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หมวด 1 การนำองค์การ 
 
 

1.1 ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.1.1 ผู้บริหารกำหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) (ระบุอย่างน้อย 2 ด้าน) 
        มีการดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้… 

ด้านเศรษฐกิจ คือ…ดำเนินการด้านพัฒนาถนนโครงการตามผังเมือง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และการวางผังในเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ  
และนำข้อมูลดังกล่าวไปบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีภาพรวมและเพื่อรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ด้านสังคม คือ…ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการควบคุมอาคารด้านความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยตลอดจนกำกับการตรวจสภาพและการใช้อาคารให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนในสังคม มีความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม คือ…ดำเนินการด้านการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและผังประเภทอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐ  
โดยการวางผังเมืองที่สอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร ร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการกำหนดรายละเอียด
การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีในผังเมือง โดยคำนึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และต้องถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นสำคัญ 
 

ด้านสาธารณสุข คือ…ดำเนินการด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร ด้านการบริการด้านช่างล้วนต้องดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยและถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ยึดหลักนิติธรรมในการบริหารงาน ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎเกณฑ์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เคร่งครัด มีการดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภัย คำนึงถึงการสาธารณสุขเป็นสำคัญด้วย 
 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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1.1 ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.1.2 ผู้บริหารกำหนดทิศทางองค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน โดยทิศทางขององค์การ 
        

 

คือ…ดำเนินภารกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การตอบสนองความต้องการของประชาชน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักนิติธรรม และความเสมอภาคในการให้บริการประชาชนตลอดจนได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแสวงหา
ฉันทามติกระจายอำนาจในการบริหารราชการอย่างเหมาะสมและคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน  และมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและ
ผู้ เช่ียวชาญในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล  พ .ศ.2565 -2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
(http://office.dpt.go.th/asdg/th/other/) 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     1.1.3 ผู้บริหารกำหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทาง 
      

 
 

 

  คือ…โดยนำกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในการกำหนดแนวทาง 
และมาตรการด้านผังเมืองเพื่อให้เกิดการบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภาพรวม และเช่ือมโยงกับกระบวนการด้านพัฒนาเมือง เช่น การก่อสร้างถนน 
ตามแนวผังเมืองรวม โดยใช้การจัดรูปที่ดินเป็นเครื่องมือ/กลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม นำมาซึ่งความร่วมมือของทุกฝ่าย สามารถก่อสร้าง
ถนนตามแนวผังเมืองรวม โดยไม่ต้องเสียงบประมาณในการเวนคืนที่ดินเป็นการประหยัดงบประมาณภาครัฐ ลดต้นทุน ลดปัญหาที่ดินตาบอด เพิ่มศักยภาพให้กับที่ดิน
เพื่อการพัฒนาให้มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ พร้อมต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม มีโครงการที่ดำเนินการเป็นผลสำเร็จจนได้รับรางวัล เช่น สยผจ.แพร่ 
สยผจ.น่าน เป็นต้น และมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยพัฒนา
ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบแสดงความเห็นและยื่นคำร้อง, ระบบ ONE DPT, ระบบ LandsMaps และระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน Landuse Plan เป็นต้น 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                          ควรแสดงตัวอย่างสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกดิวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นประชาชน เชน่ มีนโยบายการสร้างนวัตกรรมการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก                 
                          และตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือความไวในการแก้ไขปัญหาต่างๆนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการจนเกิดเป็นนวัตกรรม เป็นต้น 
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1.1 ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.1.4 ผู้บริหารได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
        คือ…ด้านการผังเมือง ปรับปรุงกฎหมายการผังเมือง เพื่อแก้ปัญหากฎหมายทีไ่ม่สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป บูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนาให้

ครอบคลุมทั่วถึงปรับปรุงกฎหมายโดยทำเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกระจายอำนาจให้ อปท. เจ้าของพื้นท่ีวางและจัดทำผังเมืองรวมได้ เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการอาคารและบริการด้านช่าง มีการออกแบบเพื่อคนพิการ อาคารเขียวประหยัดพลังงาน อาคารลอยน้ำ อาคารผู้ประสบภัยอาคารต้านแผ่นดินไหวการทดสอบ
วัสดุที่ได้มาตรฐานสากลควบคุมอาคารด้วยความปลอดภัย การใช้โรงมหรสพ การตรวจอาคาร 9 ประเภทภาครัฐที่ส่งผลกระทบหากเกิดภัยพิบัติ บริการออกแบบแปลน
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนนำไปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจัดทำข้อมูลด้านช่าง/ผังเมืองไว้บริการบนเว็บไซต์ www.dpt.go.th 
ด้านการพัฒนาเมือง ปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำและชายทะเลพังทลายทำให้สูญเสียดินแดน ได้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะ ลดปัญหาตลิ่งพังป้องกันการสูญเสียดินแดน
ระหว่างประเทศ ส่วนปัญหาด้านเศรษฐกิจได้พัฒนาตลาดชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ/เมืองศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     1.1.5 ผู้บริหารกำหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทาง 
        คือ ผู้บริหารไดม้ีการสรา้งสถาปัตยกรรมองค์กรหรือสรา้งวิสยัทัศน์ขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรยึดมั่นในด้านคุณธรรมเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติหน้าทีส่ร้างการเปลี่ยนแปลง

ให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร รวมทั้งการปฏิบัติตนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  (พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ) อันไปสู่การขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิผล มุ่งสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในงานบริการ มีการจัดทำระบบ ONE DPT เพื่อบูรณาการข้อมูลการทำงานและใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ 
สนับสนุนการดำเนินงาน การติดตาม และบริหารจัดการงานของผู้บริหารกรมฯ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่ วมตัดสินใจ  
ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ นำมาใช้เป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้
เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย โดยประชาชนสามารถรับข้อมูล ข่าวสาร งานบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสามารถติดต่อ-สอบถามข้อมูลด้านการผังเมือง พัฒนาเมือง 
การอาคารและบริการด้านช่างได้ ผ่านทางระบบ LINE OA (@dpt.go.th) หรือเว็บไซต์กรมฯ https://www.dpt.go.th/th/ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรแสดงตัวอย่างสร้างการเปลีย่นแปลงให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นประชาชน เช่น มีนโยบายการสร้างนวัตกรรมการให้บริการเพื่ออำนวยความ สะดวก  
                   และตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือความไวในการแก้ไขปัญหาต่างๆนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บรกิารจนเกิดเป็นนวัตกรรม เป็นต้น 
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1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.2.1 มีการกำหนดนโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส   
        คือ…กรมฯ ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณูปการต่อสังคม  

การจัดการกระบวนการและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งผลลัพธ์ที่สะท้อนความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์การอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุม
นโยบายหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสนองต่อหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประกาศให้บุคลากร ได้ทราบและถือปฏิบัติ และมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ในการระดมสรรพกำลังความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานตรวจสอบการทุจริตในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เช่น จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐพร้อมกับมีบทลงโทษแก่ผู้กระทำ
ความผิดเพื่อสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจของประชาชน 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     1.2.2 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการได้ 
        คือ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้บุคลากรของกรมฯ พึงปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเช่ือถือได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

หรือบุคคลที่มีความสนใจด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดจนวางระบบสื่อสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย ทาง website 
https://www.dpt.go.th/th/ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จากการประเมินของสำนักงาน 
ป.ป.ช.ได้คะแนนรวม 87.91 คิดเป็นระดับ A ผลการประเมิน “ผ่าน” และมีการกำหนดค่านิยมของกรมฯ โดยนำนโยบายรัฐและนโยบายมหาดไทยใสสะอาด  
แปลงไปสู่การปฏิบัติ มุ่งดำเนินงานให้ครอบคลุมตามภารกิจด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านบริการด้านช่าง ภาย ใต้หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล ถือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมบุคลากรให้ยึดถือคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตสาธารณะ รวมทั้งการปฏิบัติตนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมอันไปสู่การขับเคลื่อนงานอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           มีแนวทางสร้างความโปร่งใส แต่ยังไมเ่ป็นต้นแบบ เช่น ได้รับรับรางวัลยกย่องด้านความโปร่งใส หรือการมีแนวปฏิบัติทีด่ี ที่สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให ้
                  ส่วนราชการอื่นๆได้เนื่องจากแนวทางที่นำเสนอนั้นได้มีการดำเนินการในหลายหน่วยงาน 

 
 
 

https://www.dpt.go.th/th/
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1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.2.3 มีการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการติดตามรายงานผลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใส 
        คือ…มีช่องทางร้องเรียน ของศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับการป้องกันการทุจรติและสร้างความโปร่งใส  

ทาง website http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php และมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญจัดทำร่าง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565-2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนในการบริหารงานและการจัดการบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล 
ให้บริการข้อมูลอย่างปลอดภัย เชื่อมโยง และเปิดเผยตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     1.2.4 มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
        คือ…มีการกำหนดมาตรการการดำเนินงานให้บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองพึงปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพ้ืนฐานความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและ

เชื่อถือได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีความสนใจด้วยความบริสุทธ์ิใจตลอดจนวางระบบสื่อสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย 
ทาง website https://www.dpt.go.th/th/ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     1.2.5 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ โดยเทคโนโลยี   
        โดยเทคโนโลยี ได้แก่… 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีการรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ ในหัวข้อรายงานผล http://oldoffice.dpt.go.th/reportdpt/index.php/reportplan 
ผลการประเมิน 

ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
 

                         
 

     1.2.6 หน่วยงานได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอกทั้งในและต่างประเทศ    
        

 
คือ…ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จากการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. 
ได้คะแนนรวม 87.91 คิดเป็นระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการพัฒนา
รักษามาตรฐานของสหกรณ์ (เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินเกณฑ์การวัดพื้นฐาน เกณฑ์การบริหารความเสี่ยง เกณฑ์ธรรมภิบาล) 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           ต้องมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านความโปร่งใส การได้รับรางวัลด้านความโปร่งใส่ และควรเป็นรางวัลจากการประเมิน ITA ในระดบั AA 
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1.3  การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.3.1 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 

   นวัตกรรมการทำงานที่ทำร่วมกับเครือข่าย คือ กรมฯมีแนวทางการดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม 
มีเป้าหมายในแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดทีไ่ม่สามารถเข้าถึงได้ ให้ได้รับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่และมีสาธารณูปโภคเข้าถึงและได้มาตรฐานด้วยวิธีการปันส่วนที่ดินอย่าง
เป็นธรรมเพื่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยไม่มีการเวนคืนที่ดิน ดำเนินการร่วมกับเจ้าของที่ดิน ภาครัฐและเอกชน โดยเน้นความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน
เป็นหลัก โดยมีกลไลการพิจารณาการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้แก่ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ คณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วย
วิธีการจัดรูปที่ดินฯ คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินฯ และคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯระดับจังหวัด ประกอบกับปัจจุบันอยู่
ระหว่างการนำสถาปัตยกรรมองค์กรมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การทำงานในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถพัฒนากลไกหรือแนวทางต่างๆ  ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสำหรับผู้บริหารมีการนำระบบ ONE DPT-LR ใช้สำหรับการติดตามรายงานโครงการภาพรวมระดับพื้นที่ ภาพรวมงบประมาณ และประเมินผล
การดำเนินงานของโครงการ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

   นวัตกรรมการให้บริการที่ทำงานร่วมกับเครือข่าย คือ กรมฯเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินฯ โดยเจ้าของที่ดินในบริเวณที่ต้องการพัฒนาสามารถ
รวมตัวแจ้งความประสงค์จะพัฒนาพื้นที่ได้ มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามโครงการจัดรูปที่ดิน 4 ระบบ คือ สำหรับ ผู้บริหารมีระบบ ONE DPT-LRในการ
ติดตามโครงการ และสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีการจัดทำระบบ Web Sheet Replot : http://150.95.30.232/websheet/#/ เพื่ออำนวยความสะดวกในการคำนวณ
สัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ในการจัดรูปที่ดินใหม่ และ Web Map LR : http://150.95.30.232/websheet/index.html#/mapsheet/login ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการ
ออกแบบจัดรูปแปลงท่ีดินใหม่เชื่อมโยงและทำงานรวมกับระบบ Web Sheet Replotting และประชาชนสามารถติดตามโครงการจัดรูปท่ีดินฯในจังหวัดต่าง ๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ LR Map Viewer : http://150.95.30.232/websheet/index.html#/lrmap-viewer/home แสดงพิกัดตำแหน่งโครงการฯ แสดงแผนที่เปรียบเทียบ
โครงการก่อนและหลังการจัดรูปที่ดิน และนอกจากน้ียังสามารถซ้อนทับกับระบบบริการแผนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสำนักจัดรูปท่ีดินได้ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนานวัตกรรมการบริการ และดำเนินการร่วมกับเครือข่ายใด มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายอย่างไร และแสดงผลที่เกิดจากการ 
                  ดำเนินการหรือประโยชน์ที่ไดร้ับเป็นอย่างไร 
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1.3  การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.3.2 มีกลไก/แนวทางที่เอื้อให้เครือข่ายท้ังภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน โดยมีกลไก/แนวทาง 
      คือ…กลไกการให้บริการด้านช่าง สำรวจ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างและให้คำปรึกษาด้านช่าง 

เครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมคือ…สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ สำนักสถาปัตยกรรม 
ผลการประเมิน 

ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
                           ควรเพิ่มข้อมูลแนวทางหรือกลไกท่ีเอื้อให้เครอืข่ายทั้งภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ และแสดงผลที่เกดิจาก 
                           การดำเนินการหรือประโยชน์ที่ได้รับ 

     1.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอกองค์กร  
        โดยมีเครือข่ายภายนอก คือ การทำ MOU ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกับการไฟฟ้านครหลวง โดยการไฟฟ้านครหลวงส่งมอบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

จำนวน 3 ช้ันข้อมูล คือข้อมูลสถานีไฟฟ้า ข้อมูลพื้นท่ีให้บริการไฟฟ้า และข้อมูลแนวสายส่งไฟฟ้า ร่วมดำเนินการ 
โดยนโยบายนั้น คือ…กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 4 ด้านคือ ด้านคมนาคมและขนส่ง ด้านแหล่ง
น้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านผังเมือง จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผลจากการร่วมมือสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระดับประเทศ เร่ือง การบูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อ
นำไปใช้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา และบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การพัฒนาประเทศมีความสอดคล้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     1.3.4 มีแนวทางสื่อสาร/สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นในบุคลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจให้เกิดการทำงานอย่างสัมฤทธิ์ผล 
        คือ…ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสารภายในองค์กร คือให้พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ใน

การบริหารงานราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของผู้บริหารและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน เช่น มีการนำ Application ONE DPT มาใช้ในการติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานของกรมให้มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ และมีการร่วมกันของบุคลากรในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565-2569 ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนในการบริหารงานและการจัดการบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล เสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการนำระบบ Application Line มาใช้สำหรับกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่ม เสื่อสารและปฏิบัติงาน 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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1.4  การคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.4.1 มีมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมาตรการนั้นคือ 
        คือ…มาตรการตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร มาตรการการแกไ้ขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช การประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนใน

งานผังเมือง และงานโครงสรา้งที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     1.4.2 มีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์ โดย 
        การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย ได้แก่…Line กลุ่มผู้บริหารของกรมฯ และ Application ONE DPT มาใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของกรม 

ให้มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเครือข่าย การจัดการบูรณาการฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าถึงบริการระบบการสืบค้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน บนระบบสืบค้นตำแหน่งแปลงดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) โดยมีฐานข้อมูลร่วมกันหลายหน่วย ประกอบด้วย 
กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ระบบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน) กรุงเทพมหานคร และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
ในการเฝ้าระวังปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อพร้อมให้บริการตลอดเวลา มีการออกสื่อช้ีแจงข่าวทั้งภายในและภายนอก  

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและดจิิทัลที่ทันสมยัเพื่อติดตามตัวช้ีวัดและผลการดำเนินการในการจดัการกับผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม  
                  เพื่อให้มีการรายงานผลได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ (เช่นการรายงานข้อมูลแบบ real time บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ) และมีการสร้างเครือข่าย  
                  เฝ้าระวังเพื่อการแก้ไขปัญหาผลกระทบทางลบท่ีเกดิขึ้นกับสังคมได้อย่างรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ (เช่นเครือข่ายเฝ้าระวงัเตือนภัย) 

   การใช้เครือข่าย คือ…กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน สนับสนุน
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดเก็บผักตบชวาและหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกำลังพล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ร่วมกันสนับสนุน
แรงงาน เพื่อบูรณาการในการเร่งกำจัดผักตบชวาในพ้ืนท่ี   ในการเฝ้าระวัง เร่ือง…การกำจัดผักตบชวา 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรพิจารณาผลกระทบที่สำคัญที่เกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 

     1.4.3 มีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการด้านการจดัการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม    
        คือ…ร้อยละความสำเร็จของการกำจัดผักตบชวาโดยเรือกำจัดผักตบชวา เป้าหมาย ร้อยละ 100 (1 ,240,000 ตัน) และมีการติดตามผลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  

(ระบุตัวเลข และหน่วย เดือน/ปี/) มีการรายงานผลทุกเดือนในระบบ มีการรวบรวมข้อมูลแสดงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา 
https://onedptportal.dpt.go.th/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=a1b5bc95edae4533a606a2f8a2a869f8 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรพิจารณาผลกระทบที่สำคัญที่เกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 
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1.4  การคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.4.4 มีการใช้เทคโนโลยี ติดตาม คาดการณ์ ผลการดำเนินการตามมาตรการจดัการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน) 
        มีการดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรการด้านการจัดการด้านเศรษฐกิจ คือ...การขออนุญาตก่อสร้าง ในประเทศไทยนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในอุตสาหกรรม ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลการติดตาม คือ...ความล่าช้าของขั้นตอนกระบวนการการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีรายละเอียดค่อยข้างยุ่งยาก ไม่ง่ายต่อการดำเนินการ ส่งผลต่อ 
การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาดังกล่าวจึงได้รับการแก้ไขปรับปรุงในกฎระเบียบปฏิบัติและการบูรณาการร่วมกันในส่วนท่ีเกี่ยวเนื่อง เช่น การขอใช้
ไฟฟ้า-ประปา สามารถดำเนินการควบคู่ไปได้คราวเดียวกัน โดยปรับขั้นตอนวิธีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาค าร โดยดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา  
ให้สะดวกรวดเร็ว ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 อันดับความยาก -ง่าย ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยดีขึ้น จากปี 2019 อยู่ในอันดับที่ 27  
ในปี 2020 อยู่ในระดับที่ 21 ดีขึ้น 6 อันดับ สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการแข่งขัน 
 

มาตรการด้านการจัดการด้านสังคม คือ...เรื่องความปลอดภัยโรงมหรสพ ซึ่งมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก 
ผลการติดตาม คือ...ประชาชนผู้รับบริการ อาจไม่มีความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ที่ไม่ถูกกฎหมายควบคุมอาคารด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับโรงมหรสพ  
และอาคารประเภทท่ีต้องควบคุมอื่น ๆ การตรวจสอบติดตามผลการควบคุม เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ 
อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน และป้าย เป็นต้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น เพลิงไหม้ อาคารถล่ม เป็นต้น การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้ น  
โดยการควบคุม และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ ควบคุมให้ทั่วถึง (มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ประจำปี แ ละตรวจสอบใหญ่ 
ทุก 5 ปี โดยหน้าที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบอาคาร เจ้าของอาคาร หรือผู้จัดการ นิติบุคคล และเจ้าพนักงานท้องถิ่น) สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
มาตรการด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ...เรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กร และการจัดทำผังเมืองรวม 
ผลการติดตาม คือ...ลดมลพิษ แก้ไขปัญหาโดยนำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กร มาใช้ควบคุม กำกับ และติดตามผลดำเนินการตามมาตรการ 
ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดให้ครบถ้วน รวมถึงจัดทำผังเมืองรวมที่กำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในผัง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ มีเป้าหมายการพัฒนาเมืองเป็นศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในรายละเอียดจะมีคำสำคัญคือ “เมืองน่าอยู่” และ “สิ่งแวดล้อมเมือง” 
(เน้นเรื่องการจัดการขยะและเรื่องน้ำ) การพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และมีมาตรการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ท่ีช่วยแก้ไขปัญหาแม่น้ำ ลำคลองต่างๆ 
หลายหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน กำจัดสิ่งกีดขวางจราจรทางน้ำ และผลกระทบที่เกิดขึ้น การติดตามผลการดำเนินงานใช้ระบบสารสนเทศตรวจสอบพื้ นที่ที่มีการ 
กีดขวางของผักตบชวาและวัชพืช มีระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางอินเทอร์เน็ต โดยมีศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา 
เป็นหน่วยติดตามประเมินผล 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

 


