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คํานํา 
 
 การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เป�นการปฏิรูประบบราชการ
แบบองค�รวมและยึดแนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม  โดยมี
แผนงานหลักรวม ๕ ด%าน ประกอบด%วย แผนปรับเปลี่ยนบทบาท
ภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ แผนปฏิรูประบบงบประมาณ 
แผนปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ แผนปฏิรูประบบกฎหมาย 
และแผนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค านิยมในการบริหารภาครัฐ ซ่ึงมี
เป.าหมายสําคัญเพ่ือต%องการให%ระบบราชการมีความเป�นเลิศสามารถ
รองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน� (Globalization) โดย
ยึดหลักการบริหารกิจการบ%านเมืองท่ีดีและประโยชน�สุขของประชาชน 
โดยมียุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖ – 

๒๕๕๐) มุ งเน%นในการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน ซ่ึง
กําหนดให%มีการเจรจาและทําข%อตกลงว าด%วยผลงานประจําปC ให%สอด
รับกับแผนยุทธศาสตร�และแผนดําเนินงานรายปC กับหัวหน%าส วน
ราชการไว%เป�นการล วงหน%า รวมท้ังให%มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามข%อตกลงดังกล าวทุกสิ้นปC และถือเป�นเง่ือนไขส วนหนึ่ง
ของการให%เ งินรางวัลประจําปCแก ส วนราชการ เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถและมาตรฐานการทํางานของหน วยงานราชการให%อยู ใน
ระดับสูงเทียบเท ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
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บ%านเมืองท่ีดี ซ่ึงเป�นหลักการบริหารราชการท่ีได%รับการตราข้ึนเป�น
กฎหมาย ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ – 

๒๕๕๕) มุ งเน%นการปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผล ตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการให%เหมาะสม สอดรับกับพันธกิจและลักษณะ
ของหน วยงานของรัฐ สามารถวัดผลได%ท้ังในระดับองค�การและระดับ
บุคคล รวมท้ังให%มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ข%อตกลงดังกล าวทุกสิ้นปC และถือเป�นเง่ือนไขส วนหนึ่งของการให%เงิน
รางวัลประจําปCแก ส วนราชการ เพ่ือมุ งสู การเป�นองค�การท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร%อมและความสามารถในการเรียนรู% 
คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได%อย างเหมาะสมต อสถานการณ�
ต าง ๆ  ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 

๒๕๖๐) มุ งเน%นการสร%างความเป�นเลิศในการให%บริการประชาชน การ
พัฒนาองค�การให%มีขีดสมรรถะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป�นมือ
อาชีพ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย�ของภาครัฐให%เกิด
ประโยชน�สูงสุด การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
การส งเสริมระบบการบริหารกิจการบ%านเมืองแบบร วมมือกัน ระหว าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน การยกระดับความโปร งใสและ
สร%างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ นดิน และการสร%าง
ความพร%อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข%าสู การเป�นประชาคมอาเซียน 
เพ่ือยกระดับองค�การสู ความเป�นเลิศ พัฒนาอย างยั่งยืน และก%าวสู 
สากล 
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 เพ่ือให%สอดรับกับเป.าหมายการปฏิรูประบบราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร�ดังกล าว จึงได%ดําเนินการปรับปรุงการแบ งส วน
ราชการภายในกรมฯ เพ่ือลดความซํ้าซ%อนและเกิดการบูรณาการการ
ทํางานระหว างหน วยงาน ซ่ึงจะส งผลให%เกิดความชัดเจนตามภารกิจ 
และได%จัดกระบวนการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กรม เพ่ือให%ผู%บริหารใช%เป�นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
แบบมุ งผลสัมฤทธิ์ ตามหลัก Balanced Scorecard โดยแบ งออกเป�น 
๒ มิติ ประกอบด%วย มิติภายนอก (ด%านประสิทธิผล และด%านคุณภาพ
การให%บริการ) และมิติภายใน (ด%านประสิทธิภาพ และด%านพัฒนา
องค�การ) รวมถึงการดําเนินการส งเสริมและสนับสนุนให%มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�ของบุคลากรกรม เพ่ือให%มีความเหมาะสม
และเอ้ือต อการปฏิบัติภารกิจตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 
เพ่ือเดินสู เป.าหมายสูงสุดของกรมร วมกันตามวิสัยทัศน�ได%อย างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 กลุ มพัฒนาระบบบริหารจึงจัดทํารายงานผลการพัฒนา
ระบบราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ือเป�นการเผยแพร ผล
การพัฒนาระบบราชการของกรมให%กับบุคลากรและผู%เก่ียวข%องได%รับ
ทราบ  
 

กลุ มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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สารบัญ 

 
   หน&า  

คํานํา                                                             ก – ง 

สารบัญ                                                             จ 

ความเป,นมาการพัฒนาระบบบริหาร                           ๑ – ๘ 

ส/วนท่ี ๑ การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ       ๙ – ๑๔ 

 

ส/วนท่ี ๒ การพัฒนาตามเกณฑ�คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๑๕ – ๒๖ 

 

ส/วนท่ี ๓ การพัฒนาสมรรถนะองค�การ                             ๒๒ – ๒๖ 

 

ส/วนท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ    ๒๗ – ๒๙ 

 

ส/วนท่ี ๕ การประเมินคุณธรรมและความโปร/งใสในการ 

           ดําเนินงานของหน/วยงานภาครัฐ                  ๓๐ – ๓๒ 

 

ภาคผนวก                                                        ๓๓ 
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ความเป�นมาการพัฒนาระบบราชการ 
  

  รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๗๕ ได!กําหนดให!รัฐต!องจัดระบบงานราชการและงานของ
รัฐอย�างอ่ืน ให!มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต!องการของ
ประชาชน โดยได!มีการประกาศใช!กฎหมายสําคัญสองฉบับในการ
พัฒนาระบบราชการไทย ได!แก� พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมท้ังพระราช
กฤษฎีกาว�าด!วยหลักเกณฑ>และวิธีการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี 
ซ่ึงมีผลบังคับใช!ต้ังแต� ตุลาคม ๒๕๔๖ ท่ีทําให!การพัฒนาระบบ
ราชการยุคใหม� ได!เปลี่ยนมายึดแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร>การ
พัฒนาระบบราชการไทย เพ่ือพัฒนาการให!บริการแก�ประชาชนให!ดี
ข้ึน ปรับบทบาท ภารกิจและขนาดของราชการให!เหมาะสม 
ยกระดับการทํางานให!เทียบเท�ามาตรฐานสากล และตอบสนองต�อ
การบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ “มาตรา ๓/๑ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติ
นี้ต!องเปFนไปเพ่ือประโยชน>สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ!มค�าในเชิงภารกิจแห�ง
รัฐ การลดข้ันตอน การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
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หน�วยงานท่ีไม�จําเปFน การกระจายภารกิจ และทรัพยากรให!ท!องถ่ิน 
การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต!องการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผู!รับผิดชอบต�อ
ผลของงาน 
 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต�งต้ังบุคคล
เข!าดํารงตําแหน�งหรือปฏิบัติหน!าท่ีต!องคํานึงถึงหลักการตามวรรค
หนึ่ง 
 ในการปฏิบัติหน!าท่ีของส�วนราชการ ต!องใช!วิธีการบริหาร
กิจการบ!านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย�างยิ่งให!คํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู!ปฏิบัติงาน การมีส�วนร�วมของประชาชน การเปJดเผยข!อมูล 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตาม
ความเหมาะสมของแต�ละภารกิจ 
 เพ่ือประโยชน>ในการดําเนินการให!เปFนไปตามมาตรานี้จะ
ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ>และวิธีการในการปฏิบัติ
ราชการและการสั่งการให!ส�วนราชการและข!าราชการปฏิบัติก็ได!” 
 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ “หมวด ๑ มาตรา ๖ การบริหาร
กิจการบ!านเมืองท่ีดี ได!แก� (๑) เกิดประโยชน>สุขของประชาชน (๒) 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ!มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม�มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเปFน (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส�วนราชการให!ทันต�อ
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สถานการณ> (๖) ประชาชนได!รับการอํานวยความสะดวกและได!รับ
การตอบสนองความต!องการ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอย�างสมํ่าเสมอ 
 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๔๘ เห็นชอบให!นําการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
มาใช! เปFน เครื่ อง มือผลัก ดันให!การ พัฒนาระบบราชการ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน สํานักงาน ก.พ.ร. ได!ดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล�าว โดยได!ดําเนินการพัฒนาเกณฑ>คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ และส�งเสริมให!ส�วนราชการนําเกณฑ>ไปใช!ใน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค>การอย�างต�อเนื่อง โดย
เริ่มจากกําหนดเป�นตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส�วนราชการในป; พ.ศ. ๒๕๔๙ ต�อมาในปM พ.ศ. ๒๕๕๑ ได!
ปรับปรุงเกณฑ>ไปสู�เกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) และกําหนดให!ส�วน
ราชการนําไปใช!ในการพัฒนาองค>การปMละ ๒ หมวด ระหว�างปM 
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ และเม่ือส�วนราชการดําเนินการครบท้ัง ๖ 
หมวดแล!ว ได!จัดให!มีการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระพ้ืนฐาน (Certified Fundamental Level) เพ่ือให!
ม่ันใจว�าส�วนราชการมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย�าง
เปFนระบบและต�อเนื่อง โดยกําหนดให!มีการตรวจประเมินทุก ๓ ปM 
ซ่ึงการตรวจประเมินรอบท่ี ๑ ต้ังแต�ปM ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ แล!ว และ
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จะเริ่มตรวจประเมินรอบท่ี ๒ ต้ังแต�ปM พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ โดย
ใช�เกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 
๒ โดยสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเปFนการปรับให!สอดคล!อง
กับบริบทของภาคราชการในปPจจุบันท่ีมุ�งเน!นการตอบสนองและ
สร!างความพึงพอใจ ตลอดจนความเชื่อถือไว!วางใจในการทํางาน
ของภาครัฐ การพัฒนาไปสู�องค>การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง การใช!
ประโยชน>ของข!อมูลสารสนเทศของส�วนราชการ และผลลัพธ>ท่ี
สะท!อนความสําเร็จของการบริหารจัดการองค>การ ซ่ึงสํานักงาน 
ก.พ.ร. ใช!เปFนกรอบแนวทางในการพัฒนาองค>การและตรวจรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖ 
– ๒๕๕๐) ในประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี ๑ การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
และวิธีการทํางาน ซ่ึงกําหนดให!มีการเจรจาและทําข!อตกลงว�าด!วย
ผลงานประจําปM ให!สอดรับกับแผนยุทธศาสตร>และแผนดําเนินงาน
รายปM กับหัวหน!าส�วนราชการไว!เปFนการล�วงหน!า รวมท้ังให!มีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามข!อตกลงดังกล�าวทุกสิ้นปM 
และถือเปFนเง่ือนไขส�วนหนึ่งของการให!เงินรางวัลประจําปMแก�ส�วน
ราชการ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางาน
ของหน�วยงานราชการให!อยู�ในระดับสูงเทียบเท�ามาตรฐานสากล 
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี ซ่ึงเปFนหลักการบริหาร
ราชการท่ีได!รับการตราข้ึนเปFนกฎหมาย  
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 ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ 
– ๒๕๕๕) ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ ในประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี ๓ ปรับปรุงกลไกและ
ระบบการประเมินผล ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการให!เหมาะสม 
สอดรับกับพันธกิจและลักษณะของหน�วยงานของรัฐ สามารถวัดผล
ได!ท้ังในระดับองค>การและระดับบุคคล รวมท้ังให!มีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามข!อตกลงดังกล�าวทุกสิ้นปM และถือ
เปFนเง่ือนไขส�วนหนึ่งของการให!เงินรางวัลประจําปMแก�ส�วนราชการ 
เพ่ือมุ�งสู�การเปFนองค>การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร!อม
และความสามารถในการเรียนรู! คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัว
ได!อย�างเหมาะสมต�อสถานการณ>ต�าง ๆ 
 ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐) ในประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี ๒ การสร!างความเปFนเลิศในการ
ให!บริการประชาชน การพัฒนาองค>การให!มีขีดสมรรถะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเปFนมืออาชีพ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพย>ของภาครัฐให!เกิดประโยชน>สูงสุด การวางระบบ
การบริหารงานราชการแบบบูรณาการ การส�งเสริมระบบการ
บริหารกิจการบ!านเมืองแบบร�วมมือกัน ระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน การยกระดับความโปร�งใสและสร!างความ
เชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ�นดิน และการสร!างความ
พร!อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข!าสู�การเปFนประชาคมอาเซียน 
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เพ่ือยกระดับองค>การสู�ความเปFนเลิศ พัฒนาอย�างยั่งยืน และก!าวสู�
สากล 
 ในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงาน ก.พ.ร. ได!นํา
เกณฑ>คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี ๒ 
(Fundamental Level Version 2) มาใช!เปFนแนวทางพัฒนาโดยมี
วัตถุประสงค>เพ่ือให!องค>การได!ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให!ได!
มาตรฐานและมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน และเปFนกรอบ
การประเมินท่ีสามารถบ�งชี้ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ 
ซ่ึงเปFนแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล!องกับหลักเกณฑ>และวิธีการบริหาร
กิจการบ!านเมืองท่ีดี และสะท!อนให!เห็นถึงระดับการพัฒนาของส�วน
ราชการในระดับท่ีกระบวนการสัมฤทธิ์ผล ดังนี้ 

• มีกระบวนการ/ระบบท่ีมีประสิทธิภาพและทํา
อย�างเปFนระบบเพ่ือรองรับกิจกรรมในหัวข!อท่ี
ประเมิน (Approach) 

• กระบวนการ/ระบบ เปFนท่ีเข!าใจยอมรับ และมี
บทบาทสนับสนุนกระบวนการ/กิจกรรมในด!านนี้ 
(Deployment) 

• อ ง ค> ก า ร มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
กระบวนการ/ระบบของกิจกรรม และมีการ
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ปรั บ ป รุ ง ใ ห! ก ร ะ บ ว น ก า ร / ร ะ บ บ ใ ห! ดี ข้ึ น 
(Learning) 

• กระบวนการ/ระบบเก่ียวกับกิจกรรมด!านนี้สอด
รับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสําคัญขององค>การท่ี
ระบุไว!ในภารกิจ/ยุทธศาสตร>และแผนปฏิบัติการ 
(Integration) 

โดยมีแนวคิดหลักท่ีใช!ในการกําหนดเกณฑ>คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี ๒ มีอยู� ๕ ประการ ดังนี้ 

๑) ความเปFนระบบ (Systematic) คือ ความเปFนระบบ
ของกระบวนการต�าง ๆ ของส�วนราชการท่ีจะทําให!ส�วนราชการ
สามารถดําเนินการไปได!อย�างชัดเจนและสอดคล!องกันท่ัวท้ัง
องค>การ 

๒) ความยั่งยืน (Sustainable) คือ การแสดงให!เห็นถึง
ความมุ�งม่ัน มุ�งเน!นในการนํากระบวนการท่ีกําหนดไว!อย�างเปFน
ระบบไปสู�การปฏิบัติอย�างสมํ่าเสมอและท่ัวถึง เพ่ือนําไปสู�ความ
ยั่งยืนของส�วนราชการ 

๓) การวัดผลได! (Measurable) คือ การกําหนดตัวชี้วัด
เพ่ือใช!ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของ
ส�วนราชการ รวมท้ังใช!ในการศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) เพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาส�วนราชการอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 



รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 
 

 

๘  

 

๔) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
คือ การดําเนินการเพ่ือตอบสนองต�อปPจจัยจากสภาพแวดล!อมท่ี
เกิดข้ึน ต้ังแต�การหาเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนในด!านต�าง ๆ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง และบทบาท
หน!าท่ีของผู! ท่ีเ ก่ียวข!องกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดย
สามารถสร!างความเข!มแข็งให!กับองค>การอย�างเปFนรูปธรรมมากข้ึน 

๕) นวัตกรรม (Innovation) คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ความสําคัญต�อการปรับปรุงบริการ กระบวนการ และการ
ปฏิบัติการ รวมถึงการสร!างคุณค�าใหม�ให!แก�ผู!รับบริการและผู!มีส�วน
ได!ส�วนเสีย 
 ในการพัฒนาเกณฑ>คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี ๒ ได!นําแนวคิดรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเปFนกรอบในการจัดทํา โดยอาศัย
ค�านิยมหลัก (Core-Values) ๑๑ ประการ ประกอบด!วย ◌ การนํา
องค>การอย�างมีวิสัยทัศน> ◌ ความเปFนเลิศท่ีมุ�งเน!นผู!รับบริการ ผู!มี
ส�วนได!ส�วนเสีย และประชาชน ◌ การเรียนรู!ขององค>การและของ
ระดับบุคลากร ◌ การให!ความสําคัญกับบุคลากรและเครือข�าย ◌ 
ความสามารถในการปรับตัว ◌ การมุ�งเน!นอนาคต ◌ การสนับสนุน
ให!เกิดนวัตกรรม ◌ การจัดการโดยใช!ข!อมูลจริง ◌ ความรับผิดชอบ
ต�อสังคม ◌ การมุ�งเน!นท่ีผลลัพธ>และการสร!างคุณค�า ◌ มุมมองใน
เชิงระบบ 
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ส�วนที่ ๑ 
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

(Performance Agreement : PA) 
 

 เหตุผลและความจําเปFนในการดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) 

  
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance 

Agreement : PA) เปFนเครื่องมือในการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของส�วนราชการ โดยรัฐบาลได!กําหนดให!มีการประเมินต้ังแต�
ปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงเปFนเครื่องมือในการบริหารท่ีสําคัญ
ในการติดตามและประเมินผล ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด!วย
หลักเกณฑ>การบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สอดคล!องกับแผนยุทธศาสตร>การพัฒนาระบบราชการไทย เพ่ือมุ�ง
พัฒนาการปฏิบัติราชการไปสู�การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
(Result Based Management : RBM) โดยใช!หลัก Balanced 
Scorecard (BSC) เปFนกรอบในการประเมินผลท่ีมุ�งเน!นตัวชี้วัดท่ี
สําคัญ (Key Performance Indicator : KPI) และตัวชี้วัดในการ
บริหารองค>การ แบ�งออกเปFน ๒ มิติ ประกอบด!วย มิติภายนอก 
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(ด!านประสิทธิผล และด!านคุณภาพการให!บริการ) และมิติภายใน 
(ด!านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด!านการพัฒนาองค>การ)  

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได!ดําเนินการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ (PA) ต้ังแต�ปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
ได!รับคะแนนการประเมินผล ตามลําดับดังนี้ 

ป;งบประมาณ คะแนนท่ีได�รับการประเมิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ๔.๓๘๖๔ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ๔.๖๗๖๑ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ๔.๗๔๗๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ๔.๗๔๓๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ๔.๕๑๘๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔.๕๕๒๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔.๖๐๔๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔.๕๐๑๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔.๓๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ๔.๕๖๐๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ๔.๖๘๓๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔.๗๗๗๘ 
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 การบริหารงานแบบมุ� งผลสัมฤทธิ์  (RBM) และการ
ประเมินผล (BSC) ตามตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (PA) ดังกล�าว กรมโยธาธิการและผังเมือง ได!พัฒนาการ
บริหารงานตามแผนยุทธศาสตร>การพัฒนาระบบราชการไทย ตาม
ห�วงระยะเวลาต้ังแต�แผนยุทธศาสตร>ฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ แผน
ยุทธศาสตร>ฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ และแผนยุทธศาสตร>ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ท่ีได!กล�าวมาแล!ว โดยใช!กรอบเกณฑ>คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) พ.ศ. 
๒๕๕๐ และเกณฑ>คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ฉบับท่ี ๒) เพ่ือใช!เปFนเกณฑ>ประเมินคุณภาพพ้ืนฐาน และพัฒนา
ไปสู�การขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Sector Management Quality Award : PMQA)  
 สําหรับผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเมินตนเอง(รอบ ๑๒ เดือน) 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

ค�าแนะท่ีประเมิน
ตนเอง 

(คะแนนถ�วงนํ้าหนัก) 
มิติภายนอก ๗๕  
การประเมินประสิทธิผล   
๑. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของ
กระทรวงฯ  

  



รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 
 

 

๑๒  

 

 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

ค�าแนะท่ีประเมิน
ตนเอง 

(คะแนนถ�วงนํ้าหนัก) 

๑.๑ ระดับความสาํเร็จในการ
สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (ตัวช้ีวัดระดับกระทรวง) 

(๒๐)  

๑.๑.๑ ระดับความสําเร็จในการ
จัดหาท่ีดินของรัฐเพ่ือนํามาใช!
ประโยชน>ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะท่ี ๒ 

๗.๕ ๓.๐๐๐๐ 
(๐.๒๒๕๐) 

๑.๑.๒ ระดับความสําเร็จในการ
ออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒ 

๗.๕ ๕.๐๐๐๐ 
(๐.๓๗๕๐) 

 
๑.๑.๓ ระดับความสําเร็จในการ
จัดตั้งศูนย>บริการเบ็ดเสร็จด!านการ
ลงทุน (One Stop Service : OSS) 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

๒.๕ ๕.๐๐๐๐ 
(๐.๑๒๕๐) 

๑.๑.๔ ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานด!าน
สาธารณูปโภคในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๒ 

๒.๕ ๕.๐๐๐๐ 
(๐.๑๒๕๐) 
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๑๓  

 

 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

ค�าแนะท่ีประเมิน
ตนเอง 

(คะแนนถ�วงนํ้าหนัก) 
๑.๒ จํานวนแบบก�อสร!างท่ีได!ทํา
การออกแบบรายละเอียดเพ่ือการ
ก�อสร!างเข่ือนป}องกันตลิ่งรมิแม�นํ้า
โขง 

๑๕ ๕.๐๐๐๐ 
(๐.๗๕๐๐) 

๑.๓ ร!อยละความสําเรจ็ของการ
ตรวจสอบอาคารภาครัฐประเภท
อาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑลท่ีได!รับการร!องขอ 

๑๕ ๕.๐๐๐๐ 
(๐.๗๕๐๐) 

๑.๔ จํานวนผังเมืองชุมชนเทศบาล
ท่ีได!วางและจัดทําผังเมืองชุมชน
และมเีอกสารประกอบการวางผัง 

๑๕ ๕.๐๐๐๐ 
(๐.๗๕๐๐) 

๑.๕ จํานวนโครงการจัดรปูท่ีดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได!รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนท่ีส�วนจังหวัด 

๑๐ ๕.๐๐๐๐ 
(๐.๕๐๐๐) 

การประเมินคุณภาพ   
๒. ความพึงพอใจของผู!รับบริการ - - 
(หมายเหตุ : กรมฯ ไม�มตีัวช้ีวัดน้ี)   
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๑๔  

 

 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนัก 
(ร�อยละ) 

ค�าแนะท่ีประเมิน
ตนเอง 

(คะแนนถ�วงนํ้าหนัก) 
มิติภายใน ๒๕  
การประเมินประสิทธิภาพ (๑๕)  
๓. การเบิกจ�ายเงินงบประมาณ   
๓.๑ การเบิกจ�ายเงินงบประมาณ
รายจ�ายลงทุน 

๒.๕ ๑.๘๙๖๗ 
(๐.๐๔๗๔) 

๓.๒ การเบิกจ�ายเงินงบประมาณ
รายจ�ายภาพรวม 

๒.๕ ๑.๐๐๐๐ 
(๐.๐๒๕๐) 

๔. การประหยดัพลังงานของส�วน
ราชการ 

๒.๕ ๔.๙๘๙๐ 
(๐.๑๒๔๗) 

๕. การประหยดันํ้า ๒.๕ ๔.๖๙๘๐ 
(๐.๑๑๗๕) 

๖. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

๕ 
(N/A) 

๑.๐๐๐๐ 
(๐.๐๕๐๐) 

การพัฒนาองค>การ (๑๐)  
๗. การพัฒนาสมรรถนะองค>การ ๕ ๕.๐๐๐๐ 

(๐.๒๕๐๐) 
๘. ระดับคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของหน�วยงาน 

๕ 
(N/A) 

๑.๐๐๐๐ 
(๐.๐๕๐๐) 

รวม ๑๐๐ (๔.๒๖๔๖) 
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๑๕  

 

ส�วนที่ ๒ 
การพัฒนาตามเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

 (Public Sector Management Quality Award : PMQA)  
 

 เหตุผลและความจําเปFนในการดําเนินงานตามเกณฑ>
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

  
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเ ม่ือวัน ท่ี  ๒๘ 

มิถุนายน ๒๕๔๘ เห็นชอบให!นําการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐมาใช!เปFนเครื่องมือผลักดันให!การพัฒนาระบบ
ราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สํานักงาน ก.พ.ร. ได!ดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล�าว โดยได!ดําเนินการพัฒนาเกณฑ>
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และส�งเสริมให!ส�วนราชการนํา
เกณฑ>ไปใช!ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค>การอย�าง
ต�อเนื่อง โดยให!ดําเนินการตามเกณฑ>คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) และกําหนดให!ส�วน
ราชการนําไปใช!ในการพัฒนาองค>การปMละ ๒ หมวด ระหว�างปM 
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ จนครบ ๖ หมวด และได!จัดให!มีการตรวจ
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified 
Fundamental Level) เพ่ือติดตามและตรวจสอบความพร!อมของ
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๑๖  

 

ส�วนราชการก�อนท่ีจะเข!าสู�การดําเนินการเก่ียวกับรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ในปM พ.ศ. ๒๕๕๕  

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได!ดําเนินการตามเกณฑ>
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental 
Level) ปMละ ๒ หมวด ต้ังแต�ปM พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ และได!ตรวจ
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified 
Fundamental Level) ในปM พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุปผลการตรวจรับรอง
การผ�านเกณฑ> ดังนี้ 
หน�วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผู!ตรวจประเมิน : นายยันยงค>  คําบันลือ  นางศิริวรรณ  สมานมิตร 
                      นายชุมมพล  อาสาเสน 
วันท่ีตรวจประเมิน : วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 

ผลการ
ตรวจ
รับรอง 

คะแนน ผ�าน ไม�ผ�าน รายละเอียด 

๙๗.๗๓ √  จากการตรวจรับรองการผ�าน
เกณฑ> คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครั ฐ ข้ัน พ้ืนฐาน 
(Fundamental Level) 
พบว�าผลการดําเนินการของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผ�านเกณฑ>การตรวจรับรอง 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยร!อยละ 
๙๗.๗๓ 

 



รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 
 

 

๑๗  

 

 

 สํานักงาน ก.พ.ร. ได!จัดทําเกณฑ>คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใช!เปFนกรอบแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค>การของหน�วยงานภาครัฐ และใช!
ประกอบในการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ในโอกาสต�อไป โดยให!ส�วนราชการนําเกณฑ>ดังกล�าวไปใช!เปFน
แนวทางในการพัฒนา และเม่ือพัฒนาตามเกณฑ>ฯแล!วให!ส�วน
ราชการเสนอขอให!ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ในปMระหว�างปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  
 ในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได!ดําเนินการพัฒนาตาม
เกณฑ>คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากมี
การปรับปรุงเกณฑ>ในหลายประเด็นจึงยากต�อการทําความเข!าใจ
และพัฒนาให!เปFนไปตามแนวทางท่ีกําหนด ดังนั้น ในปMงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงยังไม�ได!เสนอขอตรวจรับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงกําหนดจะเสนอขอตรวจรับรองใน
ปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ>คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ (PMQA) ท่ีสําคัญในแต�ละหมวด ดังนี้ 

ลักษณะสําคัญขององค การ ป; ๒๕๕๙ 
หมวด ๑ การนําองค การ 
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๑๘  

 

∆ การถ�ายทอดวิสัยทัศน> และค�านิยมไปสู�การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ∆ การส�งเสริมการประพฤติการปฏิบัติตามหลักนิติ
ธรรมและการมีจริยธรรม ∆ การสร!างสภาพแวดล!อมในการ
ปฏิบัติงาน ∆ การถ�ายทอดการเรียนรู!สู�การปฏิบัติงาน ∆ การ
สื่อสารและสร!างความผูกพัน ∆ การปรับปรุงผลการดําเนินการ ∆ 
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค>การท่ีดี ประกอบด!วย 
นโยบายส�งเสริมให!เจ!าของอาคาร/ผู!ประกอบการตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใช!อาคาร นโยบายให!ความสําคัญเรื่องมาตรฐาน
การบริการ นโยบายส�งเสริมให!บุคลากรปฏิบัติงานด!วยคุณธรรม 
จริยธรรม และนโยบายส�งเสริมความก!าวหน!าในอาชีพแก�บุคลากร
ตามหลักความรู!ความสามารถอย�างเปFนธรรม เสมอภาค และ
ชัดเจน  

หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  
∆ ยุทธศาสตร>ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ∆ แผนปฏิบัติ

ราชการ ๔ ปM ∆ แผนปฏิบัติราชการประจําปM ๒๕๕๙ ∆ การถ�ายทอด
ค�าเป}าหมายสู�การปฏิบัติ ∆ การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ∆  
การติดตามผลการดําเนินงาน ∆ การจัดสรรทรัพยากร และแผนด!าน
ทรัพยากรบุคคล  

หมวด ๓ การมุ�งเน�นผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
∆ การรวบรวมข!อมูลและสารสนเทศตามกลุ�มผู!รับบริการ

และผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย ∆ การประเมินความพึงพอใจ ∆ การประเมินความ
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ไม�พึงพอใจ ∆ การสื่อสารสร!าง และจัดการความสัมพันธ> ∆ การจัดการ
ข!อร!องเรียน 

หมวด ๔ การวัด วิเคราะห และการจัดการความรู� 
∆ การวัดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ∆ การ

วิเคราะห>ทบทวนผลการดําเนินงาน ∆ การปรับปรุงผลการดําเนินงาน
อย�างต�อเนื่อง  ∆ การจัดการความรู! และการถ�ายทอดความรู!สู�การ
ปฏิบัติงาน ในปM ๒๕๕๙ ประกอบด!วย ๔ องค>ความรู!  ในแต�ละ
ยุทธศาสตร>แต�ละด!าน คือ ยุทธศาสตร การผังเมือง องค>ความรู! : 
แนวทางปฏิบัติให!เปFนไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร การพัฒนาเมือง องค>ความรู! : แนวทางการ
แก!ไขปPญหา อุปสรรค การออกแบบและก�อสร!างระบบป}องกันน้ําท�วม 
(พ้ืนท่ีชุมชนเมืองหล�มสัก) จังหวัดเพชรบูรณ> ยุทธศาสตร การอาคาร 
องค>ความรู! : ความรู!และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวงว�าด!วยการ
ควบคุมเครื่องเล�น พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวงว�าด!วยการควบคุม
ป}ายหรือสิ่งท่ีสร!างข้ึนสําหรับติดหรือต้ังป}ายตามกฎหมายว�าด!วยการ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร การบริการด�านช�าง องค>
ความรู! : ความรู!เก่ียวกับการเจาะสํารวจชั้นดิน ∆ การจัดการข!อมูล 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได!อย�างถูกต!อง เชื่อถือได! 
พร!อมใช!งานในรูปแบบท่ีง�ายต�อการเข!าถึงสะดวกปลอดภัย และใน
ภาวะฉุกเฉิน  
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หมวด ๕ การมุ�งเน�นบุคลากร 
∆ สร!างขีดความสามารถและอัตรากําลัง พร!อมในการ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน ∆ สร!างบรรยากาศการทํางานและสวัสดิการ 
∆ การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ∆ การประเมินความผูกพัน 
∆ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ∆ การจัดการความก!าวหน!าในหน!าท่ี
การงานและแผนสืบทอดตําแหน�ง 

หมวด ๖ การมุ�งเน�นระบบการปฏิบัติการ 
∆ การออกแบบผลผลิตและกระบวนการ ∆ การนํา

กระบวนการไปสู�การปฏิบัติ สร!างคุณค�า และสนับสนุน วัดผลการ
ดําเนินงาน และปรับปรุงเพ่ือลดความผิดพลาด/ซํ้าซ!อน/สูญเสีย ∆ 
การควบคุมต!นทุนโดยรวม ∆ การจัดการห�วงโซ�อุปทาน ∆ การเตรียม
ความพร!อมด! านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ให!สามารถ
ดําเนินงานได!อย�างต�อเนื่อง ∆ การจัดการนวัตกรรม    

หมวด ๗ ผลลัพธ การดําเนินการ 
∆ ผลลัพธ>ด!านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ∆ 

ผลลัพธ>ด!านการให!ความสําคัญผู!รับบริการและผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย ∆ 
ผลลัพธ>ด!านการมุ�งเน!นบุคลากร ∆ ผลลัพธ>ด!านการนําองค>การและ
การกํากับดูแล ∆ ผลลัพธ>ด!านงบประมาณการเงินและการเติบโต ∆ 
ผลลัพธ>ด!านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห�วงโซ�
อุปทาน  
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ส�วนที่ ๓ 
การพัฒนาสมรรถนะองค การ 

(Competency Development Organization) 
 
การพัฒนาสมรรถนะองค>การ เปFนการดําเนินการปรับปรุง

ระบบบริหารจัดการภายในองค>การท่ีเปFนกลไกท่ีทําให!องค>การมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ประกอบด!วย ๓ ด!าน ได!แก�  การกําหนด
เป}าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหาร
จัดการ (Management) และวัดใน ๓ ระดับ ได!แก� ระดับองค>การ 
(Organization) ระดับหน�วยงาน (Department) และระดับบุคคล 
(Individual) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินงานขององค>การ 
อันจะเปFนผลให!การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค>ของ
องค>การ ความคาดหวังและความต!องการของผู!รับบริการ 

ส�วนราชการได!ดําเนินการสํารวจการพัฒนาองค>การผ�าน
ระบบออนไลน> (Organization Development Survey) ในระหว�าง
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือหาโอกาสในการ
ปรับปรุงองค>การ และนําประเด็นท่ีต!องปรับปรุงมาจัดทําแผนพัฒนา
องค>การ โดยใช!เครื่องมือวินิจฉัยองค>การ ๙ Cells ประกอบด!วย
คําถามจํานวน ๓๖ ข!อ ใน ๓ ด!านหลัก และแบ�งการวัดเปFน ๓ ระดับ 
ได!แก�  
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การกําหนดเปiาหมาย (Goal)  
ระดับองค>การ (Organization) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!นใน

เรื่องการกําหนดเป}าหมายของวิสัยทัศน>และยุทธศาสตร>ขององค>การท่ี
ชัดเจนท้ังระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสารทิศทางขององค>การอย�าง
เปFนรูปธรรมและท่ัวถึง รวมท้ังมีการวางแผนยุทธศาสตร>ท่ีสอดคล!อง
กับบริบทขององค>การ  

ระดับหน�วยงาน (Department) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!น
ในเรื่องความสอดคล!องระหว�างเป}าหมายขององค>การและเป}าหมาย
ของหน�วยงาน การกําหนดกลยุทธ>และเป}าหมายหน�วยงานจากการรับ
ฟPงความต!องการของผู!รับบริการและผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย การกําหนด
แผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง  

ระดับบุคคล (Individual) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!นในเรื่อง
ความสอดคล!องระหว�างเป}าหมายของหน�วยงานและเป}าหมายระดับ
บุคคล การกําหนดเป}าหมายท่ีท!าทายมากข้ึน การกําหนดภาระงานท่ี
ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู!ความสามารถของบุคคล  

การออกแบบระบบงาน (Design)  
ระดับองค>การ (Organization) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!นใน

เรื่องการจัดระบบงาน การกําหนดหน!าท่ีความรับผิดชอบของ
หน�วยงาน การออกแบบการทํางานให!สามารถทํางานประสานกัน 
และการปรับปรุงกฎระเบียบ ท่ีสอดคล!องกับเป}าหมายขององค>การ 
และช�วยสนับสนุนการทํางานให!มีประสิทธิภาพ  
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ระดับหน�วยงาน (Department) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!น
ในเรื่องการกําหนดภาระหน!าท่ีท่ีชัดเจนของกลุ�มงาน/ทีมงานภายใน
หน�วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาบริการใหม� ๆ การ
สร!างนวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมาช�วยในการทํางาน จากความ
ต!องการของผู!รับบริการและผู!มีส�วนได!ส�วนเสียและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู!ระหว�างกลุ�มงาน/ทีมงาน  

ระดับบุคคล (Individual) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!นในเรื่อง
การกําหนดข้ันตอนการทํางานและการประสานระดับบุคคลท่ีชัดเจน 
การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดล!อม
การทํางาน ท่ีเอ้ือให!บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให!บรรลุผลสําเร็จ
ตามเป}าหมายได! รวมท้ังออกแบบลักษณะงานให!สามารถทํางานแทน
กันได! 

การบริหารจัดการ (Management)  
ระดับองค>การ (Organization) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!นใน

เรื่องระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร> การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให!
สอดคล!องเหมาะสมกับแผนปฏิ บั ติการ รูปแบบการติดต� อ
ประสานงานระหว�างหน�วยงาน และความโปร�งใสของการบริหาร
จัดการภายใน  

ระดับหน�วยงาน (Department) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!น
ในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและ
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ทรัพยากร การติดต�อสื่อสารและการมีส�วนร�วมภายในหน�วยงาน และ
การวิเคราะห>ข!อมูลสารสนเทศท่ีมีความจําเปFนในการตัดสินใจของ
ผู!บริหาร  

ระดับบุคคล (Individual) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!นในเรื่อง
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให!บุคลากรสามารถทํางานได!
บรรลุตามเป}าหมาย การฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากร ความก!าวหน!า
ในการทํางาน และความผูกพันของบุคลากร 

การพัฒนาสมรรถนะองค>การ ในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได!ดําเนินการในส�วนของ Cell ๒ “การกําหนดเป}าหมายระดับ
หน�วยงาน” ซ่ึงได!ดําเนินการปรับปรุงไปแล!ว สําหรับในปMงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให!ดําเนินการพัฒนาต�อเนื่องในส�วนของ Cell ๓ “การ
กําหนดเป}าหมายระดับบุคคล” โดยมีเกณฑ>การให!คะแนนเปFนค�า
ระดับดังนี้ 
(๓) การกําหนดเปiาหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) 
ระดับ ๑ ส�วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป}าหมายระดับ

บุคคล 
ระดับ ๒ ส�วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป}าหมายระดับ

บุคคลท่ีสอดคล!องกับเป}าหมายของหน�วยงานและส�วน
ราชการ 

ระดับ ๓ ส�วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป}าหมายระดับ
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บุคคลท่ีมีความท!าทายมากข้ึนทุกรอบปM 
ระดับ ๔ ส�วนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุ

เป}าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว�างผู!บังคับบัญชา
และผู!ใต!บังคับบัญชา 

ระดับ ๕ ส�วนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการ
บรรลุเป}าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหว�างผู!บังคับบัญชา
และผู!ใต!บังคับบัญชา 

  
ผลการดําเนินการประเมินตนเองได!ระดับ ๕ ได!คะแนน ๕ 

คะแนน  
การดําเนินงานพัฒนาสมรรถนะองค>การนี้มีความเก่ียวข!อง

สอดคล!องอย�างเปFนระบบท่ัวท้ังองค>การเชื่อมโยงในทุกส�วนงานและ
บุคลากรทุกคน ท้ังท่ีเปFนผู!บริหาร ผู!ปฏิบัติงาน ผู!มีส�วนเก่ียวข!องท่ี
ช�วยสนับสนุน รวมถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ีนํามาใช!เพ่ือให!การ
ดําเนินงานขององค>การบรรลุตามเป}าประสงค>ในยุทธศาสตร>ท่ีกําหนด
ไว! สนองต�อความต!องการของผู!รับบริการและผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย ด!วย
หลักธรรมาภิบาล 
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ส�วนที่ ๔ 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

(Develop effective information systems) 
 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ เพ่ือ
ยกระดับการให!บริการประชาชน โดยส�วนราชการมีการพัฒนาอย�าง
ต�อเนื่อง ซ่ึงองค>กรสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได!มีการ
จัดอันดับมาตรฐานเว็บไซต> จากการสํารวจหน�วยงานภาครัฐ (ส�วน
ราชการระดับกรม จํานวน ๑๔๘ ส�วนราชการ) เพ่ือนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต>ของหน�วยงานให!ไปสู�ระดับการให!บริการท่ีดี และ
เปFนการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส>ในภาพรวมของ
ประเทศ  

มาตรฐานเว็บไซต>ภาครัฐ ประกอบด!วย ๕ หมวดหมู� ได!แก� 
๑. หมวดข!อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด!วย ข!อมูลเก่ียวกับ

ผู!บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ข�าวประชาสัมพันธ> เว็บลิงค> 
กฎ ระเบียบ ข!อบังคับ ข!อมูลการบริการ แบบฟอร>มในการดาวน>
โหลดได! คลังความรู!/เอกสารเผยแพร� คําถามท่ีพบบ�อย และแผนผัง
เว็บไซต>  



รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 
 

 

๒๘  

 

๒. หมวดการสร!างปฏิสัมพันธ>กับผู!ใช!บริการ ประกอบด!วย 
ถาม-ตอบ (Q&A) ระบบสืบค!นข!อมูล ช�องทาง การสื่อสารกับ
ผู!ใช!บริการ และแบบสํารวจออนไลน> (Online Survey)  

๓. หมวดการให!บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส>  (e-
Service) ประกอบด!วย การลงทะเบียนออนไลน> (Register Online) 
e-Forms/Online Forms การให!บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส> (E-
Service) การให!บริการเฉพาะบุคคล (Personalized e-Service) ใน
ลักษณะท่ีผู!ใช!บริการสามารถกําหนดรูปแบบส�วนตัวในการใช!
บริการเว็บไซต>ได!  

๔. หมวดคุณลักษณะท่ีควรมี (Recommended Features) 
ประกอบด!วย การแสดงผล การนําเสนอข!อมูลเครื่องมือสนับสนุน
การใช!งาน เครื่องมือสําหรับเก็บข!อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต> (Web 
Analytic) และทุกหน!าในส�วนล�างของเว็บไซต> (Page Footer) ต!อง
แสดงเมนูหลักในรูปแบบข!อความ ข!อมูลติดต�อหน�วยงาน เส!นเชื่อม
กลับไปยังหน!าหลัก คําสงวนสิทธิ์ การประกาศความรับผิด และการ
ประกาศนโยบาย 

๕. หมวดการทําให!เนื้อหาเว็บไซต>ท่ีทุกคนเข!าถึงและใช!
ประโยชน>ได! (Web Accessibility) ประกอบด!วย เว็บไซต>ท่ีทุกคน
เข!าถึงได! ตามข!อกําหนดของ World Wide Web Consortium 
(W3C)  
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 การประเมินผลการดําเนินงาน โดยผู!ตรวจประเมินจะ
ทําการสํารวจเว็บไซต>ตามแบบสํารวจ (Checklists) ท่ีครอบคลุม
ตามเนื้อหาในมาตรฐานเว็บไซต>ภาครัฐ กรณีท่ีมีข!อสงสัยระหว�าง
การสํารวจฯ หรือมีเนื้อหาในเว็บไซต>ไม�ชัดเจน จะใช!วิธีการ
สัมภาษณ>ผู!ดูแลเว็บไซต>ของหน�วยงานเพ่ือประเมินตามมาตรฐานฯ
ท่ีกําหนด ซ่ึงผลการประเมิน เม่ือปM พ.ศ. ๒๕๕๗ ได!คะแนน 
๔.๙๐๐๐ คะแนน ปM พ.ศ. ๒๕๕๘ ได!คะแนน ๔.๙๐๐ คะแนน 
สําหรับปM พ.ศ. ๒๕๕๙ อยู�ระหว�างการตรวจประเมิน  
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ส�วนที่ ๕ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน 

ของหน�วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) เปFนการประยุกต>แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการ
ดําเนินงาน (Integrity Assessment) ของคณะกรรมการต�อต!านการ
ทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and 
Civil Rights Commission : ACRC) บูรณาการเข!ากับดัชนีวัดความ
โปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงาน ป.ป.ช. 
แล!วนํามากําหนดเปFนกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ และสังเคราะห>เปFน
องค>ประกอบหลักท่ีสําคัญและจําเปFนในการประเมิน การประเมิน
ดังกล�าวได!จําแนกเปFนองค>ประกอบหลัก องค>ประกอบย�อย ประเด็น
การประเมินและแปลงไปสู�คําถามท่ีใช!ในการสอบถามความคิดเห็น
หรือรวบรวมจากข!อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน�วยงาน 
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 องค>ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสใน
การดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment) แบ�งเปFน ๕ องค>ประกอบ ดังนี้ 

๑. ความโปร�งใส (Transparency) ประเมินจากความ
คิดเห็นหรือประสบการณ>ของประชาชน ผู!รับบริการหรือผู!มีส�วนได!
ส�วนเสียในการรับบริการจากหน�วยงานภาครัฐ และประเมินจาก
ข!อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ> บนพ้ืนฐานของข!อเท็จจริงใน
การดําเนินงานของหน�วยงาน 

๒. ความพร!อมรับผิด (Accountability) ประเมินจาก
ความคิดเห็นหรือประสบการณ>ของประชาชนผู!รับบริการหรือผู!มี
ส�วนได!ส�วนเสียในการรับบริการจากหน�วยงานภาครัฐ 

๓. คุณธรรมการให!บริการของหน�วยงาน (ปPญหาการ
ทุจริตคอร>รัปชั่นในองค>กร) (Integrity in Service Delivery) 
ประเมินจากการรับรู!  และประสบการณ>ตรงของประชาชน
ผู!รับบริการหรือผู! มีส�วนได!ส�วนเสียท่ีมีต�อการให!บริการของ
หน�วยงานภาครัฐ  

๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค>กร (Integrity Culture) 
ประเมินจากความคิดเห็นของเจ!าหน!าท่ีภายในหน�วยงานภาครัฐ 
และจากข!อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ> บนพ้ืนฐานของ
ข!อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน�วยงาน 
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๕. คุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน (Work Integrity) 
ประเมินจากความคิดเห็นของเจ!าหน!าท่ีภายในหน�วยงานภาครัฐท่ีมี
ต�อการดําเนินงานของหน�วยงาน 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ในปM พ.ศ. ๒๕๕๗ ได!ระดับค�าคะแนน
ประเมิน ๗๓.๗๒ คะแนน อยู�ในช�วงระดับคะแนน ๔ คะแนน ปM 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได!ระดับค�าคะแนนประเมิน ๗๓.๗๖ คะแนน อยู�
ในช�วงระดับคะแนน ๔ คะแนน สําหรับปM พ.ศ. ๒๕๕๙ ได!ระดับค�า
คะแนนประเมิน ๘๒.๐๖  
เกณฑ>การให!คะแนน 
ระดับ ระดับคะแนน เกณฑ การให�คะแนน 

๑ ๐ – ๑๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร�งใส
การดําเนินงานต่ํามาก 

๒ ๒๐ – ๓๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร�งใส
การดําเนินงานต่ํา 

๓ ๔๐ – ๕๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร�งใส
การดําเนินงานปานกลาง 

๔ ๖๐ – ๗๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร�งใส
การดําเนินงานสูง 

๕ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร�งใส
การดําเนินงานสูงมาก 
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ภาคผนวก 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

พิธีวางศิลาฤกษ โครงการก�อสร�างศาลากลางนํ้า ณ อ�างเก็บนํ้าเขาเต�า ตาํบ
อําเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ  

เพ่ือประดิษฐานพระบรมรปูพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 

โครงการกําจัดผักตบชวา บูรณาการหน�วยงานต�าง ๆ 
และภาคประชาชน “โครงการประชารฐั”  

ณ ตาํบลเขาเพ่ิม อําเภอบ�านนา จังหวดันครนายก 

 

 
 ตาํบลหนองแก 
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พลเอกอนุพงษ  เผ�าจินดา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
เป�นประธานในพิธีมอบโฉนดทีด่ินแปลงใหม� 

ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา

นายมณฑล  สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร�อมด�วย ศ.
สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห�งประเทศไทย ลงนามในสัญญาคว

ด�านวิชาชีพวิศวกรรมกรณีการเกิดอุบตัิภัยเก่ียวกับอาคาร 

 

 
 

ะเยา 

 
.ดร.สุชัชวีร   

าความร�วมมือ
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ส่ือเผยแพร�ประชาสัมพันธ ต�าง ๆ 
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ฐานข�อมูลต�าง ๆ 
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ช�องทางส่ือสาร/ค�นหาข�อมูลข�าวสารทางอิเล็กทรอนิกส  
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คู�มือและงานบริการประชาชน 
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คณะผู!จัดทํา 
  

ผู�เรียบเรียง 
นายเกษม  โคเลิศ         หัวหน!ากลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 

นายอภิชาติ  นิลสนธิ  นักวิเคราะห>นโยบายและแผนชํานาญการ 

นายกิตติ  เตโช นักวิเคราะห>นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวจุฑามาศ  อินทราวุธ นักวิเคราะห>นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวอภิวรรณ  ตรีคูณชวการณ> พนักงานวิเคราะห>นโยบายและแผน 

นางสาวกิตติยา  พิมพ>งาม พนักงานวิเคราะห>นโยบายและแผน 

นางสาวศิวพร  เถกิงเกียรติ พนักงานวิเคราะห>นโยบายและแผน 

 

ออกแบบรูปเล�ม 
นายเกษม  โคเลิศ         หัวหน!ากลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 

 

ตรวจทาน 
นายอภิชาติ   นิลสนธิ  นักวิเคราะห>นโยบายและแผนชํานาญการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

                                                 

                                                 
 

กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร   
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย                    


