
 
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

รอบการประเมินที่  2  (ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561) 
 

Functional Base Agenda Base Area Base Innovation Base Potential Base สรุปการประเมิน 

สูงกว่าเปา้หมาย สูงกว่าเปา้หมาย - สูงกว่าเปา้หมาย สูงกว่าเปา้หมาย 
ระดับคุณภาพ 

 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลประเมิน 

สรุป 
การประเมิน 

1. Functional Base 
 

1. ความส าเร็จของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

- โครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการสามารถด าเนินการได้
แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  

1  โครงการ 1  โครงการ  

- โครงการในปี 2561 สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนด (ได้ลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ) 

2 โครงการ 2 โครงการ 
 

 

2. ความส าเร็จของโครงการพัฒนาตามผังเมือง    

- โครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการสามารถด าเนินการได้
แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด (ด าเนินการแล้วเสร็จ/
เป็นไปตามแผน) 

2  โครงการ 2  โครงการ  

- โครงการในปี 2561 สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนด  (ได้ลงนามสัญญาจ้างแลว้เสร็จ) 

5 โครงการ 5 โครงการ 
 

 

3. ความส าเร็จของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ 

  
 

- ได้ผลผลิตความยาวเขื่อนเพิ่มขึ้นตามแผนที่ก าหนด  
 

690  เมตร 690   เมตร  

- โครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการสามารถด าเนินการได้
แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด (ด าเนินการแล้วเสร็จ/
เป็นไปตามแผน) 

5 โครงการ 5  โครงการ  

- โครงการในปี 2561 สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนด (ได้ลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ) 

20 โครงการ 20 โครงการ 
 

 

4. จ านวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจดัท าผัง
เมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง 

   

- ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานได้ครบถ้วน และได้ผล
ผลิตตามแผนงาน (ผังเมืองชุมชนและมีเอกสาร
ประกอบการวางผัง) 

70 ผัง 70  ผัง  

 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลประเมิน 

สรุป 
การประเมิน 

2. Agenda Base 1. การสร้างความรบัรู้ความเข้าใจแกป่ระชาชน      

1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   
 
 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

 

1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 
(ถ้ามี) 

ร้อยละ 100 -ไม่มี- - 
 

2. โครงการระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นทีชุ่มชน    

- โครงการที่อยู่ระหวา่งด าเนินการสามารถด าเนินการได้
แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

1 โครงการ  1  โครงการ  

- โครงการในปี 2561 สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนด (ได้ลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ) 

4 โครงการ 4  โครงการ 
 

 

3. Area Base  
 

(ไม่มีตัวชี้วดัองค์ประกอบที่ 3) - - - - 

4. Innovation Base 
 

     
4.1. การพัฒนานวัตกรรม 
“เร่ือง การให้บริการระบบสืบค้นข้อมูลผังเมืองรวมทั้ง
ประเทศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง” 

- ผลการ
พัฒนา

นวัตกรรม
เร่ืองการ
ให้บริการ

ระบบสืบค้น
ข้อมูลผัง

เมืองรวมทั้ง
ประเทศ
เผยแพร่ฯ 

  
 
 
 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

 
 
 
 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(ร้อยละ 80) 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  

5. Potential Base      
5.1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ร้อยละ 100 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ 100 
เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 

  
 
 

     
 
     สูงกวา่   
   เป้าหมาย 

 
 

 5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ร้อยละ 100
จัดท า

แผนปฏิบัติ
การปฏิรูป
องค์การ 

ร้อยละ 100
จัดท า

แผนปฏิบัติ
การปฏิรูป
องค์การ
ครบถ้วน
ภายใน

ก าหนดเวลา 

 

 
 
 
 
 



 
แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม 

 
ส่วนที่ 1 : ข้อมลูของส่วนราชการ 
หน่วยงาน   กรมโยธาธิการและผังเมือง       กระทรวง  มหาดไทย 
ส่วนที่ 2 : การประเมินประสิทธภิาพการด าเนินงานและศักยภาพของส่วนราชการ 
(    ) ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561   (  √  ) ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561 
โปรดท าเครื่องหมาย √  ตามระดบัประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 

องค์ประกอบการประเมิน 
ผลการประเมิน 

(<50%) (50-67%) (>67%) 
1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกจิพื้นฐาน งานประจ า งานตาม

หน้าที่ปกต ิหรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ งานตามกฎหมาย กฎ นโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base)   

√ 
 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกจิยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกจิที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการ  
การด าเนินการร่วมกันหลายหนว่ยงาน (Agenda base)   

√ 

3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกจิพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวดั 
กลุ่มจังหวัด (Area base) (ไม่มีภารกิจนี)้ - - - 

4. ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
ระบบงาน งบประมาณ ทรพัยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (Innovation base)   

√ 

5. ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
(Potential base)    

√ 

 
ส่วนที่ 2 : ผู้ประเมินท าเคร่ืองหมาย √ ใน (  ) 
             (     ) มีความคิดเห็นเพิ่มเติม 
                     ........................................................................................................................................................................ 
                     ........................................................................................................................................................................ 
                     ........................................................................................................................................................................ 
             (  √  ) ไม่มีความคิดเหน็เพิ่มเตมิ 
ส่วนที่ 3 : สรุปผลการประเมิน  
             ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบท่ีประเมิน 
             ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบ 
             ที่ประเมิน แต่ไม่มีองคป์ระกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รบัการประเมินในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 
             ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มผีลการด าเนินงาน อยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใด  
             องค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะไดร้ับการประเมินในองค์ประกอบอ่ืนในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเปา้หมาย) 
 

√ 

√ 


