หมวด 1 การนาองค์กร
1.1 ระบบการนาองค์การทีส่ ร้างความยั่งยืน
หัวข้อ
1.1.1 ระบบการนา
องค์การของผู้บริหาร

ระดับ
Basic
Advance

ประเด็นการประเมิน
R ผู้บริหารมีวธิ กี ารกาหนดทิศทางองค์การ รองรับพันธกิจปัจจุบนั
R ผู้บริหารกาหนดทิศทางองค์การที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ด้าน การพัฒนาประเทศมุ่งสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" .
เรื่อง ดาเนินภารกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี .

Significance  ทิศทางองค์การที่กาหนดเป็น ดังนี้
 ได้คานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่น...............................................................................................................................
 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/
สิ่งแวดล้อม)
เช่น..............................................................................................................................
1.1.2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมเพือ่ การ
บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ

Basic

Advance

R

ผู้บริหารสร้างสภาพ แวดล้อม เพื่อให้เกิด ดังนี้
R การมุ่งเน้นพันธกิจ
R การปรับปรุงผลการดาเนินการ
R การเรียนรู้ระดับองค์การ และระดับบุคคล
R ผูบ้ ริหารสร้างสภาพ แวดล้อม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่มงุ่ เน้นผูร้ ับบริการและ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
โดยวิธกี าร ประกาศให้บคุ ลากรพึงปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่นผ่านทางการประชุมผู้บริหารกรมประจาเดือน
.

Significance  ผู้บริหารสร้างสภาพ แวดล้อม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังนี้
 เกิดนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
เช่น ......................................................................................................................
 การบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เช่น ......................................................................................................................

1.1 ระบบการนาองค์การทีส่ ร้างความยั่งยืน
หัวข้อ
1.1.3 การนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการสื่อสาร
ภายในองค์การ เพือ่ ให้
เกิดความทั่วถึง รวดเร็ว
และทันการณ์

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
R ผู้บริหารสื่อสารถ่ายทอด วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย สู่ทกุ กลุ่มที่เกี่ยวข้องในลักษณะสาคัญ
องค์การ (ทั้งภายในและภายนอก) เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และร่วมมือกันในการดาเนินการ
จนเกิดผลสาเร็จ

Advance

R ผู้บริหารมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารสู่ทกุ กลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบการตัดสินใจที่
สาคัญ (ทั้งภายในและภายนอก) เพื่อให้เกิดผล ดังนี้

R ความทั่วถึง โดยวิธกี าร ทางสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ .
R ความทั่วถึง โดยวิธกี าร ทางเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง
.
Significance R ผู้บริหารมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารสู่ทกุ กลุ่มที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภายในและภายนอก)
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิผลโดยมีผลสาเร็จที่สาคัญจาก
การสื่อสารที่รวดเร็ว ทั่วถึง และทันการณ์ (ยกตัวอย่างกรณีการสื่อสารที่รวดเร็ว ทันการณ์ ที่
นามาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที) เช่น สื่อสารผ่านทางไลน์กลุ่มผู้บริหารของกรม .

1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส
หัวข้อ
1.2.1 ผู้บริหารสร้าง
บรรยากาศเพือ่ ส่งเสริม
ให้หน่วยงานเป็น
องค์การด้านความ
โปร่งใส

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
R ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อ ให้หน่วยงานเป็นองค์การที่มีความโปร่งใส ดังนี้
R กาหนดนโยบายด้านความโปร่งใส
R กาหนดมาตรการ/แนวทางในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน
R มีมาตรการในการถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิไปยังบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Advance

R มีการกาหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน เช่น
 มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต และ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน
เช่น ...........................................................................................................................
 การนาเครือข่ายมาใช้สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
เช่น ...........................................................................................................................
R การกากับ ติดตาม การดาเนินงานเพื่อป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส
เช่น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) .

 อื่น ๆ ระบุ .................................................................................................................
Significance  ผู้บริหารเป็นต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน
เช่น ...................................................................................................................................
 หน่วยงานมีวฒ
ั นธรรมในการปฏิบตั ิงานที่มีความโปร่งใส
เช่น ...................................................................................................................................
1.2.2 การติดตาม

1.2.3 การจัดการ
เรือ่ งราวร้องเรียน

R มีการกาหนดตัวชี้วดั ในการติดตามด้านการป้องกันการทุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน
R มีการติดตาม ทบทวน ทุกปี เกี่ยวกับ ดังนี้
R ประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันการทุจริตและการสร้างความโปร่งใส
R ตัวชี้วดั ด้านการป้องกันการทุจริตและการสร้างความโปร่งใส
Significance  มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อกากับการดาเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริต และ
สร้างความโปร่งใส่ในการปฏิบตั ิงาน
เช่น .................................................................................................................................
Basic
Advance

Basic
Advance

R หน่วยงานมีข้อร้องเรียน/การทักท้วงจากสาธารณะ และสามารถตอบสนองกลับ /ชี้แจงได้ทนั ท่วงที
 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานไม่เคยถูกร้องเรียน/ทักท้วงจากสาธารณะเกี่ยวกับกับทุจริตและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน

Significance  หน่วยงานมีแนวปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงานที่สามารถ
เป็นตัวอย่างที่ดีในการดาเนินการได้
เช่น .................................................................................................................................

1.3 การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายทัง้ ภายในและภายนอก
ระดับ
Basic
Advance

ประเด็นการประเมิน
R มีกลไก/แนวทางที่เอื้อให้เครือข่าย (ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือท้องถิ่นจากองค์การภายนอก) เข้ามามีส่วนร่วม
ในการทางาน กลไก/แนวทางดังกล่าว คือ สร้างเครือข่ายด้านช่าง ด้านผังเมือง ทุกภูมิภาค .
R มีการดาเนินการร่วมกับเครือข่าย (ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ตั้งเป้าหมายในการดาเนินการ) เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผลผลิต บริการ มาตรการต่างๆ โดยมีผลงาน/โครงการ/นโยบาย/มาตรการ ที่ดาเนินการ
ร่วมกับเครือข่าย เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ตามถนนตามผังเมืองรวม .
และเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ ประชาชนในพืน้ ที่พัฒนา .

Significance  มีผลงานที่โดดเด่นที่เป็นนวัตกรรมอันเกิดจากการดาเนินการร่วมกับเครือข่าย จนสามารถแก้ไขปัญหา ที่ยุ่งยากซับซ้อน
หรือส่งผลกระทบสูงต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน และสร้างคุณค่ากับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์การ และประเทศ เช่น
 นวัตกรรมเชิงนโยบาย
คือ ....................................................................................................................................................................
 นวัตกรรมการให้บริการ
คือ ....................................................................................................................................................................
 นวัตกรรมเชิงกระบวนการ
คือ ....................................................................................................................................................................
 อื่น ๆ ระบุ .........................................................................................................................................................

1.4 การคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ระดับ
Basic

Advance

ประเด็นการประเมิน
R มีการวิเคราะห์และกาหนดผลกระทบเชิงลบ ดังนี้
R มีการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบ การวิเคราะห์ ความเสี่ยงของการดาเนินโครงการ กระบวนการ และยุทธศาสตร์
ที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจ /สังคม /สิ่งแวดล้อม/ สาธารณสุข
R มีการกาหนดมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ /สังคม /สิ่งแวดล้อม/ สาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้น
 หน่วยงานมีการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตามผลกระทบเชิงลบ ก่อให้เกิดการแก้ปญ
ั หาได้ทนั การณ์ โดยมี
เครือข่ายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง
ได้แก่ .........................................................................................................................................................................

Significance  มีผลงานที่โดดเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และส่งผล
กระทบที่ดีต่อด้านเศรษฐกิจ/ สังคม/สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข
ได้แก่ .........................................................................................................................................................................

