รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ตัวชี้วดั

เปาหมาย
ขั้นตน

มาตรฐาน

1. ความสําเร็จในการขับเคลื่อน
ดําเนินการแลวเสร็จ ดําเนินการแลวเสร็จ
โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
18 โครงการ
19 โครงการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
2. ความสําเร็จในการปรับปรุงผังเมือง
ร ว ม จั ง ห วั ด โ ด ย ก ร ะ บ ว น ก า ร มี
ส ว นร ว มของประชาชนเพื่ อ เป น
ผั ง แม บ ทการพั ฒ นาพื้ น ที่ จั ง หวั ด
(1 กรม 1ปฏิรูป)
2.1 ความสําเร็จของการปรับปรุง
ดําเนินการแลวเสร็จ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ผังเมืองรวมจังหวัดที่เริ่มดําเนินการ
ตามขั้นตอน ที่ 1-3
เกินขั้นตอนที่ 3
ในปงบฯ 64
โดยประชุมรับฟงความ
ไดอยางนอย
คิดเห็นของประชาชน
8 จังหวัด
ไดครบทั้ง 16 จังหวัด
2.2 ความสําเร็จของการปรับปรุงผัง
ดําเนินการแลวเสร็จ
ดําเนินการแลวเสร็จ
เมืองรวมจังหวัดที่อยูระหวาง
ตามขั้นตอนที่ 4
ตามขั้นตอนที่ 5
ดําเนินการ (เริ่มดําเนินการแลวตั้งแต โดยผานการพิจารณา
โดยปดประกาศ 90
ปงบฯ 63
จากที่ประชุม
วันไดครบทั้ง 16
คณะกรรมการผังเมือง
จังหวัด
ไดครบทั้ง 16 จังหวัด
3.ความสําเร็จของระบบการปองกัน
โครงการที่อยูใน
โครงการที่อยูใน
และระบายน้ําทวมพื้นที่ชมุ ชน
ระยะเวลาค้ําประกัน ระยะเวลาค้ําประกัน
สามารถปองกันพื้นที่ สามารถปองกันพื้นที่
ชุมชนไดอยางนอย
ชุมชนไดอยางนอย
16 โครงการ พรอม 18 โครงการ พรอม
ทั้งมีสรุปผลการ
ทั้งมีสรุปผลการสํารวจ
สํารวจความเห็นของ
ความเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ที่มี ประชาชนในพื้นที่ที่มี
ตอโครงการ
ตอโครงการ

4.ความสําเร็จในการกอสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวาง
ประเทศ

ขั้นสูง

ผลการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการแลวเสร็จ
20 โครงการ

ดําเนินการได
ทั้ง 20 โครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
เกินขั้นตอนที่ 3
ไดครบทั้ง 16 จังหวัด

*อยูระหวาง
ดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1

*ติดปญหาCOVID–19
ทําใหการดําเนินการ
ไมเปนไปตาม
เปาหมาย

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1

ดําเนินการชั้นตอนที่ 1
ใหม ตามมติการประชุม
คณะกรรมการผังเมือง
ครั้งที่ 1/2564 วันที่
28 มกราคม 2564

ดําเนินการแลวเสร็จ
ตามขั้นตอนที่ 6 โดย
สามารถแจงผลการ
พิจารณาคํารองตอ
ผูรอง ไดครบทั้ง 16
จังหวัด
โครงการที่อยูใน
ระยะเวลาค้ําประกัน
สามารถปองกันพื้นที่
ชุมชนไดครบทั้ง 20
โครงการ พรอมทั้งมี
สรุปผลการสํารวจ
ความเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ที่มี
ตอโครงการ

โครงการที่อยูระหวาง
ดําเนินการ
ในปงบฯ 64 สามารถ
ดําเนินการได
แลวเสร็จ 7 โครงการ

โครงการที่อยูระหวาง โครงการที่อยูระหวาง
ดําเนินการในปงบฯ
ดําเนินการ
64 สามารถ
ในปงบฯ 64 สามารถ
ดําเนินการไดแลว
ดําเนินการไดแลว
เสร็จ 8 โครงการ
เสร็จ 9 โครงการ

ดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จเปน
ระยะทางไมนอยกวา
44.75 กม.
(รอยละ 90 ของคา
เปาหมายป 64)

ดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จเปน
ระยะทางไมนอยกวา
49.7 5กม.
(คาเปาหมายป 64)

ดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จเปน
ระยะทางไมนอยกวา
54.75 กม.
(เพิ่มรอยละ 10 จาก
คาเปาหมายป 64)

*สามารถปองกัน
พื้นที่ชุมชนได 20
โครงการ และมี
สรุปผลการสํารวจ
ความเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่
ที่มีตอโครงการ
19 โครงการ
*ดําเนินการ
แลวเสร็จ
6 โครงการ

ดําเนินการแลว
เสร็จเปนระยะทาง
58.02 กม.

หมายเหตุ

*ไมสามารถดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่
ได 1 โครงการ
เนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของ
โรค COVID – 19
*พบคนงานติดเชื้อ
COVID – 19 ทําใหไม
สามารถดําเนินการ
กอสรางไดแลวเสร็จ
ตามแผน 3 โครงการ

ตัวชี้วดั
5.ผลการพัฒนาศักยภาพองคการสู
การเปนระบบราชการ 4.0
5.1 การพัฒนาองคการสูดิจทิ ลั :
ระบบแสดงความเห็นและยื่นคํารอง
การปดประกาศ 15/30/90 วัน
ตามพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562

5.2 การประเมินสถานะของ
หนวยงานในการเปนระบบราชการ
4.0 (PMQA 4.0)

เปาหมาย
ขั้นตน

มาตรฐาน

ออกเอกสารเปน
กระดาษ พรอมกับ
จัดสงใหผูรับบริการ
(แทนการใหมารับ
เอกสาร ณ สํานักงาน)

ออกเอกสารเปน
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
(e-Licence /
e-Certificate/
e-Document)
ผานทาง Mobile
หรือ เว็บไซต

240 คะแนน

-

ขั้นสูง

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

ออกเอกสารเปน
สามารถใชงาน
เอกสาร
ระบบเพื่อ
อิเล็กทรอนิกส
ประกาศรับฟง
(e Licence /
ความคิดเห็นและ
e Certificate/
ยื่นคํารอง
เกี่ยวกับผังเมือง
e Document)
ตามมาตรฐาน ETDA รวม ผานระบบ
ผานทางMobile หรือ แสดงความเห็น
และยื่นคํารอง
เว็บไซต และ
ผูรับบริการสามารถ การปดประกาศ
print out เอกสารได 15/30/90 วัน
ตาม พ.ร.บ.การ
ผังเมือง
พ.ศ. 2562
และสามารถ
print out
เอกสารจาก
ระบบ เพื่อเปน
หลักฐานการยื่น
คํารองได
350 คะแนน

405.19 คะแนน

หมายเหตุ การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมนําผลการดําเนินงาน
ไปจัดประเภทตามเกณฑการประเมินในระดับ คุณภาพ มาตรฐาน ตองปรับปรุง ตาม มติ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม 2564

