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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
 
 

2.1 แผนยุทธศาสตรท่ีตอบสนองความทาทาย สรางนวัตกรรม การเปล่ียนแปลง และมุงเนนประโยชนสุขประชาชน 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวางเริ่ม 
ดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.1.1 หนวยงานของทานมีแผนยุทธศาสตรท่ีสามารถตอบสนองตอ 

        ความทาทาย  

คือ การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศ สถานการณอุทกภัยท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 

โดยมียุทธศาสตรท่ีตอบสนองความทาทายไดแก…สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการปองกันนํ้าทวมในพ้ืนท่ี เมือง ชุมชน พ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ และการกอสรางเข่ือน

ปองกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแมนํ้าท้ังภายในประเทศ และระหวางประเทศ รวมถึงการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรแสดงใหเห็นยทุธศาสตรท่ีตอบสนองความทาทายท่ีกําหนดไวในโครงรางองคกร 

        การเปลี่ยนแปลงในอนาคตคือ  

การขยายตัวของชุมชนและเมืองท่ีมีการเตมิโตอยางรวดเร็วและตั้งอยูในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม เชน อยูในพ้ืนท่ีลุม พ้ืนท่ีนํ้าหลาก ทําใหไดรับผลกระทบจากปญหาอุทกภัยรุนแรงมากข้ึน 

โดยมียุทธศาสตรท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และรองรับการขบัเคลื่อนสูองคการดิจิทัล ไดแก… 

- สงเสริม สนับสนุน การวางและจดัทําผังเมืองทุกระดับเพ่ือเปนกรอบช้ีนําการพัฒนาพ้ืนท่ี ซึ่งกรมมีระบบสารสนเทศในการวางทอและจดัทําผังเมือง  1 จัดการแผนท่ี

ภาพถายทางอากาศ 2 จําลองความตองการการเดินทาง 3 ระบบสบืคนและบริการขอมลูแผนท่ีมาตรฐาน พัฒนาระบบ Landuse Plan เปนชองทางบริการสืบคน

ขอมูลการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมือง ปจจุบันอยูระหวางกําหนดแผนรองรับการดําเนินงานเปนดิจิทัลเช่ือมโยงขอมลูจากหนวยงานภายนอกอัตโนมัติ ประมวลผลอัจฉริยะ 

(Business Intelligence) รวมถึงเครื่องมือจัดการ Big Data ชวยจัดการประมวลผลอยางมีประสิทธิภาพ  

- สงเสริม สนับสนุน ดําเนินการปองกันนํ้าทวมในพ้ืนท่ี เมือง ชุมชน พ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ กอสรางเข่ือนปองกันการกัดเซาะพังทลายตลิ่งริมแมนํ้าท้ังในและระหวาง

ประเทศ รวมถึงปองกันกัดเซาะชายฝงทะเล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการฐานขอมลูพ้ืนท่ีเสี่ยงภยันํ้าทวม และระบบติดตามการปฏิบัติงานโครงการ

กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง ปจจุบันอยูระหวางพัฒนาระบบใหหนวยงาน , อปท. ,ประชาชน สามารถยื่นคําขอความตองการใหกรมดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางรวดเร็ว และ

ลดข้ันตอนดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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2.1 แผนยุทธศาสตรท่ีตอบสนองความทาทาย สรางนวัตกรรม การเปล่ียนแปลง และมุงเนนประโยชนสุขประชาชน 

ยังไมได 

ดําเนินการ 
อยูระหวางเริ่ม 

ดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     2.1.1 หนวยงานของทานมีแผนยุทธศาสตรท่ีสามารถตอบสนองตอ 

        ความรับผิดชอบตอสังคมคือ 

การดําเนินงานตามภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองท้ังในดานการวางและจดัทําผังเมือง การพัฒนาเมือง การกอสรางระบบปองกันนํ้าทวมพ้ืนท่ีชุมชน 

หรือการดาํเนินโครงการกอสรางอ่ืนๆ ไดคํานึงเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี และความสมดลุของสิ่งแวดลอมรวมถึงผลกระทบท้ังในดานบวกและลบตอวิถีชีวิตประชาชน 

ซึ่งตองมีการใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือการวางแผนการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสาธารณะชน 

โดยมียุทธศาสตรท่ีตอบสนองความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก 

1. สงเสรมิ สนับสนุน การวางและจัดทําผังเมืองในทุกระดับเพ่ือเปนกรอบช้ีนําในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

2. สงเสรมิสนับสนุน และดําเนินการปองกันนํ้าทวมในพ้ืนท่ี เมือง ชุมชน พ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ และการกอสรางเข่ือนปองกันการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง 

ริมแมนํ้าท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศรวมถึงการปองกันการกัดเซาะฝงทะเลชายฝงทะเล 

ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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2.1 แผนยุทธศาสตรท่ีตอบสนองความทาทาย สรางนวัตกรรม การเปล่ียนแปลง และมุงเนนประโยชนสุขประชาชน 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวางเริ่ม 
ดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.1.2 มีแผนยุทธศาสตรและแผนงานท่ี 

       เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนพัฒนาดิจิทัล รวมถึงออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) เพ่ือรองรับและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน   

(1) การวางและจัดทําผังเมือง ไดมีการพัฒนาระบบการจัดการแผนท่ีภาพถายทางอากาศ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการสํารวจ วิเคราะหและจดัทําขอมูล 

เพ่ือการวางผังเมือง 

(2) การบริหารโครงการกอสรางตางๆ ไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลการควบคุมและบริหารงานกอสราง Construction Management (CM) เพ่ือติดตามผล 

การดําเนินงานรวมถึงไดมีการพัฒนา Application Landuse Plan  

(3) การกํากับ ดูแลอาคาร ไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลการขออนุญาตกอสราง 

(4) การสํารวจออกแบบและประมาณราคา ไดมีการพัฒนาการพัฒนาระบบการออกแบบ 3 มิติ (BIM) 
(5) สําหรับการบริหารจัดการภายในองคกร กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดมีการพัฒนาระบบงานติดตาม (ONE DPT) เพ่ือเรงรัดติดตามผลการดําเนินงาน 
ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

   

ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

   รองรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล เชน 

จากสถานการณการแพรระบาดของการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19 ในปจจุบัน ทําใหประชาชนไมสะดวกในการเดินทางไปติดตอขอรับบริการ 

หรือขอเอกสารขอมูลตางๆ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดพัฒนาชองทางการใหบริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล 3 ชองทาง ประกอบดวย Website 

(www.dpt.go.th) Mobile Application (Landuse Plan) และ  Line OA (DPT Information) เพ่ือเปนชองทางบริการ สืบคนขอมูล ตรวจสอบการใชประโยชน

ท่ีดินตามผังเมือง คนหาท่ีทําการสาํนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรวมถึง Line Bot เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกรมฯ อาทิ ประกาศขาว งานผังเมือง 

ขอมูลกฎหมายดานโยธาธิการและผังเมือง หองสมุดออนไลน แบบบานเพ่ือประชาชน เอกสารความรู E- BooK และการถาม – ตอบ ของประชาชน เปนตน 

   

ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                          ควรแสดงใหเห็นถึงแผนยุทธศาสตร และแผนงานท่ีสรางขีดความสามารถทางการแขงขัน และสรางโอกาสเชิงกลยุทธใหมๆ  เชน 
                 - มีแผนนําระบบดจิทัิลมาใชปรับเปลี่ยนการทํางานและรองรับการเปลีย่นแปลง 
                 - มีแผนการยกระดบัการบริการใหรวดเร็ว ฉับไว ตนทุนต่ํา เขาถึงไดงายและเขาถึงไดทุกท่ี ทุกเวลา 
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ดําเนินการ 
อยูระหวางเริ่ม 

ดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     2.1.3 กระบวนการสรางยุทธศาสตร มีการคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้ อยางไร 
      การมสีวนรวมของบุคลากร เครือขาย โดย 

การสรางภาคีเครือขายในการวางและจัดทําผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการดานชาง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองไดมีการรับฟงความคดิเห็น 
ของประชาชนในการดําเนินงานตางๆ อยางตอเน่ือง ท้ังกอนการวางแผนการดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงาน และหลังการดําเนินงาน เปนตน โดยเฉพาะในปจจุบัน
ท่ีเกิดการแพรระบาดของการติดเช้ือไวรัส โคโรนา COVID - 19 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดปรับแนวทางในการดําเนินงาน โดยเปดชองทางการรับฟงความคิดเห็น 
ผานทางระบบ Online รวมถึงมีการประชุมสัมมนาผาน Video Conference เปนตน 

   

ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

        ประโยชน/ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดย 
1. การดําเนินตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี เชน การวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ ไดมีการสรางภาคเครือขายดานการผังเมืองรวมท้ังมีการรับฟง 
ความคดิเห็นและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนขอมลูประกอบการวางและจดัทําผังเมืองใหเกิดประโยชนตอสาธารณชน 
2. เกิดประโยชนสูงสุดตอสาธารณชน การกอสรางระบบปองกันนํ้าทวม หรือการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ไดมีการจัดประชุมประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังกอนวางแผนดําเนินงาน ระหวางดําเนินงานการกอสราง โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนท่ีตองการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน
จากปญหาและอุทกภัยนํ้าทวม ประชาชนไดรับประโยชนสูงสดุและรฐับาลมีความคุมคา ประหยัดงบประมาณในการเยียวยาปญหาอุทกภัยนํ้าทวมในอนาคตอยางยั่งยืน เปนตน        

   

ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก  เชน 
1. สภาพแวดลอมภายนอก เชน การวิเคราะหโอกาสของกรมในเรือ่งนโยบาย ซึ่งมีนโยบายท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกรม ดังน้ี 
ดานนโยบาย : ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 2 เนนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และยุทธศาสตรท่ี 5 ท่ีเนนการสรางการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร ท่ี 6 เนนเรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ี และเมืองนาอยูอัจฉริยะ แผนแมบทท่ี 9 เนนเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และแผนแมบทท่ี 19 เนนในเรื่องการบริหารการจัดการนํ้าท้ังระบบ ซึ่งใหความสําคัญกับการเตรียมพรอมและรับมือกับภยัพิบัติทางธรรมชาติ                                                                                                  
2. สภาพแวดลอมภายในกรมโยธาธิและผังเมือง ใชแนวทางคิดของ 7’S McKinsey ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ซึ่งพบวาจุดแข็งของกรมในดานโครงสราง 
(Structure) ดานบุคคล (Staff) และดานระบบงาน (System) มีระบบการดําเนินงานท่ีเช่ือมโยงกันระหวางการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร มีการปรับปรุง 
พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 และบังคับใช พ.ร.บ.อาคาร อยางชัดเจน 

ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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2.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตรท้ังระยะส้ันและระยะยาวสอดคลองพันธกิจและยุทธศาสตรชาติ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

อยูระหวางเริ่ม 
ดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.2.1 มีการวิเคราะหผลกระทบของเปาหมายและตัวช้ีวัดของหนวยงานตอการบรรลุยุทธศาสตรชาติท้ังในระยะส้ันและระยะยาว เชน    
        เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของหนวยงาน คือ พ้ืนท่ีเมือง ชุมชน พ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีตลิ่งริมแมนํ้า ไดรับการปองกันและลดผลกระทบจากปญหาอุทกภัย 

ผลกระทบ คือ ประชาชนไดรับความเดือดรอน และไมปลอดภยัตอชีวิตและทรัพยสินจากปญหาภัยพิบัตินํ้าทวม 
กระทบตอยุทธศาสตรดาน  ดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

   

ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

   ตัวชีวั้ด คือ 

1. พ้ืนท่ีภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจไดรบัการวางผังเมือง 137 ผัง 

2. พ้ืนท่ีภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีไดรับการวางผังเมืองแลวเสร็จ มีการประกาศบังคับใช และเปนกรอบแนวทางการพัฒนาท่ีเปนไปตามมาตรฐานผังเมือง 

รอยละ 100 

3. จํานวนพ้ืนท่ีเมืองและชุมชนไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีเปนเมืองนาอยู ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และรองรับการเติบโตท่ีเปนมติร 

กับสิ่งแวดลอม 214 แหง 

4. ประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองและชุมชนไดรับประโยชนจากการพัฒนาเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงสภาพแวดลอมเมือง พรอมองคประกอบโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ 

ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดแีละมโีอกาสในการสรางรายไดเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 

5. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน พ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีตลิ่งริมแมนํ้า ไดรับการปองกันและลดผลกระทบ 49,039 ไร และปองกันตลิ่ง 131,682 เมตร 

ผลกระทบ คือ เมืองมีสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมและอยู ประชาชนไดรับความเดือดรอน และไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินจากปญหาภัยพิบัตินํ้าทวม 

กระทบตอยุทธศาสตร ดาน  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

   

ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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2.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตรท้ังระยะส้ันและระยะยาวสอดคลองพันธกิจและยุทธศาสตรชาต ิ

ยังไมได 

ดําเนินการ 
อยูระหวางเริ่ม 

ดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     2.2.2 มีการกําหนดเปาหมายยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดระยะส้ันและระยะยาว โดย   
        เปาหมายระยะสั้น คือ เมืองมีความนาอยู ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรท่ีตอบเปาหมาย ไดแก 

1. พ้ืนท่ีภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจไดรบัการวางผังเมือง 137 ผัง 

2. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน พ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีตลิ่งริมแมนํ้า ไดรับการปองกันและลดผลกระทบ 49,039 ไร และปองกันตลิ่ง 131,682 เมตร 
 

   

ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

        เปาหมายระยะยาว คือ พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจดัการ การใชประโยชนและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสม มีความนาอยู ปลอดภัย  

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรท่ีตอบเปาหมาย ไดแก 

1. ประเทศมผีังเมืองเปนกรอบช้ีนําในการพัฒนา โดยพ้ืนท่ีภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจไดรับการวางผังเมือง 137 ผัง 

2. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน พ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีตลิ่งริมแมนํ้า ไดรับการปองกันและลดผลกระทบ 49,039 ไร และปองกันตลิ่ง 131,682 เมตร 

  

 

 

ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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2.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตรท้ังระยะส้ันและระยะยาวสอดคลองพันธกิจและยุทธศาสตรชาติ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวางเริ่ม 
ดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.2.3 มีการวิเคราะหความเส่ียง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางท่ีรองรับความเส่ียง/ผลกระทบ   

        ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสงผลตอแผนงานและเปาประสงคตอหนวยงาน โดยหนวยงานมีความเสี่ยงที่สําคัญ คือ 
ความเสี่ยงสําคัญไดแก การที่ประชาชนไมยินยอมใหเขาพื้นที่ในการดําเนินโครงการในภายหลัง เนื่องจากไดรับผลกระทบการกอสราง เชน การเปด-ปด 
การจราจร สิ่งกอสรางกีดขวางทางเขาบาน เปนตน  แมวาระยะแรกการดําเนินโครงการจะผานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และประชาชนยินยอม
ใหดําเนินโครงการไดแลว แตเมื่อดําเนินการกอสรางจริงซึ่งแตละแผนงานโครงการจะตองใชเวลานานในการกอสราง ซึ่งการกอสรางสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ของประชาชน โดยเฉพาะการใชเสนทางสัญจรในเวลาเรงดวน ที่มีความหนาแนนของจราจรอยูแลวก็ยิ่งมีความติดขัดมากยิ่งข้ึน อีกทั้งการกอสรางกอใหเกิด
ฝุนละอองเปนจํานวนมากจึงกอใหเกิดความเสี่ยงที่ประชาชนไมยินยอมใหใชพื้นที่ เปนตน 
แผนงาน/แนวทางที่รองรับความเสี่ยงคือ......  
1. มีการประชาสัมพันธ ประชุม ประสาน รับฟงความคิดเห็น การทําความเขาใจ และชี้แจงขอมูล ข้ันตอนการบวนการดําเนินงาน รวมถึงผลกระทบ 
   ทั้งดานบวกและลบที่เกิดข้ึนใหกับประชาชนในพื้นที่ใหมีความเขาใจ 
2. กําหนดมาตรการ แนวทางลดความเสี่ยง เชน ประสานหนวยงานที่เก่ียวของใหมีการเปด – ปด สัญญาณจราจรอยางเปนระบบ 
3. ปรับปรุงแผนการดําเนนิงานใหกระชับ รวดเร็ว และไดมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนในพืน้ที่ใหนอยที่สุด 

   

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                          ควรมีการวิเคราะหความเสีย่งท่ีอาจเกิดข้ึนและสงผลตอแผนงานและเปาประสงคของสวนราชการ (ท่ีระบุไวในขอ 2.2.1 - 2.2.2) หรือความเสี่ยงในระดับองคกร 
 

        ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสงผลตอประเทศดานเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดลอม โดยหนวยงานมีความเสี่ยงที่สําคัญ  
เชน....การกอสรางระบบปองกันน้ําทวมชุมชน ซึง่สวนใหญจะดําเนินการกอสรางในเขตเมืองที่มีชุมชนหนาแนน กอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม เชน 
ปญหาฝุนละออง หรือปญหาดานสังคม เชน ความไมสะดวกในเสนทางสัญจร จราจรติดขัด เปนตน  
แผนงาน/แนวทางที่รองรับผลกระทบ คือ 
1. กํากับดูแลใหผูรับจางดําเนินการวางแผนการกอสรางที่ไดมาตรฐานความปลอดภัย และมีการฉีดน้ําเพื่อแกไขปญหาฝุนละอองอยางสม่ําเสมอ  
2. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของในการวางแผนการทาํงานรวมกัน เพื่อลดผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชน มีการกําหนดระยะเวลาใหสัญญาณไฟจราจร
การเปด-ปด ถนนเพื่อขุดเจาะในการวางทอระบายน้ํา เปนตน 

   

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (ประจําป พ.ศ. 2565) หนา 8 

 

 

2.3 แผนขับเคล่ือนในทุกระดับและทุกภาคสวน 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวางเริ่ม 
ดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.3.1 แผนการดาํเนนิงาน/แผนปฏิบัติการ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรทุกดาน และมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
   แผนการดาํเนินงาน/แผนปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมอืงมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติทุกดาน รวมถึงแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการดาํเนินงาน ระยะเวลา และผูรับผดิชอบท่ีชัดเจน เชน โครงการปองกันนํ้าทวมพ้ืนท่ีชุมชน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี 5 ดานการสราง
ความเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติท่ี 19 การบรหิารจัดการนํ้าท้ังระบบ โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ไดแก 
สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง (สสผ.) 

ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     2.3.2 แผนการดําเนนิงาน/แผนปฏิบัติการ มีการคาํนึงถงึประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ทํานอยไดมาก) การลดตนทุน เพ่ิมความรวดเร็ว และสรางคุณคาตอประชาชน โดยใชวิธีการ เชน 
       

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ไดแก 
การพัฒนาระบบการบริหารงานกอสราง ใหสามารถติดตาม และกํากับดูแลงานกอสรางตาง ๆ ไดมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) เพ่ือพัฒนาระบบงานบริหารของกรมฯ ใหมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา 
และประหยดัเวลาในการตดิตาม เปนตน 
การปรับปรุงกระบวนการ ลดการทําซํ้าและความผิดพลาด ไดแก 
การพัฒนาระบบงานวางแผนระบบงานติดตาม รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารงานกอสราง ใหสามารถตดิตาม และกํากับดูแลงานกอสรางตางๆ ไดมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) เพ่ือพัฒนาระบบงานบริหาร 
ของกรมฯ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และประหยัดเวลาในการติดตาม เปนตน 
การใชนวัตกรรมในการปฏิบัติงานไดแก 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (One DPT)                                                                                
2. การพัฒนาระบบการออกแบบ 3 มิติ (BIM) 
3. การยื่นขออนุญาตกอสรางอาคารผานระบบ Online ซึ่งอยูระหวางการแกไขกฎหมายอาคารควบคูไปกับการพัฒนาระบบอนุญาตกอสรางอาคาร 

 

   

ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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2.3 แผนขับเคล่ือนในทุกระดับและทุกภาคสวน 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวางเริ่ม 
ดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.3.3 แผนดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการ สนับสนุนความสําเร็จของยุทธศาสตร ดังนี้ 

        แผนฯ มีการบูรณาการรวมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากําลัง โดย 
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนการพัฒนาบุคลากร มีการ Rotate โอนยาย สับเปลี่ยนหนาท่ี หมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                          ยังไมไดแสดงใหเหน็วาจะมีการบูรณาการแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากําลังอยางไรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือบูรณาการรวมกับ                           
                 หนวยงานใด และจะทําใหเกิดประสิทธิภาพอยางไร รวมท้ังตัวอยางแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร 

        แผนฯ รองรับการเปลีย่นแปลงดานเทคโนโลยี โดย 
1. การพัฒนาระบบการบริการฐานขอมูลดิจิทัลดานการผังเมือง (DDS) 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) พัฒนาระบบงานสารบรรณ เปนตน 
3. การพัฒนา Application เพ่ือเปนชองทางใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน เชน การพัฒนา Mobile Application (Landuse Plan) Line OA 
(DPT Information) เปนตน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

        แผนการใชทรัพยากรและการใชขอมูลผานเครือขายท้ังภายในและภายนอกโดย 
1. การพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลดิจิทัลดานการผังเมือง (DDS) 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) 
3. มีระบบสืบคนกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
4. มีฐานขอมูลอาคาร, เข่ือนปองกันตลิ่งพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนํ้าทวม โดยมีแผนการเช่ือมโยงฐานขอมูลรวมกับหนวยงานภายนอก เชน การเช่ือมโยงฐานขอมูลดานการผังเมือง
กับฐานขอมูลท่ีดินของกรมท่ีดิน, การกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนํ้าทวมของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (สทนช.) 
5. การพัฒนา Application เพ่ือเปนชองทางใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน เชน การพัฒนา Mobile Application (Landuse Plan) Line OA 
(DPT Information) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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2.4 การติดตามผลการบรรลุเปาหมาย การแกไขปญหา และการรายงานผล 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวางเริ่ม 
ดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.4.1 หนวยงานมีแผนในการเตรียมความพรอมตอการปรับเปล่ียนแผนในเชิงรุกท่ีเกิดจากการนําผลการวิเคราะห คาดการณ ไปออกแบบและกําหนดนโยบาย เพ่ือใหเกิดผลลัพธ
ท่ีดีในการแกไขปญหาท่ีซับซอนและเกิดผลกระทบในวงกวาง (Big Impact) ไดแก 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 สถานการณท่ีอาจสงผลกระทบตอแผน คือ 
การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ท่ีรัฐบาลหามมีการรวมกลุมของประชาชน หรือหามการเคลื่อนยาย สงผลกระทบตอการดําเนินงานในดานการผังเมืองท่ีตองมี
การประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และดานการกอสรางท่ีตองหยุดชะงักลง ทําใหการดําเนินงานการกอสรางตาง ๆ มีความลาชา ไมเปนไปตาม
แผนการดําเนินงาน 
 

การเตรียมความพรอมไดแก 
1. ฝกอบรมพัฒนาบุคลากรรองรบัการทํางานแบบ New Normal ใหสามารถใชเครื่องมือเทคโนโลยี และโปรแกรมประยุกตตาง ๆ ในการทํางานได เชน การใช Video 
Conferrence และ Web Application ตาง ๆ ในการประชุมสมัมนา เปนตน 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหสามารถรองรับการทํางานรปูแบบใหม New Normal ได เชน การพัฒนาระบบบริหารงานกอสราง, การพัฒนาระบบ 
การออกแบบกอสรางสารสนเทศ 3 มิติ (BIM) เปนตน 
 

แผนการจัดการเชิงรุก ไดแก 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหสามารถรองรับการทํางานรปูแบบใหม New Normal ได เชน การพัฒนาระบบบริหารงานกอสราง, การพัฒนาระบบ 
การออกแบบ 3 มิติ (BIM) เปนตน 
2. เพ่ิมชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานระบบ Online 
3. การประชุมสัมมนาผาน Video Conference 
4. ใหหนวยงานในพ้ืนท่ี (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) ซึ่งมีทุกจังหวัดรวบรวมขอมูลความคิดเห็นและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี สงใหสวนกลางวิเคราะห
และประมวลผลตอไป 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                          ควรแสดงระบบในการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการดาํเนินงาน/แผนปฏิบัติการตามตัววัดผลการดาํเนินงานท่ีระบุไว หรือระบบสารสนเทศ 
                   ในการติดตามแผนตลอดจนมีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําและตอเน่ืองเพ่ือใหมั่นใจวาสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

      2.4.2 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการ 

        หนวยงานมีระบบในการติดตามผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ไดแก 
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีระบบสารสนเทศกลาง (One DPT) ในการสนับสนุนการวางแผนติดตามผลการดาํเนินงานท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  
ซึ่งในระบบ One DPT ประกอบดวย ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ  การควบคุมและบริหารงานกอสราง การตดิตามความกาวหนาของโครงการ  
การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี การพัฒนาฐานขอมูลผังเมือง ฐานขอมูลอาคาร รวมถึงฐานขอมูลเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้า และฐานขอมูลพ้ืนท่ีนํ้าทวม เปนตน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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การติดตามผลการบรรลุเปาหมาย การแกไขปญหา และการรายงานผล 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
อยูระหวางเริ่ม 

ดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

      2.4.2 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการ 

        หนวยงานมีระบบรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะ ไดแก 
ระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ของ สศช.ท่ีตองติดตามรายงานผลการดําเนินงานและผลสัมฤทธ์ิของยุทธศาสตรเปนรายไตรมาส 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

      2.4.3  หนวยงานมีการวิเคราะหและคาดการณผลการดําเนินงานตามแผน และทบทวนแผน เพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลง 

        ไดแก... ในระดับนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมืองมีคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ซึ่งไดมีการประชุมเพ่ือทบทวนแผนการปฏิบัตริาชการ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการรายปของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งไดมีการทบทวนและการคาดการณ 
ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน ไดมีการคาดการณถึงพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากภัยพิบัตินํ้าทวมในแตะละป และไดมีการ
วางแผนพรอมท้ังกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายโครงการปองกันนํ้าทวมพ้ืนท่ีชุมชนใหม เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณในปถัดไป หรือหากเปนพ้ืนท่ีสําคัญไดรบผลกระทบรุนแรง
อาจจะปรับแผนการดําเนินงานของกรมฯ หรือของบกลางในการแกไขปญหานํ้าทวมพ้ืนท่ีชุมชนตอไป 
การคาดการณ ไดแก 
 สถานการณในฤดฝูนและการคาดการณปรมิาณฝน และพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว โดยอางอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยา และการประชุมรวมกับ
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ เพ่ือเตรียมพรอมในการรับมือในฤดฝูนของแตละป 
 การคาดการณซึ่งพ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน ท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัตนํ้ิาทวม ซึ่งเปนพ้ืนท่ีใหมและมคีวามรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และยังไมถูกบรรจุในแผนการดําเนินงาน
ของกรมฯ หรืออยูในลําดับทายๆของแผนการดําเนินงาน 
การปรับแผนใหสอดคลองกับการคาดการณ ไดแก 
 มีการทบทวนและปรับพ้ืนท่ีเปาหมายจัดลําดับความสําคัญของพ้ืนท่ีใหม เพ่ือวางแผนขอรับจัดสรรงบประมาณในการปองกันนํ้าทวมตอไป เชน กรณีท่ีเกิดวิกฤต
รุนแรงและเรงดวนก็จะปรับแผนการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือขอรับจัดสรรงบกลาง หรือใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ ในการขอรบัจัดสรรงบประมาณประจําป
ตอไป ยกตัวอยางเชน ป พ.ศ.2565 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิและกรมอุตุนิยมวิทยา มีการคาดการณวาฝนจะตกหนักในพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดยมีจังหวัดเชียงราย 
ไดรับผลกระทบรุนแรงมากท่ีสุด กรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะปรับแผนการดําเนินงานโดยใหความสําคัญของพ้ืนท่ีชุมชนเมืองเชียงราย  เปนอันดับแรก ในการขอรับ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินการกอสรางในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอไป 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                  ควรแสดงใหเห็นรายละเอียดการทบทวนยทุธศาสตรการคาดการณผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนพรอมตัวอยางการคาดการณแสดงตัวอยางผลการดาํเนินงานท้ังท่ีบรรล ุ     
                   เปาหมายและไมบรรลุเปาหมาย และในกรณีท่ีไมบรรลุเปาหมายจะปรับแผนหรือปรับยุทธศาสตรอยางไรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและเกิดผลลัพธท่ีด ี

 

 


