
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลดาํเนินการ 
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

  ตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ประกาศนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๑ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พุทธศักราช 2546 รวมท้ังให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2 
หมวด 1 การนําองค์การ ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิด
การบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ 
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

  รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือให้ทราบผลการดําเนินการ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา เป็นไปตามท่ีคาดหวัง
และบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑ 

 

รายงานผลดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี
กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๑. นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง  มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี จึงได้ยึดหลักการท่ีสําคัญ 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน สําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึน 
ในหน่วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรม ท้ังนี้ 
เพ่ือมิให้เกิดการแสดงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
องค์การ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(๓) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความม่ันใจและศรัทธา ให้เกิดข้ึน 
กับผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 และเพ่ือแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน และแนวทางปฏิบัติ
ภายใต้กรอบนโยบายหลัก คือ 
 
 

๑) นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 1.1)  นโยบาย : ส่งเสริมให้เจ้าของอาคาร /ผู้ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้อาคาร 
 แนวทางปฏิบัติ : กําหนดมาตรการเก่ียวกับการตรวจสอบอาคารให้มีความปลอดภัย 

 
๒) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 2.1)  นโยบาย : ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
 แนวทางปฏิบัติ : กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค 

มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

 2.2)  นโยบาย : ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
 แนวทางปฏิบัติ : กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านการให้คําปรึกษาด้านช่าง

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

 2.3) นโยบาย : นําเสนอข้อมูลข่าวสารและให้บริการตามภารกิจแก่ประชาชน 
 แนวทางปฏิบัติ  : พัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญ ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

 



 ๒ 

๓) นโยบายด้านองค์การ 

 3.1) นโยบาย : ให้ข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 แนวทางปฏิบัติ : ให้ข้าราชการในหน่วยงานเกิดความตระหนักเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 

รวมท้ังมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

 3.๒) นโยบาย  : สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กับองค์การระหว่างประเทศในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจกรมฯ 

 แนวทางปฏิบัติ : ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศในด้าน 
ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการ 

 
 
 

๔) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 ๔.1) นโยบาย : สรรหาบุคคลต้นแบบและประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 

 แนวทางปฏิบัติ : ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ของข้าราชการ 



 
๓ 

๒. มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๔ ด้าน 
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กําหนดโครงการและมาตรการเพื่อรองรับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี  

ที่มีความสําคัญและผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
 

ตารางสรุปการติดตามความก้าวหน้าผลดําเนินการโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 
 
 

มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑. ตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
    - ส่งเสริมให้เจ้าของอาคาร /
ผู้ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการใช้อาคาร 
 

 
 - ร้อยละของการตรวจสอบโรงมหรสพ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
� ผลการปฏิบัติงาน 

ได้ร้อยละ  ๑๐๐       
 

 
• ตรวจสอบความปลอดภัยอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพในเขต

กรุงเทพมหานครประจําปี 2561 ตามแผนการตรวจโรงมหรสพมีจํานวน 
ทั้งสิ้น 315 โรง เริ่มตรวจความปลอดภัยตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 61 มีจํานวน
โรงมหรสพที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วทั้งสิ้น  ๓๑๕  โรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔ 

มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
๑. การให้บริการทดสอบคุณสมบัติ 
ของวัสดุ 
 

 

 

 - ร้อยละความสําเร็จของการให้บริการ
ทดสอบวัสดุ 
 

� ผลการปฏิบัติงาน 
ได้ร้อยละ    ๙๗.๙๘  . 

 

 
• งานทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ (คอนกรีต) 
    - จํานวนทั้งหมด                                                    ๕๙๕  แห่ง 
    -  จํานวนงานที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการบริการ  
       (ระยะเวลามาตรฐาน ๔ วัน)                                     ๕๘๓   แห่ง 
    - จํานวนงานที่อยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานการบริการ               ๑๒   แห่ง   

                                                      (* รายละเอียดตามภาคผนวก) 
 

๒. การให้คําปรึกษาด้านช่าง 
 
 

- ร้อยละความสําเร็จของการให้บริการ  
ให้คําปรึกษาด้านช่าง 
 

� ผลการปฏิบัติงาน 
ได้ร้อยละ   ๑๐๐  . 

สํานักสถาปัตยกรรม ได้ให้บริการด้านคําปรึกษาด้านช่างโดยเป็นคณะกรรมการ
ด้านต่างๆ ตามที่หน่วยงานราชการนั้นร้องขอ ในรอบ ๑๒ เดือน คิดเป็น ๑๐๐% 
(การให้บริการให้ คําปรึกษาด้านช่าง หมายถึง การให้ความอนุเคราะห์ 
เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ฯลฯ ตามที่หน่วยงาน
ราชการร้องขอ โดยมีความครบถ้วน ถูกต้อง และมีมาตรฐานด้านช่าง) 

๓. การพัฒนาปรับปรงุระบบสารสนเทศ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ผู้ใช้งานได้รับ
ข้อมูลครบถ้วน ใช้งานได้อย่างสะดวก  
และรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่/พกพา 
 

- ระดับความสาํเร็จในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  
ให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลครบถ้วน ใช้งานได้ 
อย่างสะดวก และรองรับการใช้งาน บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่/พกพา 
 
� ผลการปฏิบัติงาน 

ได้ระดับที่   ๕. 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ  ดังนี้ 
๑. ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ระบบแล้วเสร็จ  (ภาคผนวก) 
๒. ออกแบบหน้าจอแล้วเสร็จ  (ภาคผนวก) 
๓. พัฒนาโปรแกรมแล้วเสร็จ และติดตั้งใช้งาน (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข ๑) 
๔. ทดสอบระบบ และแก้ไขข้อผิดพลาด (bug) ที่เกิดขึ้น 

(ภาคผนวก เอกสารหมายเลข ๒) 
เปิดใช้งานระบบ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งหน่วยงาน และประกาศ 
ลงใน web site กรมฯ  (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข ๓) 



 
๕ 

มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

นโยบายด้านองค์การ 

1. มาตรการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 

 
- ระดับความสําเร็จของมาตรการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity  and  Transparency 
Assessment : ITA ) ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
� ผลการปฏิบัติงาน 

ได้ระดับที่  ๕  

 
๑. จัดส่งข้อมูลบุคลากร (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(External) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๒. ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment) (EBIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานให้กับ
สํานักงาน ป.ป.ท. 
3. ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์แล้ว และกรมฯ ได้คะแนนประเมิน  
89.13 คะแนน อยู่ในระดับคุณธรรมสูงมาก (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

หมายเหตุ : ผลการดําเนินการ สํานักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้ประเมิน 
2. สนับสนุนการประสานงานกับ
องค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศใน
ด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทาง
วิชาการ 

 

 

- จํ า น ว น ข อ ง ผ ล ง า น ก า ร ติ ด ต่ อ แ ล ะ
ประสานงานกับอง ค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
 
 

� ผลการปฏิบัติงาน 
ได้ผลงานจํานวน   ๔๓ .เรื่อง 

       

1. การจัดประชุมต้อนรับและรับรองคณะผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ         

องค์กรการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเข้าศึกษาดูงานภายในกรมฯ  จํานวน  6  เรื่อง 
2. การติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศสําหรับเข้าร่วม
การประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานของคณะหรือผู้แทนจากกรมฯ ที่มีความประสงค์
จะเดินทางไปเข้าร่วมในแต่ละวาระ  จํานวน 17 เรื่อง 
3. งานสนับสนุนหน่วยงานหลักจัดทําข้อเสนอ/คําขอความร่วมมือทางวิชาการ 

จากต่างประเทศ การจัดทํางบเจรจาฯ ระหว่างประเทศ และงานความร่วมมือ 

ทางวิชาการกับสมาคมระหว่างประเทศ  จํานวน 2 เรื่อง 
4. งานให้บริการข้อมูลวิชาการด้านต่างประเทศ และงานบริการให้คําปรึกษา 

ด้านโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ  จํานวน 17 เรื่อง  
5. งานชว่ยอํานวยการโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และงานช่วยอํานวยการ 
เกี่ยวกับงานพิธีการต่าง  ๆ(อาทิ การเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดี การจัดการต้อนรับและการรับรอง
ชาวต่างประเทศ การจดัประชุมระหว่างประเทศ)  จํานวน 1 เรื่อง 

 



 
๖ 

 
มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
1. โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ระดับความสําเร็จของโครงการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

� ผลการปฏิบัติงาน 
ได้ระดับที่  ๕  
 

 
๑. กรมฯ ได้มีคําสั่งที่ 3783/2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 แต่งตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

3. ให้แต่ละส่วนราชการดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

4. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5. รายงานผลการคัดเลือกฯ ให้อธิบดีทราบและลงนามในประกาศเกียรติบัตรภายใน 
เดือนมกราคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ 

แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายหลัก ๔ ด้าน กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ 
 

 ๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  
    (๑.๑) นโยบายหลัก  :  ส่งเสริมให้เจ้าของอาคาร/ผู้ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้อาคาร 
     แนวทางปฏิบัติ  :  กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารให้มีความปลอดภัย 
    มาตรการ/โครงการ  :  ตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร  
     หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
    ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของการตรวจสอบโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
                 เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ร้อยละของการตรวจสอบโรงมหรสพในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- โรงมหรสพ หมายถึง อาคารหรือส่วนใด
ของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สําหรับฉาย
ภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือ
การแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์
เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น
เป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่
ก็ตาม 
- โรงมหรสพที่ได้รับการกํากับดูแลให้มี
ความปลอดภัย หมายถึง โรงมหรสพที่ผ่าน
การตรวจสอบซ้ําจากเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการ-
และผังเมืองและพบว่ามีข้อบกพร่องต้อง
แก้ไข  และสามารถดํา เ นินการแก้ไข
ข้อบกพร่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย 

 



 
๘ 

๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    
  (๒.๑) นโยบายหลัก  :  ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ  
  แนวทางปฏิบัติ  :  กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค 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 
การทดสอบคุณสมบั ติของก้อน
ตัวอย่างคอนกรีตให้มีความถูกต้อง
ตามมาตรฐานงานด้านช่าง และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙ 

   

    (2.2) นโยบายหลัก  :   ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ  
  แนวทางปฏิบัติ  :  กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านการให้คําปรึกษาด้านช่าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

  มาตรการ/โครงการ   :  การให้คําปรึกษาด้านช่าง 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :   สํานักสถาปัตยกรรม 
  ตัวชี้วัด  :  ร้อยละความสําเร็จของการให้บริการ ให้คําปรึกษาด้านช่าง 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

-  ร้อยละความสําเร็จของการให้บริการ ให้
คําปรึกษาด้านช่าง 
 
 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

การให้บริการให้คําปรึกษาด้านช่าง 
หมาย ถึง  การให้ความอนุ เคราะห์ 
เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะทํางาน ฯลฯ ตามที่หน่วยงาน
ราชการร้องขอ โดยมีความครบถ้วน 
ถูกต้อง และมีมาตรฐานด้านช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

(๒.3) นโยบายหลัก  :   นําเสนอข้อมูลข่าวสารและให้บริการตามภารกิจแก่ประชาชน  
  แนวทางปฏิบัติ  :  พัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

  มาตรการ/โครงการ   :  การพัฒนาปรบัปรุงระบบสารสนเทศประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลครบถ้วน ใช้งานได้อย่างสะดวก และรองรับการใช้งาน 
     บนอุปกรณ์เคลื่อนที่/พกพา  

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลครบถ้วน ใช้งานได้อย่างสะดวก และ  
                             รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่/พกพา 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ให้
ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลครบถ้วน ใช้งานได้อย่าง
สะดวก  และรองรับการใช้ งาน บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่/พกพา 
 
 

ระดับ 5 ขั้นตอน
ที่ 1 

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที่ 5 

   ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุ งระบบสารสนเทศ 
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ฯ มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ระบบแล้วเสร็จ 
๒. ออกแบบหน้าจอแล้วเสร็จ 
๓. พัฒนาโปรแกรมแล้วเสร็จ และติดตั้งใช้งาน 
๔. ทดสอบระบบ และแก้ไขข้อผิดพลาด (bug) ที่เกิดขึ้น 
๕. เปิดใช้งานระบบ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งหน่วยงาน และ
ประกาศลงใน web site กรมฯ 
    หลักฐานประกอบ ดังนี้ 
๑. ผังงาน Data Flow Diagram หรือ ER Diagram 
๒. ตัวอย่างหน้าจอ 
๓. link application 
๔. ตัวอย่างข้อมูล 
๕. หนังสือแจ้งหน่วยงาน และประกาศลงใน web site กรมฯ 

 



 
๑๑ 

 3. ด้านองค์การ  
  

  (๓.๑) นโยบายหลัก  :  ให้ข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  แนวทางปฏิบัติ  :  ให้ข้าราชการในหน่วยงาน เกิดความตะหนักเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
     มาตรการ/โครงการ  :  มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
                  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่ 
    ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเร็จของมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
               ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
1 2 3 4 5 

- ระดับความสําเร็จของมาตรการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and  Transparency Assessment 
: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

ระดับ ๕ ๐ - 
๑๙.๙๙ 

๒๐ – 
๓๙.๙๙ 

๔๐ – 
๕๙.๙๙ 

๖๐ – 
๗๙.๙๙ 

๘๐ - 
๑๐๐ 

      ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  
จะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๑๐๐ คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น ๕ ระดับ 
ช่วงคะแนน เกณฑ์ระดับคุณธรรม 
๘๐ - ๑๐๐ สูงมาก 

๖๐ – ๗๙.๙๙ สูง 

๔๐ – ๕๙.๙๙ ปานกลาง 

๒๐ – ๓๙.๙๙ ต่ํา 

๐ - ๑๙.๙๙ ต่ํามาก 

      สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จะเป็นผู้แจ้งผล 
การประเมินให้กรมฯ ทราบ 



 
๑๒ 

  

(๓.๒) นโยบายหลัก  :  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองกับองค์การระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมฯ 
  แนวทางปฏิบัติ  :  ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการ 
  มาตรการ/โครงการ   :  สนับสนุนการประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการ 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ 
  ตัวชี้วัด  :  จาํนวนของผลงานการติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการ 

 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- จํานวนของผลงานการติดต่อและ
ประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือ 
และความร่วมมือทางวิชาการ 

20 – 24
เรื่อง 

ต่ํากว่า 
14 เรื่อง 
 

15-19 
เรื่อง 

 

20-24 
เรื่อง 

2๕-2๙ 
เรื่อง 

 

มากกว่า 
30 เรื่อง 

 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ได้ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมโยธาธิการและผังเมือง
กับองค์การระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
กรมฯ เช่น  

1. การจัดประชุมต้อนรับและรับรองคณะผู้แทนจาก
อง ค์การระหว่ า งประเทศ  อง ค์กรการ ศึกษา ที่ มี 
ความประสงค์จะขอเข้าศึกษาดูงานภายในกรมฯ 

2. การติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศสําหรับเข้าร่วมการประชุม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานของคณะหรือผู้แทนจากกรมฯ ที่มีความ
ประสงค์จะเดินทางไปเข้าร่วมในแต่ละวาระ  

 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน  
 (๔.๑) นโยบายหลัก  :  สรรหาบุคคลต้นแบบและประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
  แนวทางปฏิบัติ  :  ส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
  มาตรการ/โครงการ   :  โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่  
  ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเร็จของโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 - ระดับความสําเร็จของโครงการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั ติตามมาตรฐานทาง
คุณ ธ ร รม แล ะจ ริ ย ธ ร ร ม  ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ ๕ ขั้นตอน 

ที่ 1 

ขั้นตอน 

ที่ 2 

ขั้นตอน 

ที่ 3 

ขั้นตอน 

ที่ 4 

ขั้นตอน 

ที่ 5 

ขั้นตอนตามแผนงานโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปี-
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของกรมโยธาธิการ-
และผังเมือง 
2. ประชุมกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
3. แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมฯ พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ผู้ ป ฏิบั ติตามมาตรฐานทาง คุณธรรมและจ ริยธรรม 
หน่วยงานละ 1 คน ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ 
4. กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเสนอคณะ-
กรรมการฯ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในกรมฯ แสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน 
5. คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.  2561 และรายงานผล 
การดําเนินการเสนอต่ออธิบดีเห็นชอบ จึงประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมฯ 



 ๑๔ 

 
๓. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

๓.๑ ผู้บริหารในระดับหน่วยงานควรให้ความสําคัญในการกําหนดมาตรการกํากับดูแลองค์การท่ีดี เพ่ือให้
การกํากับดูแลองค์การมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอย่างเหมาะสม สามารถนําไปสู่ 
การแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน 

๓.๒ ควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของกรมฯ  
โดยให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลัก กําหนดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นในการสร้างแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 

๓.๓ ควรนํามาตรการ/โครงการท่ีกําหนดในนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี เข้าเป็นตัวชี้วัดในระดับ
หน่วยงานนั้นๆ เ พ่ือมีผลต่อการบรรลุ เป้าหมายในการทํางานระดับกรมฯ และเป็นผลการปฏิบั ติงาน 
ของผู้รับผิดชอบดําเนินการ  

 
   
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

(เอกสารประกอบตัวชี้วัด) 

 
 





นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ มีขั้นตอน ดังนี ้

1. ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ระบบแล้วเสร็จ 
การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

ระบบงานจ าเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาปรับปรุงระบบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สามารถเก็บข้อมูลการประกาศประเภท วิธีการ
จัดหา ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลงประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนกลางโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะท าให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคีย์ข้อมูลการลงประกาศไม่ซ้ าซ้อนในการน าเข้าข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ ลดความ
ผิดพลาดและรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Responsive Web) ใช้งานได้ง่ายขึ้น ซ่ึงระบบงานที่
พัฒนาขึ้นจะแบ่งการใช้งานเป็น 2  ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนของผู้ใช้งาน  เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ  และประชาชนทั่วไป ใช้ในการค้นหาข้อมูล 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
           2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ เป็นส่วนที่ผู้ดูแลระบบใช้ในการน าเข้า/เพ่ิมเติม/แก้ไข รายการเอกสาร 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
           ในการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบที่จะพัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่นี้ ได้น าเทคโนโลยีของ
ระบบเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย (Client/Server System) มาใช้และใช้การออกแบบโดยการ
น าเสนอแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram หรือ DFD) ขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิธีใน
การออกแบบฐานข้อมูลมาช่วยในการพัฒนา และน าเทคโนโลยีที่กล่าวข้างต้นมาช่วยในการแก้ปัญหาของ
ระบบงานเดิม นอกจากนั้นยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างานของระบบได้อย่าง
เต็มที ่
 

1.1 Work Flow Diagram ของระบบ 

จากการวิเคราะห์กระบวนการการท างานของระบบ สามารถแสดงผังการท างานของระบบงานว่ามี
ขั้นตอนใดบ้าง ซึ่งแสดงได้ ตามรูปภาพที ่ 1 

 

 

 



 

รปูภาพที่ 1 ผังงาน Work Flow Diagram ระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ 

 

 1.2 Context Diagram ของระบบงาน 

  จากการวิเคราะห์รายละเอียดการท างานของระบบ สามารถแสดงผังการท างานว่าประกอบด้วย
บุคคลใดบ้างที่เก่ียวข้องกับระบบงาน ซึ่งแสดงได้ ตามรูปภาพที ่2.2  

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่  2  Context Diagram ของระบบ 

ระบบจดัซ้ือ 

จดัจ้างกรมฯ 

0 

ผูใ้ชง้าน 

ประเภทประกาศ/วิธีการ 

จดัหาท่ีคน้หา 

รายละเอียดประเภทประกาศ/ 

วิธีการจดัหาท่ีคน้หา 

ผูดู้แลระบบ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งการปรับปรุง/

เรียกดู 

ขอ้มูลท่ีผา่นการปรับปรุง/

เรียกดู 



 จากรูปภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุดของระบบ (Context Diagram) สามารถน ามาแตก
รายละเอียด (Explored) โดยแสดงถึงโปรเซส (Process) หลักๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ (Boundaries) และข้อมูลที่
เป็นข้อมูลหลัก (Primary Data) ได ้รายละเอียด ตามรูปภาพที่  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่  3  แสดงรายละเอียดของ  Boundaries, Data และ Process ของระบบ 

 

 จากการแสดงรายละเอียดของ Boundaries, Data และ Process ของระบบ สามารถน ามาเขียน Data 
Flow Diagram Level 0 และ Level 1 ของระบบงานใหม่ได ้ตามรูปภาพที่ 4 - 6 ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

List of Boundaries: 

1. ผูดู้แลระบบ 

2. ผูใ้ชง้าน 

List of Process: 

1. การเขา้สู่ระบบ (Login) 

2. ปรับปรุงแฟ้มขอ้มูล 

3. คน้หาขอ้มูล 

List of Data: 

1. ขอ้มูลประเภทประกาศ 

2. ขอ้มูลวธีิการจดัหา 

3. ขอ้มูลผูดู้แลระบบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที ่ 4 Data Flow Diagram Level 0 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ค้นหา 

ข้อมูล 

1 

ปรับปรุง

แฟ้มข้อมูล 

ผูดู้แลระบบ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งการปรับปรุง/

เรียกดู 

ขอ้มูลท่ีผา่นการปรับปรุง/

เรียกดู 

ขอ้มูลผูดู้แลระบบ D1 

D2 ขอ้มูลประเภทประกาศ 

D2 ขอ้มูลประเภทประกาศ 

 
ผูใ้ชง้าน 

ประเภทประกาศ/วิธีการจดัหา 

ท่ีคน้หา 

รายละเอียประเภทประกาศ/

วิธีการจดัหาท่ีคน้หา 

Login, password 

D3 ขอ้มูลวิธีการจดัหา 

2 

ข้อมูลจดัซ้ือ

จดัจ้างกรมฯ 

D3 ขอ้มูลวิธีการจดัหา 

รับค่า xml ขอ้มูล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่ 5  Data Flow Diagram Level 1 (P.1) Process ปรับปรุงแฟ้มข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่ 6  Data Flow Diagram Level ๑ (P.2) Process ค้นหาข้อมูล 

1.2 

เพิม่/แก้ไข

ข้อมูล 

1.1 

เรียกดู ผูดู้แลระบบ 
ขอ้มูลท่ีตอ้งการ เรียกดู 

ขอ้มูลท่ีผา่นการปรับปรุง 

ขอ้มูลผูดู้แลระบบ D1 

Login, password 

1.3 

บันทกึ 

แสดงขอ้มูล 

ผลการปรับปรุง 

2.2 

แสดงผลการ

ค้นหา 

2.1 

ค้นหา 

ข้อมูล 

ผูใ้ชง้าน 

ประเภทประกาศ / วิธีการ 

จดัหาท่ีคน้หา 

D2 

แสดงขอ้มูล 

รายละเอียดประเภทประกาศ /
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 1.3  การออกแบบ และจัดท าฐานข้อมูล 
 ในการพัฒนาปรับปรุงระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนกลางผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จัดท าโดยซอฟท์แวร์จัดการฐานข้อมูล MySQL มาใช้เป็นฐานข้อมูล ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

ระบบจดัการฐานข้อมูล MySQL  

MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนอย่าง
บูรณาการ เพ่ือให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) 
เพ่ือให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net 
หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิก
ดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่
หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส (Open Source)ที่ถูกน าไปใช้งานมากที่สุด 

MySQL : มายเอสคิวแอล เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL. แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศ
สวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ 

MySQL สร้างขึ้นโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟินแลนด์ ชื่อ David Axmark, Allan Larsson และ 
Michael "Monty" Widenius. 

ปัจจุบันบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) เข้าซื้อกิจการของ MySQL AB เรียบร้อย
แล้ว ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ภายใต้ MySQL AB ทั้งหมดจะตกเป็นของซัน 

ชื่อ "MySQL" อ่านออกเสียงว่า "มายเอสคิวเอล" หรือ "มายเอสคิวแอล" (ในการอ่านอักษร L ในภาษาไทย) 
ซึ่งทางซอฟต์แวร์ไม่ได้อ่าน มายซีเควล หรือ มายซีควล เหมือนกับซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลตัวอ่ืน 

ความสามารถและการท างานของโปรแกรม MySQL มีดังต่อไปนี้ 

MySQL ถือเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (DataBase Management System (DBMS)  

ฐานข้อมูลมีลักษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บรวบรวมข้อมูล การที่จะเพ่ิมเติม เข้าถึงหรือประมวลผล
ข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลจ าเป็นจะต้องอาศัยระบบจัดการ ฐานข้อมูล ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการกับ
ข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งส าหรับการ ใช้งานเฉพาะ และรองรับการท างานของแอพลิเคชันอ่ืนๆ ที่ต้องการใช้งานข้อมูล
ในฐานข้อมูล เพ่ือให้ได้รับความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลจ านวนมาก MySQL ท าหน้าที่เป็นทั้งตัวฐานข้อมูล
และระบบจัดการฐานข้อมูล 

 



MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ relational  

ฐานข้อมูลแบบ relational จะท าการเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูลทั้งหมดลง
ในไฟล์ เพียงไฟล์เดียว ท าให้ท างานได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น นอกจากนั้น แต่ละตารางที่เก็บข้อมูลสามารถ
เชื่อมโยงเข้าหากันท าให้สามารถรวมหรือจัด กลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา SQL ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรม MySQL ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล 

MySQL แจกจ่ายให้ใช้งานแบบ Open Source นั่นคือ ผู้ใช้งาน MySQL ทุกคนสามารถ    ใช้งานและ
ปรับแต่งการท างานได้ตามต้องการ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL ได้จากอินเทอร์เน็ตและน ามาใช้งานโดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

ดังนั้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยท างาน และให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะเก็บข้อมูลชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง เบอร์โทรสาร สถานที่ตั้งและติดต่อกรมโยธาธิการ
และผังเมืองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไว้ในตารางชื่อ Department, Person และ Status_add โดยมีโครงสร้าง
ตารางที่มีความสัมพันธ์กัน ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี  1.3.1   โครงสร้างตาราง  AnounceType (ตารางประเภทประกาศ) 

Field Name Data Type Field Size Description Key 

Id_Anounce Int 10 ล าดับที่ PK 

No_Parameter Varchar 50 รหัสประเภทประกาศ  

Name_Anounce Varchar 100 ชื่อประเภทประกาศ  

 

ตารางท่ี  1.3.2   โครงสร้างตาราง  MethodID (ตารางรหัสวิธีการจัดหา) 

Field Name Data Type Field Size Description Key 

Id_MethodID Int 10 ล าดับที่ PK 

No_ MethodID Varchar 50 รหัสวิธีการจัดหา  

Name_ MethodID Varchar 100 ชื่อวิธีการจัดหา  

 

 



ตารางท่ี  1.3.๓   โครงสร้างตาราง  NameDPT (ตารางช่ือหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 

Field Name Data Type Field Size Description Key 

dff_idgf Varchar  10 ล าดับที่ PK 

dff_idsi Varchar 5 รหัสหน่วยงาน  

dff_thfilname Varchar 150 ชื่อหน่วยงาน  

dff_thshtname Varchar 25 ชื่อย่อหน่วยงาน  

dff_enfilname Varchar 150 ชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ  

dff_enshtname Varchar 25 ชื่อย่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ  

dff_sector Varchar 1 รหัสประเภทหน่วยงาน 
 (1 = ส่วนกลาง,2=ส่วนภูมิภาค) 

 

dff_province Varchar 2 รหัสประเภทหน่วยงาน  

dff_pvgruop Varchar 2 รหัสแบ่งภาคแต่ละภาค  

ตารางท่ี  1.3.๔   โครงสร้างตาราง  Procurement (ตารางข้อมูล) 

Field Name Data Type Field Size Description Key 

id_procurement Int 10 ล าดับที่ PK 

title Varchar 150 ชื่อหัวข้อเรื่อง  

file_link Varchar 150 ลิงค์ไฟล์จากกรมบัญชีกลาง  

date Date  วันที่ลงประกาศ  

descripttion Varchar 150 รายละเอียด  

quid Varchar 50   

NameDPT Varchar 100 รหัสหน่วยงาน FK 

AnounceType Varchar 5 รหัสประเภทประกาศ FK 

MethodID Varchar 5 รหัสวิธีการจัดหา FK 



 

 PK = Primary Key 

 FK = Foreign Key 

1.4  พัฒนาระบบตามท่ีออกแบบไว้  

 การพัฒนาระบบในครั้งนี้ ผู้ขอรับการประเมินได้เลือกใช้เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตเปิดเว็บบราวเซอร์จะช่วยปรับการแสดงผลให้เหมาะสมกับอุปกรณ์
พกพา มีการปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษร หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางให้เหมาะกับการแสดงผลในแนวแคบ 
และรองรับการสัมผัสด้วยนิ้วมือได้ เพ่ือให้การใช้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการของระบบใหม่ โดยเห็น
ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการใช้พัฒนาโปรแกรมดังกล่าว ควรใช้เทคนิคในการพัฒนาแบบ Web 
Mobile Application  

 ข้อดีของการพัฒนาโปรแกรมแบบ Web Mobile Application 

1. รองรับการแสดงผลให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น การปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษร หรือรูปแบบ
การจัดวางให้เหมาะกับการแสงผลในแนวแคบ 

2.  ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อการประมวลผล 

 3.  เป็นเทคโนโลยีการประมวลผลแบบทันทีทันใด (real time update) 

 4. บริหารจัดการ และควบคุมระบบผ่าน Web Server ท าให้การเพ่ิม ปรับปรุง หรือแก้ไขโปรแกรม มี
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 5.  การแสดงผลใช้ภาษา HTML5 และ CSS3 ท าให้ลดข้อจ ากัดในการแสดงผล 

 6.  การค้นหาข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 7.  ไม่จ ากัดระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูล สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 ข้อจ ากัดของการพัฒนาโปรแกรมแบบ Web Mobile Application 

 การพัฒนาโปรแกรมแบบ Web Mobile Application เป็นการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือให้รองรับกับอุปกรณ์
ที่มีการแสดงผลแตกต่างกันหลายขนาดหน้าจอ เช่นบน Desktop บน Tablet หรือบนมือถือ บนหน้าเว็บไซต์
เดียวกันและประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Web Server โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานโปรแกรม
นี้ ผ่านเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง Web Browser โดยแต่ละหน้าจอที่แสดงผลของโปรแกรมทางด้าน
ของ Web Browser เรียกว่า Page เช่น HTML Page หรือเรียกโดยรวมว่า Web Page และโปรโตคอลที่ใช้



ติดต่อสื่อสารกันระหว่าง Web Server และ Web Browser คือ HTTP (Hyper Text  Transfer Protocol)  ส่วน
ของ Script ในการสร้างเว็บไซต์นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ตามลักษณะการแปลภาษาได้แก่ 

 -  Client-Side Script หมายถึง Script ที่มีการแปลชุดค าสั่งทางฝั่งเครื่องของผู้ใช้ โดย Script เหล่านี้จะ
ถูกแปลโดย Web Browser เช่น Google Chrome, Internet Explorer , Mozilla Firefox , Opera และ Safari 
ตัวอย่างของ Script นี้ได้แก่ JavaScript , VBScript 

 -  Server-Side Script หมายถึง Script ที่มีการแปลชุดค าสั่งทางฝั่งของ Server โดย Script เหล่านี้จะถูก
แปลโดย Web Server ให้กลายเป็นภาษา HTML แล้วจึงจะส่งภาษา HTML เหล่านั้นกับมาให้ Brower แปลต่อไป 
ตัวอย่างของ Script นี้ ได้แก่ CGI , PHP , JSP และ XML  เป็นต้น 

 ส าหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบแบบ  Web Mobile Application สามารถเลือกใช้ได้หลาย
รูปแบบ ดังนี้ 

•  XML (Extensible Markup Language) เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล ถ้าเปรียบเทียบกับ
ภาษา HTML จะแตกต่างกันที่ HTML ถูกออกแบบมาเพ่ือการแสดงผลอย่างเดียวเท่านั้น  

 • CGI (Common Gateway Interface) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในระยะแรก ๆ ในการพัฒนาเว็บร่วมกับ
ฐานข้อมูล ใช้ภาษา Perl เป็นหลัก ส่วนมากใช้กับระบบ UNIX 

 •  PHP (Professional Home Page) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เริ่มเป็นที่นิยม เนื่องจากสนับสนุนเครื่องหลาย
รูปแบบโดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขโค้ดเดิมท่ีมีอยู่ และท่ีส าคัญเป็น Open Source ที่สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ 

 •  JSP (Java Server Pages) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ Java เป็นหลัก สามารถใช้ XHTML ได้ 

 ในการพัฒนาระบบงานในครั้งนี้ ผู้ขอรับการประเมินได้เลือกโปรแกรมภาษา PHP และ XML เพ่ือให้ใช้งาน
ร่วมกับโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL โดย PHP และ XML มีคุณสมบัติและข้อดี สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

     PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส 
ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML 

      ภาษาพีเอชพี ในชื่อภาษาอังกฤษว่า  PHP ซึ่งใช้เป็นค าย่อแบบกล่าวซ้ า จากค าว่า PHP Hypertext 
Preprocessor หรือชื่อเดิม Personal Home Page 

ที่มาของ PHP 

ปี ค.ศ.1994 : PHP ถูกสร้างขึ้น โดย Rasmus Lerdorf ท าให้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจ านวน 
                    มาก จึงได้ออกเป็นแพ็คเกจ "Personal Home Page"  

                    ซึ่งเป็นที่มาของ PHP 



ปี ค.ศ.1995 : มีการพัฒนาตัวแปลภาษา PHP ขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อว่า PHP/FI เวอร์ชั่น 2 

ปี ค.ศ.1997 : ได้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และเพ่ิมเติมเครื่องมือให้มากข้ึน 

         โครงสร้างของการเขียน PHP  จะต้องเขียนอยู่ในแท็ก 

 

การเขียน <? php และ ?> หรือ <? และ ?> และยังสามารถฝังค าสั่ง PHP ไว้ในเว็บเพจร่วมกับค าสั่ง
(Tag) ของ HTML ได้ เช่น 

 

  <?php 

   Echo “Hello, World!”; 

  ?> 

ข้อดีของ PHP 

      PHP นั้นเป็นภาษาส าหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ สามารถเขียนได้หลากหลายโปรแกรม
เช่นเดียวกับภาษาทั่วไป ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนา
เว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 

ความแตกต่างระหว่าง PHP กับ HTML 

- PHP นั้นเป็นส่วนที่ใช้ในการค านวณ ประมวลผล เก็บค่า และท าตามค าสั่งต่างๆ 
- HTML นั้นเป็นภาษาที่ใช้ในการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ จัดต าแหน่งรูป จัดรูปแบบตัวอักษร หรือใส่สีสัน

ให้กับ เว็บไซต์ 
ความสามารถของภาษา PHP 

- เป็นภาษาท่ีมีลักษณะเป็นแบบ Open source ผู้ใช้สามารถ Download และน า Source code ของ 
PHP ไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

- เป็นสคริปต์แบบ Server Side Script ดังนั้นจึงท างานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งผลกับการท างานของเครื่อง 
Client 

- PHP สามารถท างานได้ในระบบปฎิบัติการที่ต่างชนิดกัน เช่น Unix, Windows, Mac OS หรือ Risc OS 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- PHP สามารถท างานได้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์หลายชนิด เช่น Personal Web Server(PWS), Apache, 
OmniHttpd และ Internet Information Service(IIS) เป็นต้น 

- ภาษา PHP สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) 



- PHP มีความสามารถในการท างานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูล
ที่สนับสนุนการท างานของ PHP เช่น Oracle, MySQL, FilePro, Solid, FrontBase, mSQL และ MS 
SQL เป็นต้น 

- โค้ด PHP สามารถเขียน และอ่านในรูปแบบของ XML ได้ 
 
           

 

 

 

รูปภาพที่ 7 แสดงหลักการท างานของ PHP 

 

 



XML คือ ภาษา HTML เริ่มมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 ได้มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางและ
แพร่หลายจนท าให้มี web page จ านวนมากมายมหาศาล แต่ด้วยข้อจ ากัดและข้อด้อยบางประการของ HTML 
ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องของผู้ใช้ในบางประการใด จึงได้มีการพัฒนาภาษาใหม่ข้ึนมาใหม่เรียกว่า XML 
(Extensive Markup Language) มาช่วยเสริมการท างานของ HTML ซึ่งเป็นการท างานกับข้อมูลโดยตรง สามารถ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดย Application บนเว็บได้ชัดเจน และใช้ฟอร์มที่
ยืดหยุ่นได้ตามมาตรฐาน HTML หรือ Hyper Text Markup Language 

XML ย่อมาจากค าว่า e X tensible M arkup L anguage เป็นภาษาที่ใช้ก าหนดรูปแบบของค าสั่งภาษา 
HTML หรือที่เรียกว่า Meta Data ซึ่งจะใช้ส าหรับก าหนดรูปแบบของค าสั่ง Markup ต่าง ๆ แต่มีข้อแตกต่างกับ 
HTML ที่เป็น Markup Language ซึ่ง XML ได้รับการพัฒนามาจาก SGML (Standard Generalized Markup 
Language) ที่เป็นข้อก าหนดในการสร้างหรือจัดท าเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ก าหนดโดย W3C หรือ 
World Wide Web Consortium ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมใช้และได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน
บนเว็บ โดย XML จะประกอบด้วย 3 ส่วนพ้ืนฐานด้วยกัน คือ เอกสารข้อมูล (Data document) เอกสารนิยาม
ความหมาย (definition document ) และ นิยามภาษา (definition language) 

การใช้งาน XML จ าเป็นต้องใช้ร่วมกับ Style Sheet หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ เพราะ XML เพียงแต่ก าหนด
รูปแบบของ Tag เท่านั้น ไม่ได้ก าหนดว่า Tag จะแสดงผลแบบใด ดังนั้น หากเอาข้อมูลในรูปแบบ XML ไป
แสดงผลในอุปกรณ์ชนิดใดก็ตาม จะต้องก าหนดวิธีแสดงผลของอุปกรณ์นั้นด้วย นอกจากนี้ XML ยังสนับสนุน
ตัวอักษรภาษานานาชาติ โดยใช้มาตรฐาน ISO 10646 จุดมุ่งหมายของภาษา XML คือ ภาษาต้องเรียบง่าย มี
ค าสั่งน้อยที่สุด สามารถเขียนด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความ (Text Editor) และสนับสนุนการท างานร่วมกับ 
Application ได้หลายชนิด ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาภาษา Markup ตามข้อก าหนดของ XML แล้ว เช่น 
SMIL ส าหรับควบคุมข้อมูลมัลติมีเดีย 

XML เป็นส่วนหนึ่งของ HTML แต่ XML จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อเมือง อุณหภูมิ 
ความกดอากาศ เป็นต้น ส่วน HTML เป็นการก าหนด tag ต่าง ๆ ว่าจะให้ข้อมูลแสดงผลในรูปแบบใด ซึ่งข้อมูล
สามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตารางหรือ text ธรรมดา ขึ้นอยู่กับการก าหนดของ HTML และ 
XML ยังสามารถให้รายละเอียดของเนื้อหาเอกสาร เรียกว่า Document Type Definition (DTD) ว่าจะแสดงหรือ
ซ่อนส่วนใดของเอกสาร 

ดังนั้น XML จะเกิดประโยชน์เต็มที่เมื่อน ามาใช้งานร่วมกับ HTML เนื่องจาก XML มีความพร้อมในแง่ของ
รายละเอียด การน าข้อมูล ตลอดจนโครงสร้างข้อมูลมาแสดงในรูปแบบ Text ผ่านทาง HTTP และมีความสามารถ
ในการจัดข้อมูล ซึ่งการเขียน Web page โดยใช้ HTML ผู้พัฒนาสามารถก าหนดได้ว่าส่วนไหนจะเป็นตัวหนา ตัว
เอียง หรือตัวอักษรเป็นแบบไหน ส่วน XML นั้นจะเป็นการเตรียมส่วนของข้อมูลที่จะน าไปใส่ในช่องที่ก าหนดตาม
การเขียนของ HTML เช่น ข้อมูลราคา หรือราคาที่ตั้งส าหรับการจัดรายการส่งเสริมการขาย อัตราภาษี ค่าขนส่ง 
เป็นต้น 



โครงสร้างของภาษา XML มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยแท็ก(Tag)เปิด และแท็กปิด เช่นเดียวกับภาษา 
HTML แต่ภาษา XML สามารถสร้างแท็กรวมทั้งก าหนดโครงสร้างของข้อมูลได้เอง ซึ่งความสามารถตรงนี้ตัวภาษา 
HTML ท าไม่ได้เพราะภาษา HTML ถูกก าหนดแท็กตายตัวโดย W3C 

<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?> 

<address_book> 

<person Gender="M"> 

<name>Jane Doe</name> 

<address> 

<street>123 Main St.</street> 

<city>SanFrancisco</city> 

<state>CA</state> 

<zip>94117</zip> 

</address> 

<phone>555-1212</phone> 

</person> 

</address_book> 

 

จุดเด่นของ XML 

1. ดูเอกสารได้ง่าย สะดวก และได้ผลดีเหมือน HTML 

2. สนับสนุนการประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ และสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ 

3. การเขียน XML ท าได้ด้วยการใช้ Text editor ทั่วไป และไม่ต้องการเครื่องมือที่ซับซ้อน 

4. ใช้เป็นตัวควบคุมข้อมูล (Meta data) จึงเป็นแนวทางในการขนส่งข้อมูล และสร้างการเชื่อมโยงระหว่าง
แอปพลิเคชั่นได้ง่าย 

5. สนับสนุน UNICODE ท าให้ใช้ได้กับหลากหลายภาษา และผสมกันได้หลากหลายภาษา 



6. ดึงเอกสาร XML มาใช้งานได้ง่าย และใช้ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์อ่ืนได้ง่าย เช่น โปรแกรม DB2, Oracle, 
SAP เป็นต้น 

7. น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมบนเครือข่ายได้มาก เช่น E-Business, EDI, E-Commerce, การจัดการ 
Supply chain / Demand chain management, การด าเนินการแบบ intranet และ Web Base Application 

 ดังนั้นการออกแบบระบบค้นหาผู้บริหารกรมฯ และจัดท าโปรแกรมประยุกต์เรียกใช้งานนี้ จึงออกแบบให้
ท างานผ่าน Web Mobile Application และเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการค้นหา หรือปรับปรุงฐานข้อมูล 
โดยสาเหตุในการเลือกออกแบบ และจัดท าโปรแกรมประยุกต์เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยท างาน ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานในรูปแบบ Web Mobile Application นี้มีเหตุผลด้านการใช้งานโปรแกรม และด้านการพัฒนา
โปรแกรม ดังนี้ 

 1. ด้านการใช้งานโปรแกรมที่อยู่ ในรูปแบบ Web Mobile Application จะใช้ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเป็นพ้ืนฐานในการท างาน ซึ่งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้เป็นระบบที่แพร่หลาย และกรมโยธาธิการ
และผังเมืองใช้ระบบนี้อยู่แล้วในปัจจุบัน เป็นการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็น
วิธีการเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นสูง และต้นทุนต่ ากว่าวิธีอ่ืน ๆ และการรวมศูนย์ข้อมูลที่ส าคัญ
ไว้ที่ส่วนกลาง ท าให้ง่ายต่อการดูแล และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งเครื่องของผู้ใช้งานที่ติดต่อเข้ามา
เพ่ือท างานกับ Web Server ไม่จ าเป็นต้องลงโปรแกรมใด ๆ เป็นพิเศษ 

 2. ด้านการพัฒนาโปรแกรม Web Based Application  ช่วยอ านวยความสะดวกต่อผู้พัฒนาโปรแกรม
เป็นอย่างมากในการแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรมส่วนกลางที่ Web Server ที่เดียว สามารถแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรม
ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ โดยไม่กระทบกับโปรแกรมการใช้งานส่วนอ่ืน ๆ ผู้ใช้งานยังคงใช้งานโปรแกรมในส่วนอ่ืนต่อไป
ได้ ท าให้การท างานไม่หยุดชะงัก อีกทั้งผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เพียง
สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ท าให้สามารถแก้ไขโปรแกรมได้ และภาษาที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม ได้แก่ภาษา HTML และ PHP เป็นภาษาที่ง่ายต่อการศึกษา และพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไปได้อีก 

การติดตั้ง Server ก่อนการติดตั้งระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ   

 การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์  

 ในการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์จะใช้โปรแกรม AppServ เพ่ือจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ ส าหรับใช้ในการปรับแต่งและทดสอบระบบจัดซื้อจ้างกรมฯ ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อยต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้  

 • Apache 2.2.4 
• MySQL 5.0.45 



• PHP 5.2.3 

• phpMyAdmin 2.10.2 

หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งแล้ว เมื่อเข้าบราวเซอร์และพิมพ์ http://localhost จะปรากฏหน้าจอ
ของโปรแกรม AppServ ขึ้น สามารถเข้าปรับแต่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ ตามรูปภาพที ่8 

 

รูปภาพที่  8   แสดงหน้าจอโปรแกรม AppServ 

การสร้างฐานข้อมูล  

การสร้างฐานข้อมูลให้เข้าเว็บบราวเซอร์ http://localhost/phpmyadmin จะปรากฏหน้าจอ
ของโปรแกรม phpMyAdmin จากนี้ก็จะสามารถสร้างฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบได้ โดยการระบุชื่อของ
ฐานข้อมูลที่จะสร้างในช่องด้านล่าง “Create new database” แล้วคลิกปุ่ม Create ตามรูปภาพที่ 9   

 

รูปภาพที่  9 แสดงหน้าจอโปรแกรม phpMyAdmin 



3. พัฒนาโปรแกรมแล้วเสร็จ และติดตั้งใช้งาน 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาปรับปรุงระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง
แล้วเสร็จ และพร้อมติดตั้งการใช้งานเผยแพร่เว็บไซต์ สามารถเข้าใช้งานได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

3.1 ใส่ URL Address ตามนี้ http://www.dpt.go.th/eprocurement (รูปภาพที่ 14)   

 

รูปภาพที่ 14 แสดง URL Address ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของกรมฯ 

 

3.2 เข้าท่ีเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง https://www.dpt.go.th เลือกหัวข้อจัดซื้อจัดจ้าง  
ติดกับหัวข้อข่าวกิจกรรม (รูปภาพที่ 15 ) 

 

รูปภาพที่ 15 แสดงหน้าเว็บไซต์กรมฯ และคลิกเลือกประกาศจัดซื้อจัดจ้างของกรมฯ 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 



3.3 เข้าท่ีเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง https://www.dpt.go.th เลือกเมนูด้านล่างสุด 
(Footer) ของหน้าเว็บไซต์กรมฯ (รูปภาพที่ 16) 

 

 

รูปภาพที่ 16 แสดงหน้าเว็บไซต์กรมฯ และคลิกเลือกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  

ในหัวข้อ Service (การบริการประชาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ทดสอบระบบ และแก้ไขข้อผิดพลาด (Bug) ที่เกิดขึ้น 

4.1 แก้ไขข้อมูลเมนูด้านซ้ายไม่แสด ส าหรับ Web Browser (รูปภาพที่ 17 – 18 ) 

 

รูปภาพที่ 17 เมนูด้านซ้าย ไม่แสดงข้อมูล 

 

 

รูปภาพที่ 18 แก้ไขเมนูด้านซ้าย ให้แสดงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 

เอกสารหมายเลข ๒ 

ไม่แสดงข้อมูลเมนู

ด้านซ้าย 

แสดงข้อมูลเมนูด้านซ้าย

เรียยร้อยแล้ว 



4.2 ทดสอบระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ ส าหรับ Web Browser ดังนี้  

4.2.1 การค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถค้นหาตามประเภทประกาศ หรือ ค้นหาตาม
รายชื่อหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค โดยการเลือกการค้นหาขั้นนสูงได้  
(รูปภาพที่ 19 - 20) 

 

รูปภาพที่ 19 แสดงการค้นหา ประเภทประกาศ หรือ รายชื่อหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค 

 

 

รูปภาพที่ 20 แสดงผลการค้นหา ประเภทประกาศ หรือ รายชื่อหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค 

 

๑.คลิกค้นหา 

๒.เลือกประเภท

ประกาศค้นหา และ

รายชื่อหน่วยงาน

ส่วนกลางและภมิูภาค 

๓.ไอคอน PDF 

๔.ช่องค้นหา 

๑.หัวข้อรายการ 

๒.วนัที่ลงประกาศ 



4.2.2 เมนูผู้รับจ้างงานก่อสร้าง สามารถคลิกดูได้ทั้งไฟล์ PDF และ URL ตามไอคอน  
ที่แสดงผล (รูปภาพที่ 21 – 22) 

 

รูปภาพที่ 21 แสดงข้อมูลผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 

 

 

 รูปภาพที่ 22 แสดงข้อมูลผู้รับจ้างงานก่อสร้าง โดยวิธีการค้นหา ค าว่า “แบบฟอร์ม”  

๑.คลิกเมนูผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 

๒.ไอคอนไฟล์ PDF 

๓.ไอคอน URL 

๑.ค้นหาค าว่า “แบบฟอร์ม” 

๒.แสดงข้อมูลเฉพาะที่ต้องการค้นหา เช่น 

“แบบฟอร์ม” 



4.2.3 การค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างแบบ “วิธีค้นหาขั้นสูง” สามารถค้นหาขั้นสูง ดังนี้ 
(รูปภาพที่ ๒๓) 

 ค้นหาตามประเภทประกาศ  
 ค้นหาตามรายชื่อหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค  
 ค้นหาตามวันที่ประกาศ  
 ค้นหาตามชื่อประกาศ 

 

 

รูปภาพที่ 23 แสดงหน้าค้นหาขั้นสูง 

 

 

 

 

 



4.๓ ทดสอบระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ ส าหรับ Web Mobile ดังนี้  

4.๓.1 การค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถค้นหาตามประเภทประกาศ หรือ ค้นหาตาม
รายชื่อหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคหรือ สามารถค้นหาตามวันที่ประกาศ โดยการเลือก
การค้นหาขั้นสูงได้ (รูปภาพที่ ๒4 – 25) 

 

 

รูปภาพที่ ๒4 แสดงการค้นหา ประเภทประกาศ หรือ รายชื่อหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค 

 

 

 

 

๑.คลิกเมนูค้นหา 

๒.เลือกประเภทประกาศค้นหา 

และรายชื่อหน่วยงานส่วนกลาง

และภมิูภาค 



 

รูปภาพที่ 25 แสดงผลการค้นหา ประเภทประกาศ หรือ รายชื่อหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

๓.ไอคอน PDF 

๔.ช่องค้นหา 

๑.หัวข้อรายการ 

๒.วนัที่ลงประกาศ 



4.3.2 เมนูข้อมูลประกาศท่ัวไป สามารถคลิกดูได้ทั้งไฟล์ PDF และ URL ตามไอคอน ที่
แสดงผล (รูปภาพที่ 26) 

 

 

รูปภาพที่ 26 แสดงข้อมูลประกาศท่ัวไป 

 

 

 

 

 

๑.คลิกเมนูข้อมูลประกาศทั่วไป 

๒.ไอคอนไฟล์ PDF 

๓.ไอคอน URL 

๔.ช่องใส่ค าค้นหา 



4.3.3 การค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างแบบ “วิธีค้นหาขั้นสูง” สามารถค้นหาขั้นสูง ดังนี้ 
(รูปภาพที่ ๒7) 

 ค้นหาตามประเภทประกาศ  
 ค้นหาตามรายชื่อหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค  
 ค้นหาตามวันที่ประกาศ  
 ค้นหาตามชื่อประกาศ 

 

 

รูปภาพที่ 27 แสดงหน้าค้นหาขั้นสูง 

 

 

 



เงื่อนไขและรูปแบบการส่งข้อมูล  

1. การขอรหัสเพ่ิมในการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง e-GP ควรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ 
กองคลังทราบ เพ่ือเพ่ิมข้อมูลรายชื่อของหน่วยงานฯ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมฯ  

 2. การที่ไม่ระบุประเภทประกาศ (anounceType) ระบบ e-GP จะส่งข้อมูลให้เป็นประกาศเชิญชวน 

 3. กรณีหน่วยงานท าการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

              ในรูปแบบ RSS จะมีระยะเวลาในการปิด-เปิด การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP  

              ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานในรูปแบบ RSS ใน 2 ชว่งเวลา ดังนี้ 

 

ช่วงเวลา ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยงฯ ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงฯ 
1 09.00 - 12.00 น. 12.01 - 12.59 น. 
2 13.00 - 17.00 น. 17.01 - 08.59 น. 

 

4. ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433/ว37 ลงวันที่ 22 ม.ค 2561 ไม่ได้บังคับว่าหน่วยงาน   
    ของรัฐจะต้องท าการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจะท าหรือไม่ท าการ 
    เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS ก็ได้ แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่ท าการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ  
    RSS หน่วยงานของรัฐจะต้องท าการลงประกาศทั้งในระบบ e-GP และท่ีหน้าเว็บไซต์ของ 
    หน่วยงานตามปกติเหมือนเดิม 

5. เจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นผู้น าเข้าข้อมูลประกาศ 
    จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเอง ในส่วนของประกาศภายในกรมฯ ที่ไม่มีการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์  
    ของกรมบัญชีกลาง (ในข้อ 2 ตารางที่ 1) 

6. เริ่มใช้งานระบบฯ จริง URL : http://www.dpt.go.th/gprocurement ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
              2561 เป็นต้นไป โดยเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็น   
              ผู้น าเข้าข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเอง และยกเลิกระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ 
              กรมโยธาธิการและผังเมือง  URL : http://www.dpt.go.th/eprocurement_v3 ต้ังแต่ 
              วันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

 

 

 





 ๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                                                             

 
 

ASDG 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
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