ำกำรส ำนักงำนกำร
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

19 มท ๐๗๑๖/๑๘๑๘๒ ๐๗/๑๒/๒๕๖๔ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กำรอนุเครำะห์รำยช่ือคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงควบคุมงำนโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์รำชกำร
กระทรวงมหำดไทย (เพ่ิมเติม)

20 มท ๐๗๑๖/๑๘๓๘๑ ๐๙/๑๒/๒๕๖๔ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กำรมอบหมำยบุคลำกรในสังกัดเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ส ำหรับกำรประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงอำคำร
ศูนย์ปฏิบัติกำรแพร่ภำพออกอำกำศ กำรกระจำยเสียงวิทยุและกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ ๑ แห่ง

21 มท ๐๗๑๖/๑๘๕๓๖ ๑๓/๑๒/๒๕๖๔ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กำรอนุเครำะห์รำยช่ือคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงควบคุมงำนโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์รำชกำร
กระทรวงมหำดไทย (เพ่ิมเติม)

22 มท ๐๗๑๖/๑๘๗๐๐ ๑๖/๑๒/๒๕๖๔ สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน กำรอนุเครำะห์รำยช่ือกรรมกำรตรวจรับพัสดุรำยกำรจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
จ ำนวน ๑ หลัง



ล ำดับท่ี เลขท่ีหนังสือ วัน/เดือน/ปี หน่วยงำนท่ีขอรับบริกำร เร่ือง

23 มท ๐๗๑๖/๑๙๑๙๒ ๒๓/๑๒/๒๕๖๔ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย กำรมอบหมำยบุคลำกรในสังกัดเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ในงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง
 ส ำหรับกำรด ำเนินกำรจ้ำงออกแบบกำร

24 มท ๐๗๑๖/๑๙๔๗๒ ๓๐/๑๒/๒๕๖๔ กระทรวงพำณิชย์ กำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติกำรกระทรวง
พำณิชย์ (MOC Operation Room) เพ่ิมเติม

25 มท ๐๗๑๖/๘๑๐ ๒๐/๐๑/๒๕๖๕ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีร่วมเป็นกรรมกำร งำนปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดตล่ิงชัน (หลังใหม่)

26 มท ๐๗๑๖/๘๘๒ ๒๑/๐๑/๒๕๖๕ ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรต่ำงๆ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนท่ีท ำกำรโรงพิมพ์
ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล

27 มท ๐๗๑๖/๑๐๖๐ ๒๗/๐๑/๒๕๖๕ ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล กรรมกำรตรวจรับพัสดุ โครงกำรออกแบบปรับปรุงห้องสุขำของส ำนักกำรพิมพ์ (ส่วนท่ี ๒) ส ำนักงำน
สลำกกินแบ่งรัฐบำล

28 มท ๐๗๑๖/๑๑๐๗ ๒๘/๐๑/๒๕๖๕ ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล กำรส่งบุคลำกรเพ่ือเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในคณะต่ำงๆ (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล) สนำมบินน  ำ

29 มท ๐๗๑๖/๑๗๓๙ ๑๐/๐๒/๒๕๖๕ ส ำนักงบประมำณ มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีคณะกรรมกำรจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำรท่ีท ำกำรพร้อมบ้ำนพักและส่ิงก่อสร้ำง
ประกอบ กองจัดท ำงบประมำณเขตพื นท่ี ๑ ต ำบลหนองไม้แดง อ ำเภอเมืองชลบุรี

30 มท ๐๗๑๖/๑๗๔๓ ๑๐/๐๒/๒๕๖๕ สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน กำรอนุเครำะห์บุคลำกรเป็นกรรมกำรด ำเนินงำนระบบไฟฟ้ำส่ือสำร งำนระบบปรับอำกำศ ระบบระบำย
อำกำศ และลิฟต์โดยสำร โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติสถำบันเทคโนโลยีปทุม
วัน

31 มท ๐๗๑๖/๑๗๗๐ ๑๐/๐๒/๒๕๖๕ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ

กำรอนุเครำะห์บุคลำกรร่วมเป็นกรรมกำร งำนก่อสร้ำงเสำธงพร้อมฐำนรำก (ส ำนักงำน กสทช. ภำค ๑)

32 มท ๐๗๑๖/๒๐๗๒ ๑๘/๐๒/๒๕๖๕ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กำรขอเปล่ียนกรรมกำรตรวจรับพัสดุ โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์รำชกำรกระทรวงมหำดไทย
33 มท ๐๗๑๖/๒๔๖๑ ๒๕/๐๒/๒๕๖๕ สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี กำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดท ำรูปแบบรำยกำรงำนก่อสร้ำง และคณะกรรมกำร

ก ำหนดรำคำกลำง งำนจ้ำงปรับปรุงหอผู้ป่วย ส. ๗ บี จ ำนวน ๑ งำน



ล ำดับท่ี เลขท่ีหนังสือ วัน/เดือน/ปี หน่วยงำนท่ีขอรับบริกำร เร่ือง

34 มท ๐๗๑๖/๓๑๕๒ ๑๑/๐๓/๒๕๖๕ ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอบหมำยผู้แทนเข้ำร่วมเป็นอนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรวิชำกำรรำยสำขำ คณะท่ี ๓๑/๑๑ 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์หลังคำพีวีซี

35 มท ๐๗๑๖/๓๑๕๔ ๑๑/๐๓/๒๕๖๕ ส ำนักงำน ป.ป.ช. มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรโครงกำรก่อสร้ำงอำคำร ๘ และ ๙ ของส ำนักงำน ป.ป.ช.

36 มท ๐๗๑๖/๓๑๖๙ ๑๔/๐๓/๒๕๖๕ เทศบำลเมืองปัตตำนี กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ขอส่งส ำเนำบันทึกกองคลัง ท่ี มท ๐๗๐๓.๔/๑๕๓๙ ลว ๒๔ ก.พ. ๖๕ ขอ
อนุมัติเปล่ียนกรรมกำรตรวจรับพัสดุ โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนรูสะมิ
แล

37 มท ๐๗๑๖/๓๘๓๕ ๒๕/๐๓/๒๕๖๕ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำช
ภัฎจันทรเกษม

กำรแจ้งรำยช่ือบุคลำกรในสังกัดเพ่ือเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประเมินค่ำงำน

38 มท ๐๗๑๖/๔๔๔๕ ๐๗/๐๔/๒๕๖๕ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกน  ำ จังหวัด
สตูล

ขอส่งส ำเนำหนังสืออนุมัติอธิบดีเปล่ียนกรรมกำรและเลขำนุกำร โครงกำรปรับปรุงพื นท่ีชุมชนปำกบำรำ 
อ ำเภอละงู จังหวัดสตูล

39 มท ๐๗๑๖/๕๐๘๒ ๒๖/๐๔/๒๕๖๕ สภำกำชำดไทย ขอควำมอนุเครำะห์ผู้เช่ียวชำญ
40 มท ๐๗๑๖/๕๓๑๗ ๒๘/๐๔/๒๕๖๕ เทศบำลเมืองบุรีรัมย์ ขออนุมัติเปล่ียนกรรมกำรและเลขำนุกำร โครงกำรปรับปรุงสำธำรณูปโภคและภูมิทัศน์ชุมชนเมืองบุรีรัมย์

 (บริเวณถนนคนเดินเซำะกรำว) อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

41 มท ๐๗๑๖/๕๙๘๕ ๑๑/๐๕/๒๕๖๕ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีร่วมเป็นคณะกรรมกำรโครงกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรดิจิทัลกำรค้ำต่ำงประเทศ 
ครั งท่ี ๒

42 มท ๐๗๑๖/๖๑๑๕ ๑๗/๐๕/๒๕๖๕ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร  ป.ป.ช กำรอนุเครำะห์เจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์บริกำรข้อมูลประชำชน
 และท่ีจอดรถยนต์ ส ำนักงำน ป.ป.ช

43 มท ๐๗๑๖/๗๑๔๒ ๐๗/๐๖/๒๕๖๕ กรมสรรพำกร กำรขอเปล่ียนกรรมกำรตรวจรับพัสดุ โครงกำรเปล่ียนกระจกอำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสรรพำกร

44 มท ๐๗๑๖/๗๑๔๓ ๐๗/๐๖/๒๕๖๕ จังหวัดศรีสะเกษ กำรสนับสนุนบุคลำกรเพ่ือแต่งตั งเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับกำรจ้ำง งำนก่อสร้ำงศำลำกลำงจังหวัดศรี
สะเกษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

45 มท ๐๗๑๖/๘๘๕๕ ๐๗/๐๗/๒๕๖๕ ส ำนักงำน ป.ป.ช. กำรเพ่ิมเติมรำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ีร่วมเป็นคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำง
อำคำร ๘ และอำคำร ๙ ของส ำนักงำน ป.ป.ช



ล ำดับท่ี เลขท่ีหนังสือ วัน/เดือน/ปี หน่วยงำนท่ีขอรับบริกำร เร่ือง

46 มท ๐๗๑๖/๙๓๘๔ ๑๙/๐๗/๒๕๖๕ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีร่วมเป็นคณะกรรมกำรและผู้ควบคุมงำน งำนก่อสร้ำงต่อเติมห้องน  ำบริเวณโรงจอด
รถยนต์ ด้ำนข้ำงตึกบัญชำกำร ๒

47 มท ๐๗๑๖/๑๑๒๖๗ ๑๘/๐๘/๒๕๖๕ กรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กำรเสนอช่ือผู้แทนเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/งำนจ้ำงกำรก่อสร้ำงอำคำรหอพัก
นักศึกษำ ภำยใต้โครงกำรพระรำชทำนควำมช่วยเหลือแก่รำชอำณำจักรกัมพูชำ

48 มท ๐๗๑๖/๑๒๖๖๒ ๐๕/๐๙/๒๕๖๕ ส ำนักงบประมำณ มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีร่วมเป็นคณะกรรมกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงกำรบ้ำนพักข้ำรำชกำร (บ้ำนพักหลวง) ของส ำนักงบประมำณ)

49 มท ๐๗๑๖/๑๓๒๓๗ ๑๒/๐๙/๒๕๖๕ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ขอควำมอนุเครำะห์จัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในกำรด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพัก
สวัสดิกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ
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ASDG 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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