
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลดาํเนินการ 
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คํานํา 
 

  ตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ประกาศนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พุทธศักราช 2546 รวมท้ังให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2 
หมวด 1 การนําองค์การ ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิด
การบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ 
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

  รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือให้ทราบผลการดําเนินการ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา เป็นไปตามท่ีคาดหวัง
และบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑ 

รายงานผลดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี
กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๑. นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและ 
เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย 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 

 

 1.2)  นโยบาย : การวางและจัดทําผังเมืองจังหวัด 
  1. กําหนดแนวทางพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเหมาะสม 
  2. ชี้นําการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนส่ง และ 

      โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. อนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศในภาพรวมเป็นสําคัญ 
 แนวทางปฏิบัติ : 1. ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดตามข้ันตอนใน พ.ร.บ. 

การผังเมือง พ.ศ. 2518 
 2. ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒ 

๒) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 2.1)  นโยบาย : ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
 แนวทางปฏิบัติ : กําหนดแนวทาง/มาตรฐาน/พัฒนากระบวนการการให้บริการด้านต่างๆ 

เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
 

 2.2) นโยบาย : นําเสนอข้อมูลข่าวสารและให้บริการตามภารกิจแก่ประชาชน 
 แนวทางปฏิบัติ  : จัดทําช่องทางการนําเสนอข้อมูลข่าวสารการให้บริการ และการสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับประชาชนท่ีเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
 
 

๓) นโยบายด้านองค์การ 

 3.1) นโยบาย : ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
 แนวทางปฏิบัติ : กําหนดให้บุคลากรถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ 
 

 3.2)  นโยบาย : เพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 แนวทางปฏิบัติ : เพ่ือให้ข้าราชการในหน่วยงานเข้ารับการประเมินเกิดความตระหนักเรื่อง

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดมากข้ึน 
 

 3.3) นโยบาย : เป็นนโยบายหลักของกรมฯ เพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ของส่วนราชการ 

 แนวทางปฏิบัติ : เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการด้วยการปฏิบัติงานด้วย 
ความซ่ือสัตย์และความโปร่งใส 

 
 
 

๔) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 นโยบาย : เพ่ือให้ข้าราชการมีความซ่ือสัตย์สุจริต บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
และต่อต้านการทุจริตมิชอบ 

 แนวทางปฏิบัติ : เป็นแนวทางให้ข้าราชการรู้จักป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
  

  



 
๓ 

๒. มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๔ ด้าน 
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กําหนดโครงการและมาตรการเพื่อรองรับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี  

ที่มีความสําคัญและผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
ตารางสรุปการติดตามความก้าวหน้าผลดําเนินการโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑. ตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
    - ส่งเสริมให้เจ้าของอาคาร /
ผู้ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการใช้อาคาร 
 

 
 - ร้อยละของการตรวจสอบโรงมหรสพ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
� ผลการปฏิบัติงาน 

ได้ร้อยละ  ๑๐๐       
 

 
• ตรวจสอบความปลอดภัยอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพในเขต

กรุงเทพมหานคร ประจําปี 2560 ตามแผนการตรวจโรงมหรสพ มีจํานวน 
ทั้งสิ้น 321 โรง เริ่มตรวจความปลอดภัยตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.60 – ๒๗ เม.ย.60  
มีจํานวนโรงมหรสพที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วทั้งสิ้น  
321 โรง 

๒. เร่งรัดการใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดให้
ครบทุกจังหวัดและให้มีการปฏิบัติตามผัง 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
     1 )  ประกาศ เป ็นกฎกระทรวงแล ้ว
จํานวน 44 จังหวัด และรอประกาศเป็น
กฎกระทรวง จํานวน 29 จังหวัด 
     2) จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้แก่ภาคส่วน
ที ่เ กี ่ย วข ้องและองค ์การปกครองส ่วน -
ท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
กํากับดูแลในการใช้บังคับให้เป็นไปตาม 
ผังเมืองรวมจังหวัด จํานวน 40 จังหวัด 

1. ร้อยละของผังเมืองรวมจังหวัดที่ได้ประกาศ 
กฎกระทรวงฯ (29 จังหวัด) 
2. ร้อยละของจังหวัดที่จัดประชุมชี้แจง
กฎกระทรวงฯ (40 จังหวัด) 
 
� ๑. ผลการปฏิบัติงาน 

ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
� ๒. ผลการปฏิบัติงาน 

ได้ร้อยละ ๑๐๐    
 

• ผังเมืองรวมจังหวัดประกาศเป็นกฎกระทรวงฯ ครบทั้ง ๒๙ จังหวัด 
 
• จัดการประชุมชี้แจงให้ใช้บังคับกฎกระทรวงฯ ครบทั้ง ๔๐ จังหวัด 

 
 
 

 

 
 



 
๔ 

มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 
นโยบายด้านผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย 
๑. การให้บริการทดสอบคุณสมบัต ิ
ของวัสดุ 
 

 
 

 - ร้อยละความสาํเร็จของการให้บริการทดสอบ
วัสดุตามที่ได้รับการร้องขอ 
 
� ผลการปฏิบัติงาน 

ได้ร้อยละ ๙๘.๒๒ 
 

 
 
• งานทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ (คอนกรีต) 
     - จํานวนทั้งหมด                                             563   แห่ง 
     - จํานวนงานที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการบริการ                  
       (ระยะเวลามาตรฐาน ๔ วัน)                                  553   แห่ง 
     - จํานวนงานที่อยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานการบริการ         10   แห่ง           

          ผลการปฏิบัติงานได้เฉลี่ยร้อยละ     ๙๘.๒๒                                                            
2. การพัฒนาเว็บไซต์ กรมโยธาธิการและ-
ผังเมืองตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและ
รองรับการทํางานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ / 
พกพา 

- ระดับความสาํเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมโยธาธิการและ- 
ผังเมือง 
 
� ผลการปฏิบัติงาน 

ได้ระดับ ๕ 

1. จัดทําร่าง TOR โครงการพัฒนา “ระบบเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ และเว็บไซต์กรมฯ” 
2. ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ  

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 
3. ประกาศจ้างเหมาพัฒนา “ระบบเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ และเว็บไซต์กรมฯ”  

โดยวิธีตกลงราคา บนระบบจัดซื้อจัดจ้าง เว็บไซต์กรมฯ 
4. ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ   

ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2560 
5. ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้ตรงตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐรองรับ

อุปกรณ์พกพา 
6. ติดตั้งและทดสอบระบบเว็บไซต์ 
7. เผยแพร่ “ระบบเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ และเว็บไซต์กรมฯ” 

3. การให้บริการประดับตกแต่งสถานที่ 
และการให้บริการด้านพลับพลาพิธี 

- ร้อยละความสาํเร็จของการให้บริการประดับ
ตกแต่งสถานที่ และการให้บริการด้านพลับพลาพิธี
ตามที่ได้รับการร้องขอ 
� ผลการปฏิบัติงาน 

ได้ร้อยละ ๑๐๐  

• การให้บริการประดับตกแต่งสถานที่ และการให้บริการด้านพลบัพลาพิธ ี
เป้าหมายทั้งสิ้น  ๑,๐๐๐  แห่ง (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๕๙ – ๓๐ ก.ย. ๖๐) จําแนกได้ 
ดังนี้  
  ๑) งานจัดสร้างพลับพลาพิธีและที่ประทับ                          ๑,๐๑๖   งาน 
  ๒) ตกแต่งสถานที่พธิีต่างๆ  ต้อนรับบคุคลสาํคัญ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี         ๗     งาน          
                                                          รวม         ๑,๐๒๓   งาน 



 
๕ 

มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

นโยบายด้านองค์การ 
๑. โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 - ระดับความสําเร็จของโครงการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
� ผลการปฏิบัติงาน 

ได้ระดับ ๕ 
 

 

1. กรมฯ ได้มีคําสั่งที่ 3652/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
3. ให้แต่ละส่วนราชการดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเมื่อ
วันที่ 16 มกราคม 2560 
4. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณา
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
5. รายงานผลการคัดเลือกฯ ให้อธิบดีทราบและลงนามในประกาศเกียรติบัตร ภายใน
เดือนพฤษภาคม 
 

๒. มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

- ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสในการดํา เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
� ผลการปฏิบัติงาน 

ได้ระดับ ๕ 
 

• สํานักงาน ป.ป.ท.ส่งรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินให้นายกรัฐมนตรี และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้ว ซึ่งผลการประเมินของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยภาพรวมได้คะแนน ๘๒.๕๗ ถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่การดําเนินงานระดับสูงมาก 

 

 
 
 
 
 



 
๖ 

มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

นโยบายด้านองค์การ (ต่อ) 
๓. มาตรการประเมินมาตรฐานความ
โปร่งใสกรมโยธาธิการและผังเมือง  
(ของสํานักงาน ก.พ. 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด )  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 
กรมโยธาธิการและผังเมือง (ของสํานักงาน ก.พ. 
4 มิติ 13 ตัวชี้วัด) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

� ผลการปฏิบัติงาน 
ได้ระดับ ๒ 
 

๑. กรมได้มีคําสั่งที่ 798/2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 แต่งตั้งคณะทํางาน
จัดทํามาตรฐานความโปร่งใสของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ภายในหน่วยงาน) และ
คําสั่งที่ 799/2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสของกรมฯ (คณะกรรมการบางส่วนมาจากภายนอกหน่วยงาน) 
2. ชี้แจงบทบาทหน้าที่ภารกิจ ศึกษาคู่มือวิธีการประเมินตนเองและกําหนดนโยบาย
ด้านความโปร่งใสของกรมฯ หรือกําหนดนโยบายขึ้นใหม่ มีผลการดําเนินงาน
ประกอบด้วย 
  2.1 การประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (สารจากอธิบดี 2560) 
  2.2 กรมฯ ได้มีนโยบายในการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
อย่างสม่ําเสมอ และมีแนวทางการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก โดยให้มีการสอดแทรกเนื้อหา 
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่กรมฯ ได้จัดขึ้น 
  2.3 กรมฯ ได้มีคําสั่งที่ 400/2560 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะทํางานประสานงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในองค์กร โดยมีหน้าที่หลักในการพิจารณา
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบขององค์กรอิสระ ซึ่งในการนี้
คณะทํางานนี้อาจมีการกําหนดแนวทาง ข้อสังเกต ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และลดประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน
ได้ระดับหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ 

มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
๑. โครงการจัดอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสํานึก
ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้กับ
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้
โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต ครั้งที่ 2” 
 

 
 - ระดับความสําเร็จของโครงการจัดอบรมให้
ความรู้  ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้าน
การทุจริต ภายใต้โครงการ“ข้าราชการไทย 
ไร้ทุจริต ครั้งที่ 2”  
 
� ผลการปฏิบัติงาน 

ได้ระดับ ๕ 
 
 

 
 

๑. การฝึกอบรม หลักสูตร “ปลูกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต ครั้งที่ 2” 
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยกองการเจ้าหน้าที่ร่วมดําเนินการกับสถาบัน-
พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในกรมฯ ที่มีอายุราชการ 
ไม่เกิน 10 ปี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 100 – 120 คน 
2. ดําเนินการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ-
พัฒนาเมือง ประตู น้ําพระอินทร์  สรุปผู้ เ ข้ าร่ วมการฝึกอบรม ได้ร้อยละ ๘๕  
ของกลุ่มเป้าหมาย 
3. ได้ติดตามประเมินโครงการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘ 

แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายหลัก ๔ ด้าน กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 

 ๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  
    1.1 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 

 



 
๙ 

    1.2 นโยบายหลัก :  1. กําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเหมาะสม 
  2. ชี้นาํการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน 
   3. อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมเป็นสาํคัญ 
     แนวทางปฏิบัติ : 1. ดําเนินการวางและจัดทาํผังเมืองรวมจังหวัดตามขั้นตอนใน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 
 2. ประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด 
     มาตรการ/โครงการ :  เร่งรัดการใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดให้ครบทุกจังหวัดและให้มีการปฏิบัติตามผังที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 1. ประกาศเป็นกฎกระทรวงแล้ว จํานวน 44 จังหวัด และรอประกาศเป็นกฎกระทรวง จํานวน 29 จังหวัด 

 2. จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการกํากับดูแลใน
การใช้บังคับให้เป็นไปตามผังเมืองรวมจังหวัด จํานวน 40 จังหวัด 

     หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  สาํนักผังประเทศและผังภาค 
     ตัวชี้วัด :  1. ร้อยละของผังเมืองรวมจังหวัดที่ได้ประกาศกฎกระทรวงฯ (29 จังหวัด) 
 2. ร้อยละของจังหวัดที่จัดประชุมชี้แจงกฎกระทรวงฯ (40 จังหวัด) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. ร้อยละของผังเมืองรวมจังหวัดที่ได้
ประกาศกฎกระทรวงฯ 

ร้อยละ 60 
(18 จังหวัด) 

ร้อยละ 20 
(6 จังหวัด) 

ร้อยละ 40 
 (12 จังหวัด) 

ร้อยละ 60 
(18 จังหวัด) 

ร้อยละ 80 
(24 จังหวัด) 

ร้อยละ 100 
 (29 จังหวัด) 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด 
จะต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
เพื่อให้มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย 

2. ร้อยละของจังหวัดที่จัดประชุม
ชี้แจงกฎกระทรวงฯ 

ร้อยละ 60 
(24 จังหวัด) 

ร้อยละ 20 
(8 จังหวัด) 

ร้อยละ 40 
 (16 จังหวัด) 

ร้อยละ 60 
(24 จังหวัด) 

ร้อยละ 80 
(32 จังหวัด) 

ร้อยละ 100 
 (40 จังหวัด) 

การประชุมชี้แจงกฎกระทรวงฯ จะจัดขึ้นภายหลัง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ได้
ประกาศใช้ บั งคับลงในราชกิจจานุ เบกษา  
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน 
การกํากับดู แลการใช้ บั งคับให้ เป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ เนื้อหาบรรยายอธิบายกฎกระทรวง
และการบรรยายในส่วนของกฎหมายควบคุมอาคาร
และกฎหมายขุดดินถมดนิ ซึ่งจะมีผลตามมาภายหลงั
ผังเมืองรวมจังหวัดประกาศใช้บังคับ กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 



 
๑๐ 

 ๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    
  2.1 นโยบายหลัก  :  ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
    แนวทางปฏิบัติ  :  กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
     มาตรการ/โครงการ  :  การให้บริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 
     หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 
     ตัวชี้วัด  :  ร้อยละความสําเร็จของการให้บริการทดสอบวัสดุตามที่ได้รับการร้องขอ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 - ร้อยละความสาํเร็จของการให้บริการ
ทดสอบวัสดุตามที่ได้รับการร้องขอ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การให้บริการทดสอบวัสดุ หมายถึง 
การทดสอบคุณสมบัต ิของก้อน
ตัวอย่างคอนกรีตให้มีความถูกต้อง
ตามมาตรฐานงานด้านช่าง และ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น
เป็นไปตามมาตรฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
   



 
๑๑ 

    2.2 นโยบายหลัก  :  นําเสนอข้อมูลข่าวสารและให้บริการตามภารกิจแก่ประชาชน 
     แนวทางปฏิบัติ  :  จัดทําช่องทางการนําเสนอข้อมูลข่าวสารการให้บริการ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน ที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก 
     มาตรการ/โครงการ  :  การพัฒนาเว็บไซต์ กรมโยธาธิการและผังเมืองตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและรองรับการทํางานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ / พกพา 
     หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 - ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
 
 

ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม-
โยธาธิการและผังเมือง มีดังนี้ 

1.รวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่บนเว็บไซต์กรมฯ 

2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคําสั่ง-
ภาษาโปรแกรมที่ใช ้ในการพัฒนา
เว็บไซต์ 

3 . ออกแบบและ พัฒนา ระบบ
เว็บไซต์ให้ตรงตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ, web accessibility, รองรับ-
อุปกรณ์พกพา 

4. ติดตั้งและทดสอบระบบเว็บไซต์ 
5. เผยแพร่ระบบเว็บไซต์ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต 

 

 



 
๑๒ 

    2.3 นโยบายหลัก  :  ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
     แนวทางปฏิบัติ  :  กําหนดแนวทาง/มาตรฐาน/การให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
     มาตรการ/โครงการ  :  การให้บริการประดับตกแต่งสถานที่ และการให้บริการด้านพลับพลาพิธี 
     หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ 
     ตัวชี้วัด  :  ร้อยละความสําเร็จของการให้บริการประดับตกแต่งสถานที่ และการให้บริการด้านพลับพลาพิธีตามที่ได้รับการร้องขอ 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 - ร้อยละความสาํเร็จของการให้บริการประดับ
ตกแต่งสถานที่ และการให้บริการด้านพลับพลาพิธี
ตามที่ได้รับการร้องขอ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการรูปแบบ-
มาตรฐานงานด้านช่างและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
พลั บพลาพิ ธี มี ความถูกต้อง มั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน 
พลับพลาพิธีและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย
และตอบสนองผู้ รับบริการได้ครบ
จํานวนที่ขอรับบริการ ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างพลับพลาพิธีตรงตามภารกิจ
และเป้าหมายกําหนดการ 

 

 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 3. ด้านองค์การ  
  
 3.1 นโยบายหลัก  :  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
  แนวทางปฏิบัติ :  กําหนดให้บุคลากรถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ 
  มาตรการ/โครงการ :  โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
  ตัวชี้วัด :  ระดับความสําเร็จของโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
1 2 3 4 5 

- ระดับความสําเร็จของโครงการ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิ บั ติตาม
มา ต ร ฐ า น ท า ง คุ ณ ธ ร ร ม และ
จริยธรรม ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ระดับ 5 ขั้นตอน 
ที่ 1 

ขั้นตอน 
ที่ 2 

ขั้นตอน 
ที่ 3 

ขั้นตอน 
ที่ 4 

ขั้นตอน 
ที่ 5 

ขั้นตอนตามแผนโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม มี 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. เสนออธิบดีเพื่อขออนุมัติโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่
พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 

2. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
3. แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมฯ พิจารณาคัดเลือก

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม 

4. กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 
ให้เจ้าหน้าที่ในกรมฯ แสดงความคิดเห็น  

5. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับคัดเลือก 
รายงานผลการดํ าเนิ นการเสนอต่ออธิบดี ให้ 
ความเห็นชอบและประกาศร ายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ 
การคัดเลือก เพื่อจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ 

  



 
๑๔ 

    ๓.๒ นโยบายหลัก  :  เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
แนวทางปฏิบัติ  :  เพื่อให้ข้าราชการในหน่วยงานเข้ารับการประเมิน เกิดความตะหนักเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ในสังกัดมากขึ้น 
     มาตรการ/โครงการ  :  มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่ 
     ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ระดับความสําเร็จของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๕ ๐ - 
๑๙.๙๙ 

๒๐ – 
๓๙.๙๙ 

๔๐ – 
๕๙.๙๙ 

๖๐ – 
๗๙.๙๙ 

๘๐ - 
๑๐๐ 

ผลการประเ มินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส 
ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง าน ข อ งห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  
จะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๑๐๐ คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น ๕ ระดับ 
ช่วงคะแนน เกณฑ์ระดับคุณธรรมฯ 
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 

 
 
 
 
 



 
๑๕ 

 3.3 นโยบายหลัก  :  เป็นนโยบายของกรมฯ เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ 
  แนวทางปฏิบัติ  :  เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการด้วยการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัย์และความโปร่งใส 

  มาตรการ/โครงการ  :  มาตรการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสกรมโยธาธิการและผังเมือง (ของสํานักงาน ก.พ. 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด )  
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
  ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสกรมโยธาธิการและผังเมือง ( ของสํานักงาน ก.พ. 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด )            
   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
1 2 3 4 5 

- ระดับความสํา เ ร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใสกรมโยธาธิ
การและผังเมือง (ของสํานักงาน 
ก.พ. 4 มิติ 13 ตัวชี้ วัด) ประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ระดับ 3 ขั้นตอน 
ที่ 1 

ขั้นตอน 
ที่ 2 

ขั้นตอน 
ที่ 3 

ขั้นตอน 
ที่ 4 

ขั้นตอน 
ที่ 5 

ขั้นตอนจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสของกรมโยธาธิการและผัง
เมืองมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสของส่วน
ราชการ (ภายในหน่วยงาน) และคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ 
(คณะกรรมการบางส่วนมาจากภายนอกหน่วยงาน) 

2. ชี้แจงบทบาทหน้าที่ภารกิจ ศึกษาคู่มือวิธีการประเมิน
ตนเอง และกําหนดนโยบายด้านความโปร่งใสของกรมฯ 
หรือกําหนดนโยบายขึ้นใหม่ 

3. กําหนดกรอบเวลาและแผนการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
และสํารวจข้อมูลของสํานัก/กอง เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัด 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด และรวบรวมเอกสารข้อมูล 

4. คณะกรรมการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสพิจารณา
ข้อมูลหลักฐาน ตามเกณฑ์การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ของกรมฯ 

5. สรุปผลการประเมินฯ ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กําหนด/
จัดทํา Radar Chart และรายงานผลการประเมิน จัดส่ง
รายงานผลไปยังสํานักงาน ก.พ. 



 
๑๖ 

4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน  
  
 นโยบายหลัก  :  เพื่อให้ข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริต บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและต่อต้านการทุจริต มิชอบ 
 แนวทางปฏิบัติ  :  เป็นแนวทางให้ข้าราชการรู้จักป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
 มาตรการ/โครงการ   :  โครงการจัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ 
    “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต ครั้งที่ 2” 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่  
 ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเร็จของโครงการจัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต       
               ภายใต้โครงการ  “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต ครั้งที่ 2” 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
1 2 3 4 5 

- ระดับความสําเร็จของโครงการ
จัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึก
ในการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต ครั้งที่ 2”
 
 
  

 

ระดับ 5 ขั้นตอน 
ที่ 1 

ขั้นตอน 
ที่ 2 

ขั้นตอน 
ที่ 3 

ขั้นตอน 
ที่ 4 

ขั้นตอน 
ที่ 5 

ขั้นตอนการดําเนินงาน มี 5 ขั้นตอน 
1.  กําหนดโครงการจัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการป้องกัน

และปราบปรามทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้าน 
การทุจริตภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต ครั้งที่ 2” 

2.  กําหนดระยะเวลา กิจกรรม และจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
3 .  ประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้แ ก่ ข้ าร าชการและผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้อ ง 

ตามเป้าหมายที่กําหนด 
4.  ดําเนินการจัดฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 70 

ของกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  
5.  ติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดําเนินการ 

ให้ผู้บริหารทราบ 

 
 
 



 ๑๗ 

 
๓. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

๓.๑ ควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของกรมฯ  
โดยให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลัก กําหนดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นในการสร้างแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 

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

 
   
 

******************************* 
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ASDG 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
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