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    หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัตกิาร 
 
 

 
 
 
 

6.1 กระบวนการทํางานท่ีเช่ือมโยงตั้งแตตนจนจบสูผลลัพธท่ีตองการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 
เร่ิมดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     6.1.1 หนวยงานมีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทาํงานที่มุงสูความเปนเลิศ โดยกระบวนการน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กระบวนการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช 
มุงสูความเปนเลิศในเร่ือง ความรวมมือกันทุกภาคสวนที่เก่ียวของ ประกอบดวยหนวยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ตางๆ ทองถ่ิน เครือขายชุมชน
คนริมน้ํา ในการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชใหหมดไปในทุกพื้นที่เปาหมาย รวมถึงการพัฒนาเคร่ืองมือและวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในการกําจัด
และแนวทางความรวมมือกับทองถ่ินในการนําไปแปรรูป 

- กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
มุงสูความเปนเลิศในเร่ือง เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองนาอยู และสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

- กระบวนการจัดทําสถาปตยกรรมองคกรและแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565–2569 
มุงสูความเปนเลิศในเร่ือง เปนองคกรแหงความสามารถในการชี้นําประเทศดานการผังเมืองและโยธาธิการ ดวยบุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการ 
และองคความรู ผานบริการดวยทักษะที่เก่ียวของกับความทาทายเชิงกายภาพของเมอืงและประชาชนดวยนวัตกรรมเชิงดิจิทัลตางๆ ทางสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร พื้นที่ ทางสถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร และพฤติกรรมศาสตรเชิงสังคมของผูอยูอาศัย เพื่อสรางความสุขสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม และมีการจัดทํากระบวนการ End to End Digitalization, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, ระบบสารสนเทศ 
ท่ีใหบริการในกรม, ศูนยประสานงานระบบคอมพิวเตอร เครือขายและความปลอดภัย, ระบบจัดเก็บขอมูลสวนกลาง, การจัดการดานความม่ันคง
ปลอดภัย, กําหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อน (https://office.dpt.go.th/asdg/th/other/)  
 
 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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6.1 กระบวนการทํางานท่ีเช่ือมโยงตั้งแตตนจนจบสูผลลัพธท่ีตองการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
อยูระหวาง 

เร่ิมดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.1.2 หนวยงานมีการติดตามควบคุมกระบวนการ โดย 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

การใชเทคโนโลยีดิจิทลัในการตดิตามควบคุม ระบบติดตามความกาวหนาในการดาํเนินงานกําจดัผักตบชวาและวัชพชืเปนประจํา ติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนนิการกอสรางโครงการเพื่อพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน และติดตามผลการดําเนินการวางและจัดทาํผงัเมืองรวม บนระบบ
รายงานผลทางอินเทอรเน็ต แสดงผลรายงานในระบบ ONE DPT ผานเว็บไซต http://onedpt.dpt.go.th หรือ Application “ONE DPT” 
ประกอบดวย 6 ระบบบนหนาเว็บไซต ระบบบริหารติดตาม ระบบฐานขอมูลการควบคุมและบริหารงานกอสราง Web GIS Portal ระบบภูมิศาสตร
สารสนเทศ การจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึง่ในสวนของการแกไขปญหาผักตบชวาจะมีศูนยประสานงานแกไขปญหาผักตบชวา  
https://onedptportal.dpt.go.th/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=a1b5bc95edae4533a606a2f8a2a869f8  
เปนหนวยติดตามประเมนิผลรายงาน ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการจัดทําสถาปตยกรรมองคกรเพื่อใหสามารถนํานวัตกรรมมาบริหารจัดการใหการ
ติดตามควบคุมกระบวนการตางๆ เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

   
 
 

ใชตัวชี้วัด เชน…  
- รอยละของพื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ไดรับการวางจัดทําผังเมืองรวมแลวเสร็จ มีการประกาศบังคับใชและมีกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อยางเหมาะสม   
- จํานวนผักตบชวาและวชัพืชทีส่ามารถกําจัดได 
- รอยละของโครงสรางพืน้ฐานที่ไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

   ใชขอมูล คือ… 
- จํานวนปริมาณการกําจัดผักตบชวาของแตละหนวยงาน 
- จํานวนผังเมืองรวมที่จัดทํา 
- จํานวนผักตบชวาและวัชพืชที่ถูกกําจัด 
- จํานวนพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
รวมกับเครือขาย คือ…ประชาชน ผูมสีวนไดสวนเสยี และอปท.ในพื้นที่ที่จดัทําผังเมือง/พัฒนาเมือง และภาคีเครือขาย ในการแกไขปญหาผักตบชวา 

   

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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6.1 กระบวนการทํางานท่ีเช่ือมโยงตั้งแตตนจนจบสูผลลัพธท่ีตองการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 
เร่ิมดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     6.1.3 หนวยงานออกแบบกระบวนการโดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงตั้งแตตนจนจบกระบวนการ แบบ end to end Process 

   คิดเปนรอยละ 100 ของกระบวนการทั้งหมดที่ตองเชื่อมโยงกับหลายหนวยงานระบุ  
(รายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและหนวยงานที่เกี่ยวของ) 
1) กระบวนการออกแบบอาคารและประมาณราคา เปนกระบวนการทํางานหลักที่จําเปนตองเชื่อมโยงกับหลายหนวยงานภายในองคกร เนื่องจาก
บางโครงการที่ทางหนวยงานที่ได รับการจัดสรรงบประมาณมาแลวนั้น มีองคประกอบของเนื้องานที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในดานนั้นๆ  
เปนผูดําเนินการออกแบบ จึงไดวางแนวทางในการทํางานรวมกันของหนวยงานภายในองคกรไว ซึ่งแตละหนวยงานจะมีความเชี่ยวชาญในแตละดาน
ตางกัน เปนกระบวนการทํางานที่สงตอแตละหนวยงานดําเนินการจนกวาจะจบกระบวนการ เชน สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ แตมีบางโครงการที่จําเปนตองใหอาศัยผูเชี่ยวชาญในดานสถาปตยกรรมเปนผูออกแบบ จึงไดสงตอใหสํานักสถาปตยกรรมดําเนินการ
ออกแบบ และเมื่อเสร็จเรียบรอยจะดําเนินการสงตอใหกับกองมาตรฐานราคากลางเพื่อตรวจสอบแบบและประมาณราคาสําหรับดําเนินการข้ันตอไป 
หนวยงานที่ เกี่ยวของ ไดแก สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง สํานักสถาปตยกรรม สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ  
กองมาตรฐานราคากลาง 

   2) กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม เปนกระบวนการทํางานหลักที่จําเปนตองเชื่อมโยงกับหลายหนวยงานภายในองคกรเชนเดียวกัน เนื่องจาก
การวางผังเมืองจะตองอาศัยการดําเนินการจากหลายหนวยงานภายในองคกรเพื่อใหสําเร็จลุลวงและไดมาตรฐาน เชน สํานักผังประเทศและผังภาค 
จะดําเนินการกําหนดนโยบายการตั้งถ่ินฐานและการใชประโยชนที่ดินของประเทศเพื่อเปนแนวทาง การพัฒนาพื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาค จังหวัด 
และอําเภอ สนับสนุน กํากับ และประสานงานการพัฒนาพื้นที่ สวนสํานักวิศวกรรมการผังเมืองจะดําเนินการสํารวจ รังวัด และจัดทําแผนที่เพื่อการ 
ผังเมืองทุกระดับ  
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักวิเคราะหและประเมินผล สาํนักผังประเทศและผังภาค สํานักผังเมืองรวม สํานกัวิศวกรรมการผังเมือง  
สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง  
 

ซึ่งในปจจบุันมีการดําเนนิการรวมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผูเชี่ยวชาญ ในการจัดทํากระบวนการจัดทําสถาปตยกรรมองคกรและรางแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล พ.ศ. 2565–2569 ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง (https://office.dpt.go.th/asdg/th/other/) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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6.1 กระบวนการทํางานท่ีเช่ือมโยงตั้งแตตนจนจบสูผลลัพธท่ีตองการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 
เร่ิมดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     6.1.4  หนวยงานมีผลงานที่โดดเดนที่เกิดจากการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ โดยมีการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชในการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการ ไดแก 
   เทคโนโลยีที่นํามาใช คือ…ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

กระบวนการที่ถูกยกระดับ คือ… 
1. กระบวนการบูรณาการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรกับขอมูลโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับจากหนวยงานอ่ืน 
ผลงานที่โดดเดน คือ การทําบนัทึกขอตกลงความรวมมือการบริการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรระหวาง 
การไฟฟานครหลวงกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
2. กระบวนการบูรณาการขอมูลแผนผังการใชประโยชนที่ดินในรูปแบบดิจทิัล  

ผลงานที่โดดเดน คือ การบูรณาการขอมูลเพื่อการบริการ รวมกับกรมที่ดิน กรมธนารักษ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) “ระบบใหบริการคนหาตําแหนงแปลงที่ดินดวยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอรเน็ต 
(LandsMaps)” ไดรับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเดน ป 2563 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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6.2 การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 
เร่ิมดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     6.2.1 ในรอบปที่ผานมาหนวยงานไดพัฒนานวัตกรรม/นําดิจิทัล เขามาใช เพ่ือยกระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน/การใหบริการ 

   กระบวนการหลัก คือ  กระบวนการใหบริการขอมูลแผนผังการใชประโยชนที่ดินในรูปแบบดิจิทัล  
นวัตกรรม/ดิจิทัลที่นํามาใช คือ  ระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต    

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรแสดงใหเห็นวานวัตกรรมดังกลาว สามารถยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/การใหบริการอยางไร 

   กระบวนการสนับสนุน คือ  กระบวนการใหบริการเร่ืองรองเรียน  
นวัตกรรม/ดิจิทัลที่นํามาใช คือ ระบบรับ-สง รองเรียน (ออนไลน) ผาน Web Application สามารถเขาไปกรอกขอมูลแจงเร่ืองรองเรียนไดที่ 
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php โดยสามารถติดตั้ง Web App ไวบนหนาจอโทรศัพทเพื่อสะดวกในการเขาถึง
และตรวจสอบขอมูล  และชวยประหยัดเวลาและลดภาระคา ใชจายในการเดินทางมาติดตอที่ กรมฯ โดยมี คูมือการใช งาน ดั งนี้ 
https://drive.google.com/file/d/12sIPYgkaB9cvlGy867oNdqdGXG-Pvd0V/view?usp=sharing  
 

ทั้งนี้ หนวยงานมีการดําเนินการรวมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผูเชี่ยวชาญจัดทํา โครงการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร Enterprise 
Architecture (EA) และรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง (https://office.dpt.go.th/asdg/th/other/) 
ใหสามารถพัฒนานวัตกรรม/นาํดิจิทัลเขามาใชทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/การใหบริการ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                          

     6.2.2  ในรอบปทีผ่านมาหนวยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน 

 
 

 
 

 
 

โดย... 
หนวยงานมีการดําเนินการรวมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผูเชี่ยวชาญจัดทํา โครงการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร Enterprise Architecture (EA) 
และรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง (https://office.dpt.go.th/asdg/th/other/) ใหสามารถพัฒนา
นวัตกรรม/นําดิจิทัลเขามาใชทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/การใหบริการ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                          

http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php
https://drive.google.com/file/d/12sIPYgkaB9cvlGy867oNdqdGXG-Pvd0V/view?usp=sharing
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6.2 การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 
เร่ิมดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     6.2.3 ในรอบปที่ผานมาหนวยงานมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเดนที่สามารถแกไขปญหาทีซ่ับซอน หรือสงผลกระทบสูงตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 

 

  

 

 

นวัตกรรม คือ  การบูรณาการเพื่อการบริการ รวมกับหนวยงานที่มีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการใชประโยชนที่ดินดานผังเมือง โดยการบูรณาการ
ขอมูลเพื่อการบริการ รวมกับกรมท่ีดิน กรมธนารักษ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) “ระบบใหบริการคนหาตําแหนงแปลงท่ีดินดวยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอรเน็ต (LandsMaps)” ไดรับรางวัลบริการภาครัฐ 
ระดับดีเดน ป 2563 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ปญหาที่ซับซอน หรือสงผลกระทบสูง คือ หนวยงานตางๆ ทํางานกันคนละดาน การใชแบบแปลน/แผนผัง/แผนที่ ที่มีขนาดที่แตกตางกัน  
ความชัดเจนจึงมีความแตกตางกันตามลักษณะของแพลตฟอรมที่ใชงาน และการสืบคนหาขอมูลที่ตองดําเนินการในหลายๆ หนวย ในระบบ 
และวิธีการที่แตกตางกันการบริการการรวมศูนยโดยใหทุกเร่ืองที่มีลักษณะเดียวกันที่มีความเก่ียวเนื่องกันใหมีความสมบูรณและพรอมใหบริการ 
ในหลายหนวยงานในที่เดียวกัน จึงเปนประโยชนตอผูใชบริการ สะดวก รวดเร็ว งายตอการรับบริการในทุกที่ทุกเวลาที่ตองการ 
 

ทั้งนี้ หนวยงานมีการดําเนินการรวมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผูเชี่ยวชาญจัดทํา โครงการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร Enterprise 
Architecture (EA) และรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง (https://office.dpt.go.th/asdg/th/other/)  
ใหสามารถพัฒนานวัตกรรม/นําดิจิทัลเขามาใชทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/การใหบริการ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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6.3 การลดตนทุนและการใชทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
อยูระหวาง 

เร่ิมดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.3.1 ในรอบปที่ผานมาหนวยงานไดมีการวิเคราะหตนทุนของกระบวนการ ดังน้ี 

  
 

 กระบวนการหลักที่สําคัญ 2 ลาํดับแรก 
กระบวนการหลักที่สําคัญลําดบัแรก คือ กระบวนการออกแบบงานกอสรางและประมาณราคาผานระบบ BIM (ระยะเรียนรูและจัดหาเคร่ืองมือ) 
ตนทุน คือ เวลา และการบริหารจัดการ 
เปาหมายในการลดตนทุนระยะสั้น ไดแก ใชระบบ BIM มาบริหารจัดการงานออกแบบ 
ระยะยาว ไดแก เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในการออกแบบงานกอสรางและงานระบบ เกิดการบริการประชาชนที่มีความถูกตอง แมนยํา  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงในปจจุบันมีการดําเนินการรวมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผูเชี่ยวชาญ ในการจัดทํากระบวนการจัดทํา
สถาปตยกรรมองคกรและรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565–2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://office.dpt.go.th/asdg/th/other/)  
ใหสามารถพัฒนานวัตกรรม/นาํดิจิทัลเขามาใชทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/การใหบริการ 

กระบวนการหลักที่สําคัญลําดบัที่สอง คือ กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) 
ตนทุน คือ เวลา การบริหารจัดการ และคาใชจายในการเดินทางของผูรับบริการ 
เปาหมายในการลดตนทุนระยะสั้น ไดแก ใชระบบ Testing เพื่อลงทะเบียน และจดัเก็บขอมูลของผูรับบริการ และม ีQR Code สแกนเพื่อตรวจสอบ
สถานการณดาํเนนิการ และดาวนโหลดเอกสารผลการทดสอบ เพื่อความสะดวกในการคนหาขอมูล และความรวดเร็วในการดําเนินงานข้ันตอไป รวมทัง้
ประหยัดคาใชจายในการเดินทางของผูรับบริการ งายตอการใชงานบนระบบอินเตอรเน็ต 
ระยะยาว ไดแก มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และกอใหเกิดความพึงพอใจจากผูมารับบริการ ซึ่งในปจจุบัน 
มีการดําเนินการรวมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผูเชี่ยวชาญ ในการจัดทํากระบวนการจัดทําสถาปตยกรรมองคกรและรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
พ.ศ. 2565–2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://office.dpt.go.th/asdg/th/other/) ใหสามารถพัฒนานวัตกรรม/นําดิจิทัลเขามาใช 
ทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/การใหบริการ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

         

                  ควรมีการวิเคราะหตนทุนในดานตางๆในการบริหารจดัการหรือการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ท้ังทางตรง ทางออม เพ่ือนําไปใชในการติดตาม 
                  ควบคุม และการวางแผนการลดตนทุน ท้ังในระยะสัน้และระยะยาว โดยอาจจะแสดงเปนตัวเลข สดัสวน รอยละ ของการควบคุมตนทุน 
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6.3 การลดตนทุนและการใชทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
อยูระหวาง 

เร่ิมดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.3.1 ในรอบปที่ผานมาหนวยงานไดมีการวิเคราะหตนทุนของกระบวนการ ดังน้ี  (ตอ) 

   กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ 2 ลําดับแรก 
กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญลําดับแรก คือ กระบวนการยื่นคํารองผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับการผังเมืองผานระบบอินเทอรเน็ต 
ตนทุน คือ เวลา และคาใชจายในการเดินทางของผูรับบริการ 
เปาหมายในการลดตนทุนระยะสั้น ไดแก ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจายในการเดินทางของผูรับบริการ งายตอการใชงานบนระบบ
อินเตอรเน็ต 
ระยะยาว ไดแก มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และกอใหเกิดความพึงพอใจในการใชบริการของประชาชน ซึ่งใน
ปจจุบันมีการดําเนินการรวมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผูเชี่ยวชาญ ในการจัดทํากระบวนการจัดทําสถาปตยกรรมองคกรและรางแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. 2565–2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://office.dpt.go.th/asdg/th/other/) ใหสามารถพัฒนานวัตกรรม/นําดิจิทัลเขามาใช
ทั้งในกระบวนการหลักและสนบัสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/การใหบริการ 
 
กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญลําดับที่สอง คือ กระบวนงานใหบริการดานการออกแบบเฉพาะงานสถาปตยกรรม 
ตนทุน คือ เวลา และการบริหารจัดการ 
เปาหมายในการลดตนทุนระยะสั้น ไดแก ใชเคร่ืองสแกนแบบเพื่อสาํเนาแบบกระดาษไขที่ผานมา การลงนามแลว นํามาจัดเก็บแบบในรูปแบบไฟล (PDF) 
และใชระบบ ONE DPT ชวยในการติดตามความคืบหนาของงาน เพื่อความสะดวกในการคนหาขอมูล และความรวดเร็วในการดําเนินงานข้ันตอไป 
ระยะยาว ไดแก มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และกอใหเกิดความพึงพอใจจากผูมารับบริการ ซึ่งในปจจุบันมีการ
ดําเนินการรวมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผูเชี่ยวชาญ ในการจัดทํากระบวนการจัดทําสถาปตยกรรมองคกรและรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
พ.ศ. 2565–2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://office.dpt.go.th/asdg/th/other/) ใหสามารถพัฒนานวัตกรรม/นําดิจิทัลเขามาใช 
ทั้งในกระบวนการหลักและสนบัสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/การใหบริการ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรมีการวิเคราะหตนทุนในดานตางๆในการบริหารจัดการหรือการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ท้ังทางตรง ทางออม เพ่ือนําไปใชในการติดตาม 
                  ควบคุม และการวางแผนการลดตนทุน ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยอาจจะแสดงเปนตัวเลข สัดสวน รอยละ ของการควบคุมตนทุน 
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6.3 การลดตนทุนและการใชทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 
เร่ิมดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     6.3.2 หนวยงานมีการใชเทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือสรางนวัตกรรมในการลดตนทุน 

   โดยนวัตกรรมน้ัน คือ นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) ในการกอสรางถนนโดยวิธีการจัดรูปที่ดิน ตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ป 
2547 โดยวิธีการกอสรางถนนตัดใหมแกปญหาที่ดินตาบอดโดยใชวิธีการจัดรูปที่ดิน โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการกอสรางถนนโดยไม
ตองจายคาเวนคืนที่ดิน ซึ่งในป 2564 ดําเนินการไปจํานวน 4 โครงการ ประกอบดวยจังหวัดบึงกาฬ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นราธิวาส บริเวณหนอง
ตาเห่ียม จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ (https://office.dpt.go.th/lr/th/23-12-2564) 
โดยสามารถลดตนทุน งบประมาณการเวนคืนได 100 % 

   

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                          

     6.3.3 นําผลการวิเคราะหไปใชในการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดย (ระบุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกําหนดนโยบาย/มาตรการ คือ การบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน เพื่อการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดตนทุน ลดเวลาและคาใชจายของ
ผูใชบริการ โดยเฉพาะงานดานการผังเมืองที่มีผลกระทบตอประชาชน เอกชน และหนวยงานอ่ืน ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สาธารณสุข 
รวมถึงความมั่นคง เชน ระบบใหบริการคนหาตําแหนงแปลงที่ดินดวยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอรเน็ต (LandsMaps) โดยมีหนวยงานบูรณาการ
รวมกัน คือ กรมที่ดิน กรมธนารักษ กทม. กรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และการจัดรูปที่ดินฯ นํามาแกปญหาดาน
งบประมาณกอสรางถนนเพื่อลดคาเวนคืน มีการดําเนินงานตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) กับกรมทางหลวงชนบท ในการบูรณาการขอมูลการปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ ใชวิธีการแบง
ที่ดินมาพัฒนาถนนและจัดรูปที่ดินใหใหม ชวยใหที่ดินมีมูลคาเพิ่มข้ึน ประชาชนไมตองออกจากพื้นที่ ทช. ทําการกอสรางถนนตามผังเมืองโดยไมตอง
เวนคืนที่ดิน ในแตละป ทช. มีงบเวนคืนกวา 2.2 พันลานบาท สามารถลดงบประมาณและนํางบไปใชในการกอสรางถนนเพิ่มเติมได 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                          

   

 

การใชเทคโนโลยี คือ ใชระบบสารสนเทศ ระบบอินเทอรเน็ต และระบบแผนที่ดิจิทลั (https://dolwms.dol.go.th/tvwebp/) เชื่อมโยงการใชงาน
บนเว็บไซต และแอปพลิเคชันทางมือถือ ในการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน และคนหาพื้นที่ผังเมือง ทางแอปพลิเคชัน Landuse Plan หรือ
(https://plludds.dpt.go.th) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

         
                 

   

 

 

แบงปนทรัพยากร คือ กรมโยธาฯ มี พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ป 2547 (https://office.dpt.go.th/lr/th/portfolio) เปนเคร่ืองมือ คือ การ
กอสรางถนนไมตองเวนคืนที่ดินจากเจาของ โดยใชวิธีจัดรูปผังที่ดินใหเหมาะสมและแบงที่ดินมาใชในการกอสราง ใชวิธีการแบงที่ดินมาพัฒนาถนนและ
จัดรูปที่ดินใหใหม โดยประชาชนไมตองออกจากพืน้ที่ ทําใหที่ดินสวนที่เหลือจะมีมูลคาเพิ่มข้ึน  

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร.          

                 

https://dolwms.dol.go.th/tvwebp/
https://plludds.dpt.go.th/
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6.3 การลดตนทุนและการใชทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
อยูระหวาง 

เร่ิมดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.3.4 หนวยงานมีการใชขอมูลเทียบเคียง (Benchmarks) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน โดยขอมูลเทียบเคียงที่นํามาใช 

 

 
 

 

 
 

 

 คือ...ขอมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร/แผนที ่
และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันอยางไร ระบ.ุ..  
นํามาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร/แผนที่ของกรมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก มุงสูการเปนองคกรแกนนําของประเทศ 
ในดานการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

         

                  ควรแสดงรายละเอียดในการเทียบเคียงเพ่ือลดตนทุนกับหนวยงานคูเทียบ เพ่ือใชผลการเทียบเคยีงมาปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือลดตนทุน 
                  การปฏิบัติงานและการใหบริการแกผูรบับริการ 
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6.4 การมุงเนนประสิทธิผลท่ัวท้ังองคการ และผลกระทบตอยุทธศาสตรชาติ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 
เร่ิมดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     6.4.1 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดในการตดิตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator) ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่สงสัญญาณเพ่ือการคาดการณความสําเร็จของกระบวนการ ระบุ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ คือ... 
- กระบวนการสํารวจปกหมุดแนวถนนโครงการคมนาคมขนสงตามผังเมือง 
- กระบวนการสํารวจจัดทําแผนที่กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ 
- กระบวนการจัดทําฐานขอมูลดานการจัดการภัยพิบัติในระดับอําเภอ 
- กระบวนการประเมินผลการคมนาคมและขนสงตามผังเมอืงรวมเมือง/ชุมชน 
- กระบวนการผังเมืองที่จัดทํา (ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน) 
- กระบวนการผังเมืองที่จัดทํา (ผังเมืองรวมชุมชนระดับอําเภอ) 
- กระบวนการการวางผังพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด คือ… 
- จํานวนการสํารวจปกหมุดแนวถนนโครงการคมนาคมขนสงตามผังเมือง (แหง) 
- จํานวนการสํารวจจัดทําแผนที่กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ (แหง) 
- จํานวนการจัดทําฐานขอมูลดานการจัดการภัยพิบัติในระดับอําเภอ (อําเภอ) 
- จํานวนการประเมินผลการคมนาคมและขนสงตามผังเมอืงรวมเมือง/ชุมชน (ผัง) 
- จํานวนผังเมืองที่จัดทํา (ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน) (ผัง) 
- จํานวนผังเมืองที่จัดทํา (ผังเมืองรวมชุมชนระดับอําเภอ) (ผัง) 
- พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดรับการวางผัง (ผัง) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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6.4 การมุงเนนประสิทธิผลท่ัวท้ังองคการ และผลกระทบตอยุทธศาสตรชาติ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 
เร่ิมดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     6.4.2 หนวยงานกําหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสงผลกระทบตอยุทธศาสตรประเทศในดานตาง ๆ เชน 

       ตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ คือ… 
         - พื้นที่ไดรับการปองกันและลดผลกระทบจากปญหาอุทกภัยและน้ําทวม (โครงการ) 
         - จํานวนโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสรางในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (แหง) 
         - จํานวนโครงการพื้นฐานที่ไดรับการกอสรางในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (แหง) 
         - จํานวนพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (แหง) 
         ตัวชี้วัดดานสังคม คือ… 
          - จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน (แหง) 
          - จํานวนพื้นที่ชุมชนในจงัหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความนาอยูปลอดภัย (แหง) 
          - จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาดวยวิธีการจัดรูปที่ดนิ (ไร) 
         ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม คือ… 
           - ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศและพืน้ที่ชายฝงทะเลไดรับการปองกันการพังทลาย (โครงการ) 
          - จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้าํที่ถูกกําจัด (ผักตบชวา/วัชพืช) (ตัน) 
         ตัวชี้วัดดานสาธารณสุข คือ… 
          - ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนความตอเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) กรณีเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
            (COVID-19) (รอยละ) 

- จํานวนบุคลากรในสังกัดสวนกลางที่ไดรับการสนับสนนุใหมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัตงิานในสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 
(สนบัสนนุและจัดหาวัคซีนใหบคุลากร, ฉีดพนฆาเชื้ออาคาร, ตรวจ ATK กอนปฏิบัติงาน) (จาํนวนคน) 

  

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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6.4 การมุงเนนประสิทธิผลท่ัวท้ังองคการ และผลกระทบตอยุทธศาสตรชาติ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 
เร่ิมดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     6.4.3 ในปที่ผานมาหนวยงานมีผลงานที่โดดเดน ที่สงผลตอความสําเร็จในการบรรลุยุทธศาสตรชาติที่สําคัญ โดยผลงานที่โดดเดนน้ัน 

   คือ… 
         ยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ันคง/สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังน้ี 
          - พื้นที่ไดรับการปองกันและลดผลกระทบจากปญหาอุทกภัยและน้ําทวม 
          - พื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศและพื้นที่ชายฝงทะเลไดรับการปองกันการพังทลาย 
          - พื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความนาอยูปลอดภัย 
        สงผลอยางไรตอยุทธศาสตรชาติ อธิบายโดยสรุป… 
          - ความมั่นคงในพื้นที่สามารถปองกันผลกระทบจากปญหาอุทกภัยและน้ําทวม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
          - ความมั่นคงชายแดนระหวางประเทศ ไดรับการปองกันจากการพังลายของพื้นที ่และการสญูเสียดินแดน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
        ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดังน้ี 
          - โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
          - โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสรางในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
          - พื้นที่เพื่อการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
          - พื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 
        สงผลอยางไรตอยุทธศาสตรชาติ อธิบายโดยสรุป… 
          - การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาใหสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพพรอมในทุกดาน 
          - การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับนักทองเที่ยวใหมีความสะดวก ปลอดภัย พรอมในการใหบริการ ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 
          - การพัฒนาพื้นที่ในชุมชนเมืองตามแนวถนนผังเมือง เพื่อขยายเสนทางจราจร พัฒนาเมืองใหมีความเจริญเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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6.4 การมุงเนนประสิทธิผลท่ัวท้ังองคการ และผลกระทบตอยุทธศาสตรชาติ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
อยูระหวาง 

เร่ิมดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.4.4 หนวยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอประสิทธิผลของการดําเนินงาน โดย 
 

 
 

 
 

 
 

มีการจัดการความเส่ียง โดยความเส่ียงน้ันคือ… 
1. ดานพันธกิจ คือ 
- การประชุมรับทราบปญหาอุปสรรค ความเส่ียงในการบริหารจัดการ และทบทวนผลการดําเนินงานประจําป เพ่ือแกไขปญหา กําหนดแนวทางปฏิบัติ ปรับปรุง
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง (After Action Review) 
- มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธทุกไตรมาส http://oldoffice.dpt.go.th/reportdpt/index.php/reportplan  
2. ดานเทคโนโลยี คือ 
เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมีเปาหมายการพัฒนาในเรื่องการจัดเก็บและการเขาถึงขอมูลทางเทคโนโลยี แตเม่ือขอมูลถูกพัฒนาและจัดเก็บรวบรวมเพ่ือ 
การจัดการอยูบนคอมพิวเตอรเปนจํานวนมาก กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับอาชญากรรมหรือกอการรายก็จะตามมาดวย เนื่องจากขอมูลบางประเภท 
เปนขอมูลท่ีมีราคาสูง หรือมีความเส่ียงตอความม่ันคง หากถูกทําลาย หรือเขามาควบคุมจากภายนอก ซ่ึงอาจนําไปสูสภาวะวิกฤติของประเทศได 
ในปจจุบันเรื่อง Cyber Security เปนเรื่องท่ีไดรับความสนใจและมีการลงทุนอยางสูง เพ่ือการปองกันใหเกิดความปลอดภัย และประเทศตางๆ ท่ีมีการใช
เทคโนโลยีมากขึ้น ก็ไดมีการพัฒนากฎหมาย และระเบียบตางๆ มาคุมครองเรื่องเกี่ยวกับ Cyber Security  
และจัดการโดยวิธีการ… 
1. ดานพันธกิจ คือ  
ผูบริหารแตละหนวยรวบรวมปญหาอุปสรรค ความเส่ียงตาง ๆ มาจัดกลุมประชุมตามกรณีความเส่ียงที่เกิดขึ้นเพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไข สรุปถอดบทเรียน 
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ (https://www.dpt.go.th/th/press-release/6785) 
2. ดานเทคโนโลยี คือ  
กรมฯไดพัฒนาการจัดเก็บและเขาถึงขอมูลทางเทคโนโลยีควบคูกับความปลอดภัยในทุกมิติ ขอมูลที่มีความสําคัญ เชน ผังเมือง หรือฐานขอมูลการใชอาคาร ตองมี
การวางระบบความปลอดภัยไมใหมีการโจรกรรม เปล่ียนแปลง หรือทําลายขอมูล ซ่ึงตองมีการพัฒนาระบบ สรางผูเชี่ยวชาญและการลงทุนดานเครื่องมือ 
ส่ิงที่สําคัญ คือการสํารองขอมูล (Back Up) และจําเปนตองมีการเก็บขอมูลสําคัญในรูปแบบกระดาษควบคูไปกับการสํารองขอมูลในคอมพิวเตอร 
ทั้งนี้ กรมฯมีการดําเนินการรวมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผูเชี่ยวชาญจัดทํา โครงการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร Enterprise Architecture 
(EA) และรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ของกรมฯ (https://office.dpt.go.th/asdg/th/other/) ใหสามารถพัฒนานวัตกรรม/นํา
ดิจิทัลเขามาใชทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทํางาน/การใหบริการ 

   
   

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรแสดงใหเห็นถึงการติดตามตัววัดของกระบวนการทํางานหลักตามพันธกิจ การบรรลุเปาหมายของตัววัดควบคุมและตัววัดผลลัพธของกระบวนการ 
                  กรณีท่ีไมเปนไปตามเปาหมายหรือมีความเสี่ยง จะดําเนินการแกไขปรับปรุงอยางไรเพ่ือบรรลยุุทธศาสตรและสงผลตอเศรษฐกิจ สังคม   
                  สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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6.4 การมุงเนนประสิทธิผลท่ัวท้ังองคการ และผลกระทบตอยุทธศาสตรชาติ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 
เร่ิมดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     6.4.4 หนวยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอประสิทธิผลของการดําเนินงาน โดย (ตอ) 

      เตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน คือ… 
        1. ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด คือ ทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน และแผนความตอเนื่อง (BCP) ในสถานการณวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

    2. ความเสี่ยงดานพันธกิจ คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พายุ นํ้าทวม แผนดินไหว เน่ืองจากประเทศไทยไมไดประสบภัยพิบัติบอยครั้ง การวางแผนรับมือภัย
พิบัติจึงยังตองพัฒนาตอเน่ือง กรณีลาสุดในป 2554 ประเทศไทยประสบภาวะอุทกภัยรุนแรง การชวยเหลือและตอบสนองเปนไปอยางยากลําบาก เพราะ 
ไมเคยประสบภัยพิบัติขนาดใหญ ซึ่งในกรณีท่ีโลกมีแนวโนมภัยพิบัติรุนแรงข้ึน ประเทศไทยตองมีแผนรับมอืกับภัยพิบัตขินาดใหญท่ีกอความเสียหายเปนวงกวาง 
สงผลกระทบตอสิ่งปลูกสรางโครงสรางพ้ืนฐาน ความปลอดภัยของโครงสรางท่ีสงผลตอชีวิต การรับมือกับผลกระทบของภัยพิบัติตองอาศัยพ้ืนฐานดานการ
ออกแบบและกอสราง ดังน้ัน ไมวาภารกิจดานงานผังเมือง/อาคาร/บริการดานชาง/พัฒนาเมือง ลวนเก่ียวกับการรับมือดานภัยพิบัติท้ังสิ้น กรมฯ มีบทบาท
สําคัญในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกประชาชนเพ่ือเตรียมพรอม และปองกันผลกระทบท่ีเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตาง ๆ  

        มีการเตรียมความพรอม คือ…  
1. ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด คือ ดําเนินการตามมาตรการปองกันการแพรเชื้อโรคระบาดโรคไวรัส 2019 ตามกระบวนการข้ันตอนที่กําหนด
ในแผน BCP เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนมาจากสถานการณการระบาดของโรค และมาตรการทางรัฐบาลในการ
ควบคุมคนและพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ พรอมมาตรการคัดกรอง การเวนระยะหาง การใชหนากากอนามัย และการฆาเชื้อดวย
แอลกอฮอล เปนตน  
2. ความเสี่ยงดานพันธกิจ คือ ดําเนินการตามกระบวนการทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เชน จัดอบรมการใหความรูเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน ฝกซอมการหนีไฟเพื่อเตรียมพรอมกับเหตุการณฉุกเฉิน และในสวนของภัยพิบัติธรรมชาติที่ไมอาจทราบวาจะเกิดข้ึนเมื่อไหรนั้น ไดมี
การวางแนวทางรับมือโดยการสรางระบบปองกันน้ําทวมและเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําภายในประเทศ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาต ิ
ที่อาจเกิดข้ึนกับทรัพยสิน ของความปลอดภัยในชีวิตประชาชน ซึ่งไดมีการตรวจสอบความชํารุดบกพรองของระบบปองกันน้ําทวมและเข่ือนปองกันตลิ่งอยูเสมอ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 


