
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

หมายเหต ุ
ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อน
โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ในจังหวัดชายแดนใต ้
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
20 โครงการ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
21 โครงการ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
22 โครงการ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
21 โครงการ 

(ร้อยละ 95.45) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ
ก่อสร้าง 1 โครงการ      
(ผลการดำเนินการ
ปัจจุบันร้อยละ 70) 
เนื่องจากผู้รับจ้าง
ขาดแคลนแรงงาน 
ทำให้การดำเนินการ
ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
แผนงาน 

2. ความสำเร็จของการจดัทำผังนโยบาย
ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- จัดทำ Road Map 
ผังนโยบายระดับจังหวัด 
 
- จัดการประชุมชี้แจง
การวางและจัดทำผัง
นโยบายระดับจังหวัด 
พร้อมรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ 
โอกาส และทิศทาง 
การพัฒนาจังหวัด 
(มาตรา 9) จำนวน  
4 จังหวัด (ขั้นตอนที่ 1) 

ศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์และทิศทาง 
การพัฒนา พร้อมทั้ง
วางและจัดทำร่างผัง
นโยบายระดับจังหวัด 
(มาตรา 17) จำนวน  
2 จังหวัด (ขั้นตอนที่ 2) 

- ศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์และทิศทาง 
การพัฒนา พร้อมทั้ง
วางและจัดทำร่างผัง
นโยบายระดับจังหวัด 
(มาตรา 17) จำนวน  
4 จังหวัด (ขั้นตอนที่ 2)  
 
- จัดทำรา่งรายงาน
แผนผังรายสาขา 
นโยบาย และมาตรการ  
(มาตรา 18) เสนอต่อ
คณะกรรมการผังเมือง 

 มีการศึกษาวิเคราะห ์
ข้อมูลเป็นรายสาขา 
ทั้ง 4 จังหวัด 
(สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม 
นนทบุรี ภูเก็ต) แล้วเสร็จ 

การจัดทำรายงานร่าง
แผนผังรายสาขา 
นโยบาย และมาตรการ 
(มาตรา 18) เสนอตอ่
คณะกรรมการผังเมือง 
เป็นการดำเนินการตาม
แผนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

3. ความสำเร็จของระบบการป้องกัน
และระบายน้ำท่วมพื้นทีชุ่มชน      

3.1 โครงการที่อยู่ในระยะเวลาค้ำ
ประกัน 

สามารถป้องกันพื้นที่
ชุมชนได้อย่างน้อย  
10 โครงการ พร้อมทั้ง
มีสรุปผลการสำรวจ
ความเห็นของประชาชน
ในพื้นที่ที่มีต่อโครงการ 

โครงการที่อยู่ใน
ระยะเวลาค้ำประกัน 
สามารถป้องกันพื้นที่
ชุมชนได้อย่างน้อย  
12 โครงการ พร้อมทั้ง
มีสรุปผลการสำรวจ
ความเห็นของประชาชน
ในพื้นที่ที่มีต่อโครงการ 

โครงการที่อยู่ใน
ระยะเวลาค้ำประกัน 
สามารถป้องกันพื้นที่
ชุมชนได้ครบทั้ง  
14 โครงการ พร้อมทั้ง
มีสรุปผลการสำรวจ
ความเห็นของประชาชน
ในพื้นที่ที่มีต่อโครงการ 

สามารถป้องกันพื้นที่
ชุมชนได้ครบ 14 โครงการ 
และมีสรุปผลสำรวจ
ความเหน็ของประชาชน
ในพื้นที่ที่มีต่อโครงการ 
จำนวน 14 โครงการ 
(ร้อยละ 100) 

 

3.2 โครงการที่อยู่ระหวา่งดำเนินการ สามารถดำเนินการได้
แล้วเสร็จ 5 โครงการ 

สามารถดำเนินการได้
แล้วเสร็จ 7 โครงการ 

สามารถดำเนินการได้
แล้วเสร็จ 9 โครงการ 

แล้วเสร็จ 7 โครงการ 
(ร้อยละ 77.78) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ก่อสร้าง 2 โครงการ 
เนื่องจากมีการแก้ไข
สัญญา 

 
 
 
 
 
 



 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

หมายเหต ุ
ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

4. ความสำเร็จของการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหวา่ง
ประเทศ 

 

ดำเนินการก่อสร้าง 
แล้วเสร็จเป็นระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 32.44 กม. 

(ร้อยละ 90 ) 

ดำเนินการก่อสร้าง 
แล้วเสร็จเป็นระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 36.049 กม. 

(ร้อยละ 100 ) 

ดำเนินการก่อสร้าง 
แล้วเสร็จเป็นระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 39.653 กม. 

(เพิ่มร้อยละ 10  
จากค่าเป้าหมายปี 65) 

33.445 กิโลเมตร  
(ร้อยละ 92.78)   

 

5. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การ 
สู่การเป็นระบบราชการ 4.0      

5.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทลั 
ความสำเร็จในการจัดทำระบบให้บริการ
ตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แก่ประชาชน (Digitalize Process) 

มีระบบให้บริการ
ตรวจสอบข้อมูล

แผนผังและข้อกำหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามผังเมือง แบบออนไลน์  

ผ่านทางเว็บไซต ์ 
 

มีระบบให้บริการ
ตรวจสอบข้อมูล

แผนผังและข้อกำหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามผังเมือง แบบออนไลน์  
ผ่านทางเว็บไซต ์และ
อุปกรณ์สื่อสารพกพา 

(Mobile) 
 

มีระบบให้บริการ
ตรวจสอบข้อมูล

แผนผังและข้อกำหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามผังเมือง แบบออนไลน์ 

ผ่านทางเว็บไซต ์
อุปกรณ์สื่อสารพกพา 

(Mobile) และ  
แชทบอท (Chatbot) 

ร้อยละ 100   

5.2 การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ในการเป็นระบบราชการ 4.0  
(PMQA 4.0) 

380 คะแนน 
(ค่าเฉลี่ยคะแนน 

กลุ่มที่ 2 : 351 – 399 
คะแนน) 

405.19 คะแนน 
413.29 คะแนน 

(คะแนนปี 64 + 2%) 
458.01 คะแนน  

 
 

หมายเหต ุ  1. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                   เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผู้บริหารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
               2. เกณฑ์การประเมิน แบง่เป็น  
                   - ระดับคณุภาพ มีคะแนนผลการดำเนินงานระหวา่ง 90 – 100 คะแนน 
                   - ระดับมาตรฐานขั้นสงู มีคะแนนผลการดำเนินงานระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 
                   - ระดับมาตรฐานขั้นตน้ มีคะแนนผลการดำเนินงานระหวา่ง 60 – 74.99 คะแนน 
                   - ระดับต้องปรบัปรงุ มีคะแนนผลการดำเนินงานตำ่กว่า 60 คะแนน 
                  กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้คะแนนรวม 89.1735 สรุปผลประเมินอยู่ในระดบัมาตรฐานขั้นสูง 

 
 


