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คํานํา 
 

 รายงานการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนเอกสารรายงานสรุป
ภาพรวมในปจจุบันของกรมโยธาธิการและผังเมือง สภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจ ความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานกับผูรับบริการ สวนราชการอื่นๆ และประชาชนโดยรวม ซ่ึงประกอบดวย ลักษณะสําคัญ 
ความทาทายตอองคกร ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร ซ่ึงลวนมีผลตอการดําเนินการและ
ความทาทายในเชิงยุทธศาสตรที่กรมโยธาธิการและผังเมืองตองเผชิญ ซ่ึงจะเปนขอมูลในการพัฒนา        
กรมโยธาธิการและผังเมืองตอไปในอนาคต 
 สาระที่สําคัญของรายงานการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร คือ การตอบประเด็นคําถาม 15 ขอ 
เพื่อแสดงบริบทของกรมโยธาธิการและผังเมือง และเปนสวนหนึ่งตามเกณฑตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
  
 
 
 

    กรมโยธาธิการและผังเมอืง  
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สารบัญ 

 
  หนา 

คํานํา ก 
สารบัญ ข 

ลักษณะสําคัญองคกร ประกอบดวย  
1. ลักษณะองคกร 2 
     ก.  ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ 2 

 พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการ 2 
 วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก  วัฒนธรรม  คานิยม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 7 
 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง 8 

 เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบาง ในการใหบริการ  
และการปฏิบตัิงาน 

16 

 สวนราชการดาํเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญ 17 
 โครงสรางองคกรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองทีด่ ี 19 

 สวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของกนัในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน 21 
 กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีหลัก ความตองการและความคาดหวังที่สําคัญ 
และแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกัน 

25 

2. ความทาทายตอองคกร  
     ก. สภาพการแขงขัน 28 

 สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประเภทการแขงขันและจํานวนคูแขงขัน 
ในแตละประเภท ประเด็นการแขงขัน และผลการดําเนนิการปจจุบนั 

28 

 ปจจัยสําคัญทีท่ําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกบัคูแขงขันและ        
ปจจัย แวดลอมที่มีผลตอสภาพการแขงขันของสวนราชการ 

28 

 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน 29 
     ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทยีบ และขอมูลเชิงแขงขัน 29 

       ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 29 
       ความทาทายเชิงยุทธศาสตร ตามพันธกิจ ดานปฏิบัติการ ดานทรัพยากรบุคคล 29 
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  หนา 

       ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 30 
 แนวทางและวธีิการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพือ่ใหเกดิ 

ผลการดําเนินการที่ดีอยางตอเนื่อง 
30 

 แนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีการแลกเปลี่ยนความรู 30 
 



 

 

 

  

  

  

ลักษณะสําคัญขององคกรลักษณะสําคัญขององคกร  

  

กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ลักษณะสําคัญขององคกร 
 
 ลักษณะสําคัญขององคกรแสดงใหเห็นภาพรวมของสวนราชการ บงบอกถึงสภาพแวดลอมดานการ
ปฏิบัติการของสวนราชการ ความสัมพันธที่สําคัญภายในและภายนอกสวนราชการ สภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน และความทาทายเชิงยุทธศาสตร รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
 ลักษณะสําคัญขององคกรแสดงบริบทเพื่อใหเขาใจสวนราชการมากขึ้น และเพื่อช้ีนําและจัดลําดับ
ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศที่สวนราชการควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1-7 ตอไป 
 
  
 

1. ลักษณะสําคัญขององคกร 

ลักษณะสําคัญขององคกรประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ 
1) ลักษณะองคกร  และ 2) ความทาทายตอองคกร 
 
1. ลักษณะองคกร 

เปนการกลาวถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และความสัมพันธที่สําคัญกับ
ประชาชน  ผูรับบริการ  สวนราชการอื่น  และประชาชนโดยรวม 
ก.  ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ 
(1) คําถาม   - พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง (#) 
   
     คําตอบ 
 
                      กรมโยธาธิการและผังเมือง  มีพันธกิจ   อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว 
ในกฎกระทรวง การแบงสวนราชการ พ.ศ. 2545 ดังนี้ 
 

พันธกิจ เปนองคกรหลักในการวางและจัดทําผังเมือง และพัฒนาเมืองดวยการกําหนด 
สนับสนุน และกาํกับใหงานดานผังเมือง ดานอาคาร และดานชาง มมีาตรฐาน 
วิชาการที่สามารถสนองตอความตองการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

หนาท่ีตามกฎหมาย 1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
กฎหมายวาดวยการขดุดนิและถมดิน กฎหมายจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพืน้ที่ และ
กฎหมายอืน่ๆ  ที่เกี่ยวของ 
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 2. วางและจัดทําผังเมืองประเภทอื่นๆ ตามที่กระทรวง  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

หรือตามที่สวนราชการอื่นรองขอ  และดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองนั้นๆ 
3. ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที ่
4. ดําเนินการเกีย่วกบัการศกึษา วิเคราะหขอมลู เพื่อการวางผงั วจิัย การตดิตาม และ

ประเมนิผลและพฒันามาตรฐานดานการผังเมืองและโยธาธิการ รวมท้ังการจดัทํา
เกณฑมาตรฐานและคูมือดานการผังเมืองและโยธาธิการ 

5. ดําเนินการเกีย่วกับการวางผงั  ออกแบบ  ควบคุมการกอสราง  บูรณะเมือง  
หรืออาคารสิ่งกอสรางของหนวยงานของรัฐ 

6. ใหบริการและคําปรึกษาเกีย่วกับงานออกแบบ งานกอสราง และงานที่อยู 
ในอํานาจหนาที่ของกรมฯ แกหนวยงานตางๆ 

7. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การกอสราง ควบคุมอาคาร กอสรางอาคาร 
และโครงสรางพื้นฐานรวมทั้งการบูรณะและบํารุงรักษา 

8. ดําเนินการประสาน กํากับ ดแูล สนับสนุนและพัฒนาใหเปนไปตามผังเมือง 
รวมทั้งกํากับตรวจสอบการใชอํานาจกฎหมายวาดวยการผังเมืองของ 
เจาพนกังานทองถ่ิน 

9. ดําเนินการพัฒนาระบบและบริหารขอมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
10. ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 รวมทั้งหนวยงานอื่นดานการผังเมืองและโยธาธิการ 
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมฯ หรือ     

 กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
คําถาม  -  มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ (#)  
    
คําตอบ     มีแนวทางและวิธีการในการใหบริการแกผูรับบริการดังนี ้
 กรมโยธาธิการและผังเมอืง ไดศึกษาและกาํหนดกลุมผูรับบริการ เปน 3 กลุมภารกิจ คือ 

1. ภารกิจดานผังเมือง 
2. ภารกิจดานพฒันาเมือง 
3. ภารกิจดานอาคาร 
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ผูรับบริการหลัก สินคาหรือบริการที่ให ตรงกับหนาที่ตามกฎหมายขอ กลไกและวิธีการสงมอบ 

 1. หนวยงานราชการ 
ระดับกระทรวง,กรม, 
ศูนยเขต,ภาค 
2. หนวยงานราชการ
ระดับกรม, ศูนยเขต, 
ภาค, อบจ., เทศบาล 

ภารกิจดานผังเมือง 
1. ผังประเทศ ผังภาค 
 
2. ผังอนุภาค 
 
 

 
วางและจัดทําผังเมืองประเภทอื่น  ๆ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมายหรอืตามที่สวนราชการ
อื่นรองขอ และดําเนินการให
เปนไปตามผังเมืองนั้นๆ 

 
สงมอบรายละเอียดโดยแจงเปน
หนังสือราชการ 

1. อบจ., เทศบาล, 
อบต. 
2. เทศบาล, อบต. 

1. ผังเมืองรวมจังหวัด 
2. ผังเมอืงรวมเมือง/
ชุมชน 

 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
และแจงใหทราบเปนหนังสือ
ราชการ 

องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

ผังพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
 

 สงมอบรายละเอียดโดยแจงเปน
หนังสือราชการ 

องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

ผังเมืองเฉพาะ 
 

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
และแจงใหทราบเปนหนังสือ
ราชการ 

1. องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
2. ประชาชนทุกภาคสวน 

คูมือมาตรฐานดานผังเมือง  
และโยธาธิการ  

ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะหขอมูล เพื่อการวางผัง
วิจัย การติดตามและประเมินผล
และพัฒนามาตรฐานดานการ 
ผังเมอืงและโยธาธิการ  รวมท้ังการ
จัดทําเกณฑมาตรฐานและคูมือ
ดานการผังเมืองและโยธาธิการ 

1. สงมอบรายละเอียดโดยทํา
เปนหนังสือราชการ 
2. สงมอบโดยการเผยแพรผาน
ทางชองทางตาง ๆ 
3. สงมอบใหโดยตรงในลักษณะ
เอกสารเผยแพร 
 

องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

ใหคําปรึกษาเกีย่วกับงาน   
ดานผังเมืองและโยธาธิการ 

ใหบริการและคาํปรึกษาเกีย่วกบั
งานออกแบบ งานกอสราง และ
งานที่อยูในอํานาจหนาท่ีของกรมฯ 
แกหนวยงานตางๆ 

1. สงมอบรายละเอียดโดยทําเปน
หนังสือราชการ 
2. สงมอบใหโดยตรงผานชองทาง 
การสือ่สารตางๆ  เชน โทรสาร 
โทรศัพท 
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ผูรับบริการหลัก สินคาหรือบริการที่ให ตรงกับหนาที่ตามกฎหมายขอ กลไกและวิธีการสงมอบ 

องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

ภารกิจดานพัฒนาเมือง 
สิ่งกอสรางระบบ
โครงสรางพื้นฐาน   

 เขื่อนปองกนัตลิ่ง 
 ระบบปองกนัน้ําทวม 

     ชุมชน  
 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย   
 ระบบบําบัดน้ําเสีย   
 ระบบประปา   
 ระบบคมนาคมขนสง    

 
 
 
ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ 
การกอสราง ควบคุมอาคาร 
กอสรางอาคารและโครงสราง
พื้นฐานรวมทั้งการบูรณะและ
บํารุงรักษา 

 

 
 
 
สงมอบอาคารและระบบโครงสราง
พื้นฐาน หลังจากผานกระบวนการ
ตรวจรับงานกอสราง และงาน
บูรณะและบํารุงรักษา ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยทําเปน
หนังสอืราชการ สงมอบทรัพยสนิ 

เจาของที่ดิน 
ในโครงการ 

พื้นที่ท่ีไดรับการพัฒนา
ตามโครงการจดัรูปที่ดิน 

ดําเนินการจดัรปูที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ 

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
และแจงใหทราบเปนหนังสือ
ราชการ 

หนวยงานราชการ  
ภาคเอกชน  และ
ประชาชนผูใช
กฎหมาย 

ภารกิจดานอาคาร 
งานดานกฎหมายและ
มาตรฐานทางดาน
วิชาการ 
1. พรฎ./กฎกระทรวง/
ประกาศกระทรวงเกี่ยวกับ
การควบคุมอาคารและ
การขุดดินถมดิน 
2. มาตรฐานตาม
กฎหมาย 

 
 
 
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
การผังเมือง กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวย
การขุดดินและถมดิน กฎหมาย
จัดรูปที่ดินเพือ่พัฒนาพื้นที่ และ
กฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และแจงใหทราบเปนหนังสือ
ราชการ 
 

 
 
 

องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  

คําวินิจฉัยอุทธรณคําสั่ง 
เจาพนักงานทองถิ่น 

 สงมอบโดยแจงเปนหนังสอื
ราชการ 

ผูประกอบการ 
โรงมหรสพ 

ใบอนุญาตโรงมหรสพ  1. สงมอบโดยทาํเปนหนงัสือ
ราชการ 
2. สงมอบโดยตรง 
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ผูรับบริการหลัก สินคาหรือบริการที่ให ตรงกับหนาที่ตามกฎหมายขอ กลไกและวิธีการสงมอบ 

1. หนวยงานราชการ 
2. องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

 งานบริการดานชาง
 การออกแบบ 

     สถาปตยกรรม 
 ภูมิสถาปตยกรรม 
 มัณฑนศิลป    
 การประมาณราคา    
 การควบคุมการกอสราง
 การตรวจสอบอาคาร 

    ของหนวยงานราชการ  
 การใหคําปรึกษาแนะนํา 

    ดานการกอสราง   
 การทดสอบวสัดุ  การ  

     เจาะสํารวจชั้นดิน  
    คําปรึกษาดานวิศวกรรม 

  
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการวางผงั 
ออกแบบ ควบคุมการกอสราง 
บูรณะเมืองหรอือาคารสิ่งกอสราง 
ของหนวยงานของรัฐ 
2. ใหบรกิารและคําปรึกษาเกี่ยวกบั
งานออกแบบ งานกอสราง และ
งานที่อยูในอํานาจหนาท่ีของ
กรมฯ  แกหนวยงานตางๆ 
 

 
 

  
1. สงมอบรายละเอียดโดยทํา
เปนหนังสือราชการ 
2. สงมอบใหโดยตรงผาน
ชองทาง การสื่อสารตางๆ เชน 
โทรสาร โทรศัพท 
 

 

สํานักพระราชวัง 
และหนวยงานภาครัฐ 
ท่ีรองขอใชบริการ 

งานออกแบบและ
กอสรางพลับพลาพิธ ี
อาคารพลับพลาพิธี 

 สงมอบพลับพลาพิธี หลังจาก
ผานกระบวนการตรวจสอบความ
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  
โดยทําเปนหนังสือราชการ 
แจงสงมอบโดยตรง 

สํานักพระราชวัง 
และหนวยงานภาครัฐ 
ท่ีรองขอใชบริการ 

งานออกแบบและ
กอสรางพลับพลาพิธ ี
อาคารพลับพลาพิธี

 สงมอบพลับพลาพิธี  หลังจาก
ผานกระบวนการตรวจสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภยั 
โดยทําเปนหนังสือราชการ 
แจงสงมอบโดยตรง 
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 (2) คําถาม  -  วิสัยทัศนของสวนราชการคอือะไร  (#) 
              -  เปาประสงคหลักของสวนราชการคืออะไร   (#) 
      -  วัฒนธรรมในสวนราชการคืออะไร   
              -  คานยิมของสวนราชการที่กําหนดไวคืออะไร 
      
       คําตอบ 
 

วิสัยทัศน  พัฒนาประเทศใหทุกเมืองนาอยูและประชาชนมีความปลอดภัยในอาคาร 

เปาประสงค
หลัก 

  

1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนใหเกิดความปลอดภยัในชีวิต 
     และทรพัยสินรองรับการประกอบอาชพีและเสริมสรางคุณภาพชีวติทีด่ีของประชาชนในพืน้ที ่
2.  เพื่อใหงานกอสรางในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกยีรต ิ
3.  แมน้ําชายแดนระหวางประเทศไดรับการปองกันการกดัเซาะมิใหเกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่อง 
    มาจากภยัธรรมชาติและรักษาแนวรองลึกที่เปนสันกั้นพรมแดนระหวางประเทศมิใหเปลี่ยนแปลง 
     เพื่อขจัดเงื่อนไขความไมเขาใจกับประเทศเพื่อนบานและปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
    ตามริมฝงแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ 
4. เมืองและชมุชนมีการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง และการกํากับดูแลอาคาร ดวยการกําหนด  
    สนับสนุน  และกํากับใหงานดานการผังเมือง ดานอาคารและดานชางมีมาตรฐานวิชาการ 
    เพื่อใหมีความนาอยูและปลอดภัย 
5. ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดํารงชีวติ โดยมีระบบปองกันน้ําทวมภายในพืน้ที ่
    ชุมชนที่เหมาะสม 
6. ปองกันการพังทลายของพืน้ที่ตล่ิงริมแมน้ําและริมทะเล ปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
    และสถานที่ราชการ วัด สาธรณสถาน 

วัฒนธรรม   กรมฯ  อยูระหวางดําเนินการสรางวัฒนธรรมใหมีความชัดเจน 

คานิยม • กรมฯ ใชคานยิมกลางของ ก.พ.  แตกําลังดาํเนินการกําหนดคานยิม เพือ่ใชเปนคานยิมเฉพาะ 
ของบุคลากรในกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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(3) คําถาม ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับ 
                     ตําแหนง ขอกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เปนตน (#) 
  
      คําตอบ  
 
 บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีจํานวนทั้งสิ้น 3,713 คน จําแนกเปนขาราชการ จํานวน 
2,019  คน  คิดเปนรอยละ  54.38   ลูกจางประจํา จํานวน  912  คน  คิดเปนรอยละ  23.59  และพนักงานราชการ 
จํานวน  818  คน คิดเปนรอยละ  22.03   มีรายละเอียดดังนี้ 
 ระดับการศึกษาของขาราชการจากขอมูลสถิติของกรมฯ  ปรากฏวาบุคลากรของกรมฯ   สวนใหญ     
จบการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 47.07 รองลงมาเปนระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 36.33  
จบการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 16.44 และจบการศึกษาปริญญาเอก รอยละ 0.16 
 อายุของขาราชการเฉลี่ย 44.20 ป อายุราชการเฉลี่ย 18.95 ป   
 สายงานวิชาการของขาราชการสวนใหญจะเปนวิศวกร  คิดเปนรอยละ  18.14  รองลงมาเปนนักผังเมือง  
คิดเปนรอยละ 7.53  นักวิเคราะหผังเมือง  คิดเปนรอยละ  6.88   สถาปนิก  คิดเปนรอยละ 3.71 สําหรับสายงานทั่วไป   
สวนใหญเปน นายชางโยธา  นายชางสํารวจ นายชางเขียนแบบ  นายชางเทคนิค  นายชางไฟฟา  เปนตน  คิดเปน
รอยละ  29.37  เจาพนักงานธุรการ  คิดเปนรอยละ  10.45    
 ระดบัตําแหนงของขาราชการ  สวนใหญอยูในระดับชาํนาญงาน คิดเปนรอยละ 34.62 รองลงมาอยู
ในระดับชาํนาญการ คิดเปนรอยละ 25.90  ระดบัชํานาญการพิเศษ คดิเปนรอยละ 13.24  ระดบัปฏิบัตกิาร คิดเปน
รอยละ 9.41 ระดบัอาวุโส คดิเปนรอยละ 5.69 ระดับปฏิบตัิงาน  คดิเปนรอยละ 4.85 และอ่ืน ๆ อีก รอยละ 6.29 
 
 อัตรากําลังของกรมโยธาธิการและผังเมืองในระยะขางหนา   คาดวาจะไมเพิ่มจากจํานวนนี้  
เนื่องจากนโยบายภาครัฐที่จํากัดอัตรากําลัง  และมีเปาหมายที่จะทําใหขนาดของภาคราชการเล็กลง 
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ลักษณะโดยรวมของขาราชการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
             ขอมูล ณ  ตุลาคม 2552 

ระดับตําแหนง / จํานวน 
สูง ตน สูง ตน ทรง เชี่ยวชาญ ชํานาญ ชํานาญ ปฏิบัติ อาวุโส ชํานาญ ปฏิบัติ รวม  คิดเปน 

สายงาน / อายุ / 
วุฒิการศึกษา 

        คุณวุฒิ    การพิเศษ การ การ   งาน งาน (คน) รอยละ (%) 

สายงานบริหาร                             

นักบริหาร 1 4                     5 0.25 

สายงานอํานวยการ                             

ผูตรวจราชการกรม     12                   12 0.59 

ผูอํานวยการสํานัก     9                   9 0.45 

ผูอํานวยการสถาบัน     1                   1 0.05 

ผูอํานวยการกอง       6                 6 0.30 

ผูอํานวยการศูนย       1                 1 0.05 

โยธาธิการและผังเมือง     25 50                 75 3.71 

สายงานวิชาการ                             

นักวิเคราะหนโยบายและแผน             4 16 8       28 1.39 

นักวิเคราะหผังเมือง           2 50 78 9       139 6.88 

นักทรัพยากรบุคคล             11 28 3       42 2.08 

นักจัดการงานทั่วไป               90 10       100 4.95 

นักวิเทศสัมพันธ             2 2         4 0.20 

นักประชาสัมพันธ               8         8 0.40 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา               1         1 0.05 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน             1 3 2       6 0.30 

นักวิชาการเงินและบัญชี             1 6 1       8 0.40 

นักวิชาการพัสดุ             1   2       3 0.15 

นิติกร             8 16 5       29 1.44 

นักวิชาการคอมพิวเตอร               5 2       7 0.35 

นักวิชาการแผนที่ภาพถาย             2 13 4       19 0.94 

สถาปนิก         1 1 17 26 30       75 3.71 

ภูมิสถาปนิก             1 1 2       4 0.20 

นักผังเมือง         1 1 24 82 44       152 7.53 
มัณฑนากร             1 3 2       6 0.30 

วิศวกรไฟฟา      1 3 4 1    9 0.45 
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 ลักษณะโดยรวมของขาราชการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
             ขอมูล ณ  ตุลาคม 2552 

ระดับตําแหนง / จํานวน 
สูง ตน สูง ตน ทรง เชี่ยวชาญ ชํานาญ ชํานาญ ปฏิบัติ อาวุโส ชํานาญ ปฏิบัติ รวม  คิดเปน 

สายงาน / อายุ / 
วุฒิการศึกษา 

        คุณวุฒิ   การพิเศษ การ การ   งาน งาน (คน) รอยละ (%) 

วิศวกรเครื่องกล           1 2 4 1       8 0.40 

วิศวกรโยธา         1 9 139 136 64       349 17.29 

สายงานทั่วไป                             

เจาพนักงานธุรการ                   3 173 35 211 10.45 

เจาพนักงานหองสมุด                     1   1 0.05 

เจาพนักงานสถิติ                     7   7 0.35 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี                   1 72 14 87 4.31 

เจาพนักงานพัสดุ                     11 1 12 0.59 

นายชางโยธา                   102 333 33 468 23.18 

นายชางสํารวจ                   2 34 11 47 2.33 

นายชางเขียนแบบ                   4 36 1 41 2.03 

นายชางไฟฟา                   1 9 1 11 0.54 

นายชางเครื่องกล                   1 7 1 9 0.45 

นายชางเทคนิค                   1 10 1 12 0.59 

นายชางศิลป                     4   4 0.20 

เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา                     1   1 0.05 
รวม 1 4 47 57 3 15 267 523 190 115 699 98  2,019 100 

อายุ                            อายุเฉล่ีย 

                              โดยรวม 

อายุตัวเฉลี่ย                            44.20 

อายุราชการเฉลี่ย                           18.95 
วุฒิการศึกษา                         รวม  คิดเปน 

                          (คน)  รอยละ(%) 

ตํ่ากวาปริญญาตรี                         663 36.33 

ปริญญาตรี                         859 47.07 

ปริญญาโท                         300 16.44 

ปริญญาเอก                         3 0.16 

รวม                          1,825 100 
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ลักษณะโดยรวมของลูกจางประจํา  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  ขอมูล ณ  ตุลาคม 2552 

ลูกจางประจํา 

สายงาน / อาย ุ/ วุฒิการศึกษา จํานวน รวม (คน) คิดเปนรอยละ (%) 

คนงาน 7 7 0.80 
ชางเขียนแผนที่ 293 293 33.45 
ชางเขียนแผนที่ดวยเครื่องเขียนแผนที่ภาพถายทางอากาศ 5 5 0.57 
พนักงานตรวจปรูฟ 5 5 0.57 

ชางควบคุมการกอสราง 1 1 0.11 

ชางเครื่องเรอืกลลําน้ํา ช้ัน 1 0 0 0.00 
ชางเครื่องเรอืกลลําน้ํา ช้ัน 2 3 3 0.34 

ชางตัดเย็บและตกแตง 24 24 2.74 
ชางปรับ ช้ัน 2 1 1 0.11 

ชางปูน  6 6 0.68 
ชางปูน ช้ัน 1 1 1 0.11 

ชางปูน ช้ัน 2 0 0 0.00 
ชางปูน ช้ัน 3 4 4 0.46 

ชางผูชํานาญการ 2 2 0.23 

ชางฝมือโรงงาน ช้ัน 1 2 2 0.23 
ชางฝมือโรงงาน ช้ัน 2 2 2 0.23 

ชางฝมือโรงงาน ช้ัน 3 2 2 0.23 
ชางไฟฟา ช้ัน 1 2 2 0.23 

ชางไฟฟา ช้ัน 2 0 0 0.00 
ชางไฟฟา ช้ัน 3 1 1 0.11 

ชางไม 16 16 1.83 
ชางไม ช้ัน 1 0 0 0.00 

ชางไม ช้ัน 2 0 0 0.00 

ชางไม ช้ัน 3 6 6 0.68 
ชางไม ช้ัน 4 2 2 0.23 

ชางเย็บ 2 2 0.23 
ชางวิจิตรศิลป ช้ัน 1 1 1 0.11 
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ลักษณะโดยรวมของลูกจางประจํา  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  ขอมูล ณ  ตุลาคม 2552 

ลูกจางประจํา 

สายงาน / อาย ุ/ วุฒิการศึกษา จํานวน รวม (คน) คิดเปนรอยละ (%) 

ชางสี 3 3 0.34 
ชางสี ช้ัน 1 0 0 0.00 
ชางสี ช้ัน 2 0 0 0.00 
ชางสี ช้ัน 3 0 0 0.00 
ชางสี ช้ัน 4 1 1 0.11 
นักการภารโรง 1 1 0.11 
นายทายเรือกลลําน้ํา ช้ัน 1 0 0 0.00 
นายทายเรือกลลําน้ํา ช้ัน 2 2 2 0.23 
ผูสอนชางประดิษฐดอกไมและผลิตภัณฑผา 0 0 0.00 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก 0 0 0.00 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 2 0.23 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนกั 1 1 0.11 
พนักงานขับรถยนต 233 233 26.60 
พนักงานขดุ 2 2 0.23 
พนักงานเครื่องยนต ช้ัน 2 1 1 0.11 
พนักงานตรวจทานขอมูล 2 2 0.23 
พนักงานทดสอบดิน 3 3 0.34 
พนักงานโทรศัพท 1 1 0.11 
พนักงานบรกิารอัดสําเนา 40 40 4.57 
พนักงานพิมพดีดชั้น 1 5 5 0.57 
พนักงานพิมพดีดชั้น 2 19 19 2.17 
พนักงานพิมพดีดชั้น 3 126 126 14.38 
พนักงานพิมพดีดชั้น 4 5 5 0.57 
พนักงานพิมพแบบ 4 4 0.46 
พนักงานพิมพแบบ ช้ัน 2 3 3 0.34 
พนักงานเพาะชํา 2 2 0.23 
ลูกมือชาง 13 13 1.48 
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ลักษณะโดยรวมของลูกจางประจํา  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  ขอมูล ณ  ตุลาคม 2552 

ลูกจางประจํา 

สายงาน / อาย ุ/ วุฒิการศึกษา จํานวน รวม (คน) คิดเปนรอยละ (%) 

หัวหนาคนงาน 0 0 0.00 
หัวหนางานชางไมกอสรางและตกแตง 3 3 0.34 
หัวหนาชางเขยีนแผนที ่ 1 1 0.11 
หัวหนาหมวดรถยนต 12 12 1.37 
หัวหนาหมวดสถานที่ 2 2 0.23 
หัวหนาหมวดนอกโรงงาน 1 1 0.11 

รวม 876 876 100 

อายุ   อายุเฉล่ียโดยรวม 
อายุตัวเฉลี่ย   42.75 
อายุราชการเฉลี่ย   15.88 
วุฒิการศึกษา       
ต่ํากวาปริญญาตรี 794 794 90.64 
ปริญญาตรี 80 80 9.13 
ปริญญาโท 2 2 0.23 
ปริญญาเอก 0 0 0 

รวม 876 876 100 
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 ลักษณะโดยรวมของพนักงานราชการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  ขอมูล ณ  ตุลาคม 2552 

พนักงานราชการ 

สายงาน / อาย ุ/ วุฒิการศึกษา จํานวน รวม (คน) คิดเปนรอยละ (%) 

กลุมงานบริการ (170 อัตรา)       
พนักงานธุรการ 38 38 4.65 
พนักงานบนัทกึขอมูล 10 10 1.22 
พนักงานการเงินและบัญช ี 4 4 0.49 
พนักงานผังเมอืง 89 89 10.88 
พนักงานตดัเยบ็และตกแตง 6 6 0.73 
พนักงานพิมพแบบ 2 2 0.24 
พนักงานพับแบบ 1 1 0.12 
พนักงานอดัสําเนา 1 1 0.12 
คนงาน 19 19 2.32 
กลุมงานเทคนคิ (195 อัตรา)      
พนักงานโยธา 125 125 15.28 
พนักงานเขียนแผนที ่ 6 6 0.73 
พนักงานเขียนแบบ 13 13 1.59 
พนักงานเครื่องกล 6 6 0.73 
พนักงานเครื่องยนต 9 9 1.10 
พนักงานไฟฟา 8 8 0.98 
พนักงานชางไม 14 14 1.71 
พนักงานชางส ี 9 9 1.10 
พนักงานชางปนู 4 4 0.49 
พนักงานชางศลิป 1 1 0.12 
กลุมงานบริหารทั่วไป (308 อัตรา)      
พนักงานวิเคราะหผังเมือง 183 183 22.37 
พนักงานวางผงัเมือง 49 49 5.99 
พนักงานมณัฑนกร 2 2 0.24 
พนักงานนิติกร 6 6 0.73 
พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร 2 2 0.24 
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ลักษณะโดยรวมของพนักงานราชการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  ขอมูล ณ  ตุลาคม 2552 

พนักงานราชการ 

สายงาน / อาย ุ/ วุฒิการศึกษา จํานวน รวม (คน) คิดเปนรอยละ (%) 

พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 5 0.61 
พนักงานประชาสัมพันธ 3 3 0.37 
พนักงานบรหิารงานทั่วไป 46 46 5.62 
พนักงานบุคลากร 2 2 0.24 
พนักงานวิชาการเงินและบัญชี 3 3 0.37 
พนักงานวิเทศสัมพันธ 1 1 0.12 
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน 6 6 0.73 
กลุมวิชาชีพเฉพาะ (144 อัตรา)      
พนักงานวิศวกรโยธา 86 86 10.51 
พนักงานวิศวกรเครื่องกล 1 1 0.12 
พนักงานวิศวกรไฟฟา 1 1 0.12 
พนักงานวิศวกรความปลอดภัย 1 1 0.12 
พนักงานสถาปนิก 53 53 6.48 
พนักงานภูมิสถาปนิก 2 2 0.24 
กลุมเชี่ยวชาญพิเศษ (1 อัตรา)      
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการผังเมือง 1 1 0.12 

รวม 818 818 100 

อายุ  อายุเฉล่ียโดยรวม 
อายุตัวเฉลี่ย  32.27 
อายุราชการเฉลี่ย  2.95 
วุฒิการศึกษา จํานวน รวม (คน) คิดเปนรอยละ (%) 
ต่ํากวาปริญญาตรี 317 317 43.97 
ปริญญาตรี 393 393 54.51 
ปริญญาโท 11 11 1.53 
ปริญญาเอก 0 0 0 

รวม 721 721 100 
  

ที่มา : กองการเจาหนาที่ 
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(4) คําถาม สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบาง ในการใหบริการ  
                  และการปฏิบัติงาน (#) 
 
      คําตอบ 

 

ประเภท รายการ 

• เทคโนโลยี  
 
 

- ระบบเครือขายส่ือสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานขอมูล  
   และโปรแกรมสนับสนนุการใชงาน เชน MS office Autocad ฯลฯ  
   และโปรแกรม antivirus 
- สถานีโครงขายดาวเทียม 12 สถานี 
- เครื่อง GPS ใชในการสํารวจพืน้ที ่
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

• อุปกรณ 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพมิพ เครื่อง Scanner  เครื่องถายเอกสาร  
- โทรศัพท  โทรสาร 
- โสตทัศนปูกรณ  ไดแก กลอง Digital , VDO Cassette  และ   
   IC Recorder 
- เรือเก็บผักตบชวา 
- เครื่องทดสอบวัสด ุ

• สิ่งอํานวยความสะดวก  
 

- ศูนยฝกอบรม  มีอาคารเรียนพรอมที่พัก 
- หองประชุม  
- หองแหงการเรียนรู 
- ศูนยบริการขอมูลขาวสาร 
- หองอาหารพรอมทีวี 
- หองสมุด 
- หองรับรองผูมาติดตอราชการ 
- ศูนยออกกําลังกาย 
- ตู ATM 
- สถานที่จอดรถสําหรับผูมาติดตอ 
- คอมพิวเตอรบริการผูมาติดตอราชการ 
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(5) คําถาม สวนราชการดําเนนิการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญอะไรบาง (#) 
   
     คําตอบ 
 

กฎหมาย  
กฎระเบียบ   
ขอระเบียบ 

เนื้อหา  สาระสําคัญของกฎหมาย  
 กฎระเบียบ  ขอบังคับ 

สวนราชการที่เปนผูออก   
หรือเจาของกฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติ 
การผงัเมอืง   
พ.ศ. 2518 
     
 
 

เพื่อควบคุมการใชประโยชนในที่ดินใหเกิดความเหมาะสม  เพื่อ
สรางหรือพัฒนาเมือง หรือสวนของเมืองข้ึนใหม  หรือแทนเมือง 
หรือสวนของเมืองท่ีไดรับความเสียหายเพื่อใหมี  หรือทําใหดี
ยิ่งข้ึน  เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุท่ีมีประโยชน
หรือคุณคาในทางศิลปกรรม  สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือ
โบราณคดี หรือบํารุง รักษาทรัพยากร ธรรมชาติ  ภูมิประเทศที่
งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
 
 
  

2. พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 

ควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง  ความปลอดภัย  การปองกัน
อัคคีภัย  การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม  การผังเมือง 
การสถาปตยกรรม  และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 

3. พระราชบัญญัติ
การขุดดิน และถมดิน 
พ.ศ. 2543 

ควบคุมการขุดดินและถมดินใหถูกตองตามหลักวิชาการ  เพื่อปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดแกทรัพยสินและเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

4.  พระราชบัญญัติ
การจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ 
 พ.ศ. 2547 
 

เพื่อสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐในการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาสภาพที่อยูอาศัย  แหลงธุรกิจ  อุตสาหกรรม  และ
เกษตรกรรม  ปรับปรุงหรือจัดโครงสรางพื้นฐานและแกปญหา
สิ่งแวดลอมของเมืองและชนบทที่เสื่อมโทรม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
 

5. พระราชบัญญัติ
วิศวกร  พ.ศ. 2542 
 
 

ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยของบุคคล
และทรัพยสิน โดยกําหนดมาตรฐาน ความรูความสามารถของ
ผูประกอบการและควบคุมงานตลอดจนสงเสริมในทางวิทยาการ
และควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใหอยู
ในมาตรฐานอันดี 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
/ สภาวิศวกร 
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กฎหมาย  
กฎระเบียบ   
ขอระเบียบ 

เนื้อหา  สาระสําคัญของกฎหมาย  
 กฎระเบียบ  ขอบังคับ 

สวนราชการที่เปนผูออก   
หรือเจาของกฎหมาย 

6. พระราชบัญญัติ
สถาปนิก พ.ศ. 2543 
 
 
 

เพื่อควบคุมความเจริญเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองตลอดจน
การผดุงมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมใหเปนไป
ตามหลักวิชาการที่ดีและเปนการแสดงออกในดานหนึ่งของ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามแหงชาติตามกาลสมัย  โดยกําหนด
มาตรฐาน  คุณวุฒิ  ความรู  ความสามารถ  และมรรยาทของ 
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
/ สภาสถาปนิก 
 

7. พระราชบัญญัติ 
วาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. 2530             

เพื่อการพัฒนาตามผังเมืองดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
โดยตองมีการเวนคืนพัฒนานําพื้นที่มาพัฒนาตามผังเมือง 

 สํานักนายกรัฐมนตรี 
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(6) คําถาม โครงสรางองคกรและวิธีการจดัการที่แสดงถงึการกํากับดแูลตนเองที่ดีเปนเชนใด 
 
     คําตอบ                                     โครงสรางกรมโยธาธกิารและผังเมือง  
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 การปฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวของกับผลประโยชนของประชาชน  ภาคเอกชน  
และภาครัฐ  ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค 
ที่วางไว  มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา  มีการปองกัน  การลดความสูญเสียและสูญเปลา  รวมทั้งการปองกันการ
ทุจริตไมใหเกิดขึ้น  การปฏิบัติงานใดๆ ตองสอดคลองกับกฎหมาย  นโยบาย  และระเบียบที่เกี่ยวของ  ดังนั้น 
จึงใหความสําคัญในกระบวนการและวิธีการทํางานที่โปรงใส  ตรวจสอบได  ดังนี้ 
 1. ดานการปฏิบัติงาน มีผูตรวจราชการกรม ผูบริหารระดับสูง ผูอํานวยการสํานัก / กอง ทําหนาที่
ในการกํากับดูแลในการปฏิบัติงานโดยมี 
 - การประชุมตดิตามผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ประจาํสัปดาห 
 - การตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมเปนรายไตรมาส 
                     2.  ดานการบรหิารงบประมาณ ม ี
 - ระบบ GFMIS เพื่อควบคุม ติดตาม ประเมนิผลการเบิกจายงบประมาณ 
 - หนวยงานตรวจสอบภายใน ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง การเบิกจายงบประมาณ   
                           ใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจําป 
  -  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดําเนินการดูแลผลการปฏิบัติงานของกรมใหเปนไปตาม 
                              แผนปฏิบัติราชการ 
                   3.  การปองกันและปราบปรามทุจริตมิชอบ มีศูนยราชการใสสะอาด ทําหนาที่ในการสรางจิตสํานึก 
ดานคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี ใหการทํางานของเจาหนาที่ของกรมฯ เปนไปอยางโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได   และดําเนินการทางวินัยดานทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยมี 
  - การรับขอรองเรียนผานตู ปณ. ดุสิต 299, อธิบดีโดยตรง เว็บไซต  
  - ติดตาม สอบสวน หาขอเทจ็จริง  
  - การดําเนินการทางวินัย 
                  4.  ดานปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีกองคลัง ทําหนาที่
ดําเนินการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ โดย 

- กําหนดใหมีกระบวนการรับฟงขอรองเรียนและรับฟงความคิดเห็น โดยผานชองทางตางๆ  
                           เชน ศูนยดํารงธรรม เว็บไซต ตู ปณ. กลองรับความคิดเห็น ฯลฯ 
 - กําหนดใหมกีารจัดซื้อ/จัดจาง ผานระบบ e-Auction 
 5.  การตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก 
    - สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง การบันทึกบัญชี การรับจายเงิน 
                           ครุภัณฑ 
 - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  ประจํากระทรวงมหาดไทย (กตป.)   
                     ตรวจสอบเอกสารรายงานสถานะการเงินประจําป  รายงานสรุปการตรวจสอบภายใน 
                          ของกรมฯ 
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(7) คําถาม สวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน มีหนวยงานใดบาง  
                มีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน (#) 
      -  ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง 
      -  มีแนวทางและวิธีการสือ่สารระหวางกันอยางไร 
     
      คําตอบ 
                       การดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง  มีการดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่โครงการ/กิจกรรม
ของกรมฯ ดังนี้ 
 

สวนราชการ หรือองคกรท่ีเก่ียวของในการปฏิบัตงิานรวมกัน 
   

บริการที่ให 

สวนราชการหรือ
องคกรที่เกีย่วของ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

บทบาทหนาที่ 
ในการปฏิบัติงานรวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

แนวทางและวิธกีาร
สื่อสารระหวางกัน 

1.  ผังประเทศ ผังภาค 
2.  ผังอนุภาค 
3.  ผังพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ 

 1. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
2 . หนวยงานภาครัฐ  
3. ภาคเอกชน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การมีสวนรวมในการวางผังฯ 
2. รวมเปนคณะกรรมการ
พิจารณาการวางและจัดทําผังฯ 

1. ขอมูลท่ีถูกตองและ
เปนปจจุบัน 
2. ขอกําหนดการ
ทํางานที่ชัดเจน 

- ติดตอโดยตรง 
- หนังสือราชการ 
-  ประชุม 
- สัมมนา 

4. ผังเมืองเฉพาะ 
 

1. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
2. หนวยงานภาครัฐ 
3. ภาคเอกชน 
4. ประชาคมและ
ชุมชน 
 
 

 1. กํากับและสนับสนุนการจัดทํา 
ผังเมืองเฉพาะของทองถิ่น 
2. ดําเนินการวางและจดัทํา 
ผังเมอืงเฉพาะตาม พ.ร.บ.  
ผังเมือง พ.ศ. 2518 
3.  รวมชี้แจง พ.ร.บ. ผังเมอืง 
ใหทองถิ่นไดพัฒนาและปฏิบัติ
ใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ 
4.  มีกระบวนการระดมความ
คิดเห็นจากผูเกีย่วของรวมกัน 
ไดแก อปท. เจาของที่ดิน 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1. วางผังเมอืงใหได
ตามมาตรฐานทาง
วิชาการผังเมือง 
2. ปฏิบัติงานรวมกัน
ตามกรอบของกฎหมาย 
3. มีขอตกลงรวมกัน
เกี่ยวกับทิศทางและ
ประเด็นการพัฒนาเมอืง 
 
 

- ติดตอโดยตรง 
- จดหมาย  
   อิเล็กทรอนิกส 
- หนังสือราชการ 
- ประชุม 
- สัมมนา 
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บริการที่ให 

สวนราชการหรือ
องคกรที่เกีย่วของ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

บทบาทหนาที่ 
ในการปฏิบัติงานรวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

แนวทางและวิธกีาร
สื่อสารระหวางกัน 

5. ผังเมอืงรวมจงัหวัด 
6. ผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน 

1. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
2. หนวยงานภาครัฐ  
 

1. รวมดําเนินการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม ตาม 
พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2518 
2.รวมช้ีแจงกฎกระทรวงผัง
เมืองรวมใหทองถิ่นไดปฏิบัติ
ใหเปนไปตามผังเมืองรวมท่ี
กําหนดไว 

1. ยึดถือมาตรฐานทาง
วิชาการผังเมือง  
2.  พ.ร.บ. ผังเมือง  
พ.ศ. 2518 

- ติดตอโดยตรง 
- จดหมาย  
   อิเล็กทรอนิกส 
- หนังสือราชการ 
- ประชุม 
- สัมมนา 

7. คูมือมาตรฐาน 
ดานผังเมือง 

ผูเชี่ยวชาญดาน
วิชาการจากที่ตางๆ 

- รวมมือในการจัดทํา
มาตรฐาน 

- ขอกําหนดการ
ทํางานที่ชัดเจน 

- ประชุม 
- หนังสือราชการ 

 8. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
งานดานผังเมอืง 
และโยธา 

1. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
2 . หนวยงานภาครัฐ  

- ใหขอมูล แนะนํา ทางดาน
วิชาการผังเมืองและโยธา 

- ขอมูลท่ีถูกตองตาม
หลักวิชาการ 

- ติดตอโดยตรง 
- โทรศัพท 

9. สิ่งกอสรางระบบ
โครงสรางพื้นฐาน   
- เขื่อนปองกันตลิ่ง 
- ระบบปองกันน้ําทวม  
   ชุมชน  
- ระบบกําจดัขยะมูลฝอย 
- ระบบบําบัดน้ําเสีย   
- ระบบประปา  ระบบ  
  คมนาคมขนสง ฯลฯ 

 
 
1. ประชาชนใน
พื้นท่ี งานนั้นๆ 
2. หนวยงาน
ราชการในพื้นที่
งาน 
3. ผูใชงานสิ่ง 
กอสรางตามแบบ 

 
 
- เปนผูใหขอมูลสําหรับใช
ในการออกแบบ 

 
 
- ขอมูลท่ีถูกตองและ 
เปนปจจุบัน 
 

 
 
- ติดตอโดยตรง 
- ประชุม 

10. พื้นที่ท่ีไดรับการ
พัฒนาตามโครงการ
จัดรูปที่ดิน 

1. หนวยงานภาครัฐ  
2. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
3. เจาของที่ดิน 
 

- มีสวนรวมและสนับสนุน
ในการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ 

- ยึดถือขอกฎหมายวา
ดวยการผงัเมือง และ 
พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ฯ เปน
ขอกําหนดสําคัญในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 

- ติดตอโดยตรง 
- จดหมาย  
- หนังสือราชการ 
-  ประชุม 
- สัมมนา 
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บริการที่ให 

สวนราชการหรือ
องคกรที่เกีย่วของ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

บทบาทหนาที่ 
ในการปฏิบัติงานรวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

แนวทางและวิธกีาร
สื่อสารระหวางกัน 

11. งานดานกฎหมาย 
และมาตรฐานทาง 
ดานวิชาการ 
- พ.ร.ฎ./กฎกระทรวง/
ประกาศกระทรวง
เกี่ยวกับการควบคุม
อาคารและการขุดดิน
ถมดิน 
- มาตรฐานตาม
กฎหมาย 
 
  

 
 
 
1. ผูแทนหนวยงาน
ภาครัฐตามที่กําหนด
ในกําหนดใน พ.ร.บ. 
2. ผูทรงคุณวุฒิ 
ดานวิศวกรรมโยธา
หรือเช่ียวชาญเรื่อง
กฎหมายควบคุม
อาคาร 
3.  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

 
 
 
- รวมเปนคณะกรรมการ 
 

 
 
 
1. ยึดถือขอกฎหมาย
ควบคุมอาคารและ
กฎหมายการขุดดินถมดนิ 
เปนขอกําหนดสําคัญใน
การปฏิบัติงานรวมกัน 
2. ผูทรงคุณวุฒิมีความ
รอบรูเฉพาะดานที่
เกี่ยวของ 

 
 
 
- ติดตอโดยตรง 
- จดหมาย  
   อิเล็กทรอนิกส 
- หนังสือราชการ 
- ประชุม 
- สัมมนา 

12. คําวินิจฉัยอุทธรณ
คําสั่งเจาพนักงาน
ทองถิ่น 

1.  ผูแทน
หนวยงานภาครัฐ
ตาม  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522  และ 
ผูทรงคุณวุฒิ  

- รวมเปนคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ 

1. ยึดถือขอกฎหมาย
ควบคุม อาคารเปน
ขอกําหนดสําคัญใน
การปฏิบัติงานรวมกัน 
2. ผูทรงคุณวุฒิมีความ
รอบรูเฉพาะดานที่
เกี่ยวของ 

- ประชุม 

13. ใบอนุญาต 
โรงมหรสพ 

ผูแทนหนวยงาน
ภาครัฐ 

- รวมเปนคณะกรรมการ 
- รวมตรวจสถาน
ประกอบการฯ 

- ขอกฎหมาย - ประชุม 
- ติดตอโดยตรง 
- หนังสือราชการ 
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บริการที่ให 

สวนราชการหรือ
องคกรที่เกีย่วของ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

บทบาทหนาที่ 
ในการปฏิบัติงานรวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

แนวทางและวิธกีาร
สื่อสารระหวางกัน 

14. งานบริการดานชาง     
- การออกแบบ   
  สถาปตยกรรม  
- ภูมิสถาปตยกรรม 
- มัณฑนศิลป    
- การประมาณราคา    
- การควบคุมการกอสราง 
- การตรวจสอบอาคาร    
   ของหนวยงานราชการ   
- การใหคําปรึกษาแนะนํา 
  ดานการกอสราง   
- การทดสอบวัสดุ   
   การเจาะสํารวจชั้นดิน 

  
1. ประชาชนในพื้นที่
งานนั้นๆ 
2. หนวยงานราชการ
ในพื้นที่งาน 
3. ผูใชงานสิ่ง 
กอสรางตามแบบ 
 
 

  
เปนผูใหขอมูลสําหรับใช 
ในการออกแบบ 

  
ขอมูลท่ีถูกตองและ 
เปนปจจุบัน 
 

 

  
- ติดตอโดยตรง 
- ประชุม 

15. อาคารพลับพลาพิธี 1. กองพระราชพิธี  
สํานักพระราชวัง 
2. กรมราชองครกัษ 
3.สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
4. สารวัตรทหาร 
5. กระทรวงสาธารณสุข 
6. การไฟฟานครหลวง 
/ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

1.รวมกันรางกําหนดการ 
2.พิจารณาเรื่องความ
ปลอดภัย 

1. มีการแบงหนาท่ีชัดเจน 
ในภารกิจแตละครั้ง 

- โทรศัพท 
- โทรสาร 
- หนังสือราชการ 
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(8) คําถาม - กลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง (#) 
              - กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้มีความตองการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรบาง  (#) 
            - แนวทางและวิธีการส่ือสารระหวางกันคืออะไร   (#) 
     คําตอบ       
  
สินคาหรือ 
บริการที่ให 

ผูรับบริการ ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ความตองการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธกีาร 
สื่อสารระหวางกัน 

- ผังประเทศ  ผังภาค 
 

หนวยงานราชการ
ระดับกระทรวง,
กรม,ศูนยเขต,ภาค 

 - ผังอนุภาค หนวยงานตาง ๆ , 
ศูนยเขต,อบจ.,
อปท. 

- หนวยงานราชการ   
  รัฐวิสาหกิจ 
- อปท. 
- ภาคเอกชน 
- ประชาชน 

-  ถูกตองตามหลักวิชาการ 
-  เชื่อถือได 
-  ปฏิบัติไดและไดรับการ 
   สนับสนุนงบประมาณ   
- บานเมืองสวยงาม สภาพแวดลอมดี  
    เศรษฐกิจดี 

- หนังสือราชการ 
- ติดตอโดยตรง 
- จดหมาย 
  อิเลก็ทรอนิกส 
- ประชุม/สัมมนา 

- ผังเมืองจังหวัด 
- ผังเมอืงรวมเมอืง/ชุมชน 

อปท. 
 
 

 

- ชุมชน/ผูอยูอาศัย 
   ในเขตผังเมือง 
- ผูประกอบการ   
  เจาของที่ดิน 
- ผูท่ีอยูอาศัยนอก 
  เขตผังในพื้นที่ 
 ใกลเคียง 

- ถูกตองตามหลกัวิชาการ 
- ผังเมืองท่ีสอดคลองกับสภาพ 
  พื้นที่และความตองการของ 
  ประชาชน 
- ประชาชนมีสวนรวมในการวาง 
   และจัดทําผงัเมือง 

- หนังสือราชการ 
- ติดตอโดยตรง 
- ประชุม 

- ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 

- ผังเมืองเฉพาะ 

อปท. - หนวยงานภาครัฐ 
  ประชาชนและ 
  ภาคเอกชนใน 
  เขตพื้นที่วางผัง 

- ไดรับงบประมาณ 
- ถูกตองตามหลักวิชาและ 
   สามารถปฏิบัติไดจริง 
- ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ 
   ดําเนินการ 

- หนังสือราชการ 
- ติดตอโดยตรง 
- ประชุม 

- คูมือมาตรฐานดาน 
ผังเมืองและโยธา 

อปท.  - รวดเรว็ ทันเวลา 
- ถูกตองตามหลกัวิชาการและ 
   กฎหมาย 

- หนังสือราชการ 
- ติดตอโดยตรง 
- เว็บไซด 

ใหคําปรึกษาดาน 
ผังเมืองและโยธา 

อปท., ประชาชน  - รวดเรว็ ทันเวลา 
- ถูกตองตามหลักวิชาการและ 
   กฎหมาย 
- ผูใหบริการมี service mind 
 

- หนังสือราชการ 
- ติดตอโดยตรง 
- เว็บไซด 
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สินคาหรือ 
บริการที่ให 

ผูรับบริการ ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ความตองการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธกีาร 
สื่อสารระหวางกัน 

สิ่งกอสรางระบบ
โครงสรางพื้นฐาน   
- เขื่อนปองกันตลิ่ง 
- ระบบปองกันน้ําทวม 
   ชุมชนมูลฝอย   
- ระบบกําจัดขยะ 
- ระบบบําบัดน้ําเสีย   
- ระบบประปา   
- ระบบคมนาคมขนสง ฯลฯ 

 
 
อปท. 

 
 
- ประชาชนผูไดรับ 
ผลกระทบจาก
สิ่งกอสราง 
 
 
  

 
 
- สิ่งกอสรางที่ถกูตองตามรูปแบบ 
   และรายการที่กําหนด 
- มีมาตรฐานทางวิชาการ 
- การดําเนินการดานวิศวกรรม 
   ท่ีคํานึงถึงผลกระทบในทางลบ 
   อยางรอบคอบ 

 
 
- หนังสือราชการ 
- ติดตอโดยตรง 
- จดหมาย 
   อิเล็กทรอนิกส 
- ประชุม 

- พื้นที่ท่ีไดรับการพัฒนา 
   ตามโครงการจัดรูปที่ดิน 

เจาของที่ดิน 
ในโครงการ 
 

 

ชุมชนท่ีอยูในพื้นที่ - ความยุติธรรม 
- ผูประสานงานมีความเชี่ยวชาญ   

- หนังสือราชการ 
- ติดตอโดยตรง 

- เศรษฐกิจดีข้ึน จากที่ดินที่ไดรับ 
   การพัฒนา 

- จดหมาย 
- ประชุม 

- พ.ร.ฎ./กฎกระทรวง/ 
   ประกาศกระทรวง 
   เกี่ยวกับการควบคุม 
   อาคารและการขุดดิน 
   ถมดิน 
- มาตรฐานตามกฎหมาย 

หนวยงานราชการ  
ภาคเอกชน  และ
ประชาชนผูใช
กฎหมาย 
 
 
 
 

ชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการ
กอสรางอาคาร   
การขุดดิน  และ 
การถมดิน 

- มีการบังคับใชกฎหมายอยาง 
  จริงจัง    

- หนังสือราชการ 

- สามารถแกไขปญหาความ 
  เดือดรอนได 
- คนหา และเขาถึงขอมูลไดงาย 
- ภาคประชาชนมีสวนรวมใน 
  การดําเนินการ    
- มีท่ีปรึกษาดานกฎหมายใหกับ 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- มีคูมือดานกฎหมาย และวิธีการใช 

- ติดตอโดยตรง 
- จดหมาย 
   อิเล็กทรอนิกส 
- ประชุม 

- คําวินิจฉัยอุทธรณคําสั่ง 
   เจาพนักงานทองถิ่น 

อปท. ชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการ
กอสรางอาคาร   
ขุดดิน  ถมดิน 

- ความถูกตอง  โปรงใส  เปนธรรม  
   ตรวจสอบได 
- มีแนวทางการปฏิบัติ 
  หลังการตัดสิน 

- หนังสือราชการ 
 

- ใบอนุญาตโรงมหรสพ - ผูประกอบการ  
  โรงมหรสพ 

- ลูกคาผูใชบริการ   
  โรงมหรสพ 
- ชุมชนที่อยูรอบ 
   บริเวณพื้นที่ 
   กอสราง 

- การติดตอสะดวก รวดเร็ว    
  เขาถึงงาย 

- หนังสือราชการ 

- ข้ันตอนการขอใบอนุญาตและ 
   ตอใบอนุญาต มีความชัดเจน   

- ติดตอโดยตรง 
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สินคาหรือ 
บริการที่ให 

ผูรับบริการ ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ความตองการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธกีาร 
สื่อสารระหวางกัน 

- การออกแบบ   
   สถาปตยกรรม  
- ภูมิสถาปตยกรรม 
- มัณฑนศิลป    
- การประมาณราคา    
- การควบคุมการกอสราง   
- การตรวจสอบอาคาร  
   ของทางราชการ   
- การใหคําปรึกษาแนะนํา 
  ดานการกอสราง   
- การทดสอบวัสดุ   
  การเจาะสํารวจชั้นดิน 

- หนวยงานราชการ 
- องคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่น 
- ภาคเอกชน 
- ประชาชน 

ประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบจากการ
ดําเนินการตาม
แบบ หรือตามผล
การทดสอบทาง
วิศวกรรม  หรือ
ตามคําปรึกษาดาน
วิศวกรรม 

- ตรงเวลา 
- ประกันความถูกตอง 
- มีมาตรฐานการทํางาน 
- คํานึงถึงผลกระทบตอ 
  ประชาชนในระหวาง 
  ดําเนินการ 
- มั่นคงแข็งแรง 
- ปลอดภัย 
 

- หนังสือราชการ 
- ติดตอโดยตรง 
- จดหมาย 
   อิเล็กทรอนิกส 
- ประชุม 
- โทรศัพท 
- เว็บไซตกรมฯ 
 : www.dpt.go.th 

- อาคารพลับพลาพิธี - สํานักพระราชวัง 
และหนวยงานภาครัฐ
ท่ีรองขอใชบริการ 

- ชุมชนที่อยูรอบ
บริเวณการเตรียมงาน 

- มั่นคงแข็งแรง  สวยงาม   
  สมพระเกียรติ   
- ถูกตองตามแบบมาตรฐาน   
   ขนบธรรมเนียมราชประเพณี   
   และเอกลักษณความเปนไทย 

- หนังสือราชการ 
- ติดตอโดยตรง 
- ประชุม 
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2. ความทาทายตอองคกร 

  ใหอธิบายถึงสภาพการแขงขัน  ความทาทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร  และระบบการปรับปรุงผล
การดําเนินการของสวนราชการ 
 
ก. สภาพการแขงขัน 
 
(9) คําถาม  -  สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปนเชนใด 
     (ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ) 
            -  ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด 
            -  ประเด็นการแขงขนัคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันในประเดน็ดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบ

กับคูแขงเปนอยางไร 
 
      คําตอบ 
 

ประเภทการ
แขงขัน 

คูแขง 
ประเด็น 

การแขงขัน 
ผลการดําเนินงานในปจจุบัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง 

ปจจัยสําคัญที่ทําให 
ประสบความสําเร็จ 

1. การแขงขัน
ภายในประเทศ 
 

อยูระหวางการศึกษาขอมูล   อยูระหวาง 
  การศึกษาขอมูล 

อยูระหวางการศึกษาขอมูล อยูระหวาง
การศึกษาขอมูล 

2. การแขงขัน
ภายนอกประเทศ 
 

ยังไมไดดําเนินการ 
เนื่องจากยังไมไดกําหนด
คูแขงขัน 

ยังไมไดดําเนินการ 
เนื่องจากยังไมได
กําหนดคูแขงขัน 

ยังไมไดดําเนินการ 
เนื่องจากยังไมไดกําหนด
คูแขงขัน 

ยังไมไดดําเนินการ 
เนื่องจากยังไมได
กําหนดคูแขงขัน 

 
(10) คําถาม  - ปจจัยสําคัญทีท่ําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกบัคูแขงขันคืออะไร 
      -  ปจจยัแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขันของสวนราชการคืออะไร 
     
   คําตอบ 
 

ปจจัยแตละดาน สิ่งที่เปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลกระทบตอสภาพการแขงขัน 

1.  ปจจัยภายใน อยูระหวางการศึกษา เพื่อกําหนดปจจัยสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จ 

2.  ปจจัยภายนอก อยูระหวางการศึกษา เพื่อกําหนดปจจัยสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จ 
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(11) คําถาม ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง 
 
        คําตอบ  -  ยังไมไดดําเนนิการในการเปรียบเทียบ จะดําเนินการในปตอไป 
 
(12)  คําถาม ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขันมีอะไรบาง (ถามี) 
 
        คําตอบ 
 

ประเภทการแขงขัน คูแขง 
แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

และขอมลูเชิงแขงขัน 
ขอจํากัด 

ในการไดมาซึ่งขอมูล 

- การแขงขันภายในประเทศ 
 

ยังไมไดดําเนินการ 
เนื่องจากยังไมไดกําหนด
คูแขงขัน 

ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจาก
ยังไมไดกําหนดคูแขงขัน 

ยังไมไดดําเนินการ 
เนื่องจากยังไมไดกําหนด
คูแขงขัน 

- การแขงขันภายนอกประเทศ ยังไมไดดําเนินการ 
เนื่องจากยังไมไดกําหนด
คูแขงขัน 

ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจาก
ยังไมไดกําหนดคูแขงขัน 

ยังไมไดดําเนินการ 
เนื่องจากยังไมไดกําหนด
คูแขงขัน 

 
ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
 
(13)  คําถาม ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร (#) 
      -  ความทาทายตามพันธกิจ 
      -  ความทาทายดานปฏิบตัิการ 
      -  ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล 
 
         คําตอบ 
 กรมโยธาธิการและผังเมอืงไมไดกาํหนดความทาทายเชิงยุทธศาสตร  แตจะกาํหนดความทาทาย 
ในปตอไป  
 

ความทาทาย 
เชิงยุทธศาสตร 

สิ่งที่ทาทาย 

ดานพนัธกิจ การนํานโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

ดานปฏิบตัิการ การบริหารจัดการงบประมาณ 

ดานทรัพยากรบุคคล การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของบุคลากร 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
 
(14) คําถาม แนวทางและวิธีการในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพื่อใหเกดิผลการดําเนนิการที่ดี  
                     อยางตอเนื่องมีอะไรบาง  (#) 
 
        คําตอบ 
 
แนวทางและวธีิการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของสวนราชการ 

การดําเนินการเร่ือง PMQA, PART, VFM การสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการนาํการ
บริหารความเสี่ยงมาใชในการปฏิบัติงาน 

 
(15) คําถาม ภายในองคกรมีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีการแลกเปลี่ยนความรูอยางไร (#) 
 
       คําตอบ  
 
แนวทางในการเรียนรูขององคกร 
 

      การจัดการความรู (Knowledge Management)    
 การอบรมในรปูแบบ e-Learning  เพื่อใหเกิดการเรยีนรู
ดวยตนเอง   

 การจัดการเรยีนรูโดยการจัดสถานทีเ่ปนหองแหงการเรยีนรู   
 การอบรมสัมมนาโครงการตาง ๆ  
 การจัดทําเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร  เชน  แผนพับ  
วารสาร 

 คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 




