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ก  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

คํานํา 
 
 การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  เป�นการปฏิรูประบบราชการแบบองค� รวมและยึดแนวทาง 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม  โดยมีแผนงานหลักรวม ๕ ด%าน ประกอบด%วย แผนปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและ
วิธีการบริหารงานภาครัฐ  แผนปฏิรูประบบงบประมาณ แผนปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ  
แผนปฏิรูประบบกฎหมาย และแผนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค านิยมในการบริหารภาครัฐ ซ่ึงมีเป.าหมายสําคัญ
เพ่ือต%องการให%ระบบราชการมีความเป�นเลิศสามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน� (Globalization) 
โดยยึดหลัก  การบริหารกิจการบ%านเมืองท่ีดีและประโยชน�สุขของประชาชน โดยมี 

1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) มุ งเน%นในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการทํางาน ซ่ึงกําหนดให%มีการเจรจาและทําข%อตกลงว าด%วยผลงานประจําปC ให%สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร�และแผนดําเนินงานรายปC กับหัวหน%าส วนราชการไว%เป�นการล วงหน%า รวมท้ังให%มีการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานตามข%อตกลงดังกล าวทุกสิ้นปC และถือเป�นเง่ือนไขส วนหนึ่งของการให%เงินรางวัล
ประจําปCแก ส วนราชการ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานของหน วยงานราชการให%อยู ใน
ระดับสูงเทียบเท ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ%านเมืองท่ีดี ซ่ึงเป�นหลักการบริหารราชการ 
ท่ีได%รับการตราข้ึนเป�นกฎหมาย  

2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) มุ งเน%นการปรับปรุงกลไก 
และระบบการประเมินผล ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการให%เหมาะสม สอดรับกับพันธกิจและลักษณะ 
ของหน วยงานของรัฐ สามารถวัดผลได%ท้ังในระดับองค�การและระดับบุคคล รวมท้ังให%มีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามข%อตกลงดังกล าวทุกสิ้นปC และถือเป�นเง่ือนไขส วนหนึ่งของการให%เงินรางวัลประจําปCแก  
ส วนราชการ เพ่ือมุ งสู การเป�นองค�การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร%อมและความสามารถในการเรียนรู% 
คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได%อย างเหมาะสมต อสถานการณ�ต าง ๆ  

3) ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ งเน%นการสร%างความเป�นเลิศ 
ในการให%บริการประชาชน การพัฒนาองค�การให%มีขีดสมรรถะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป�นมืออาชีพ  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย�ของภาครัฐให%เกิดประโยชน�สูงสุด การวางระบบการบริหารงานราชการ
แบบบูรณาการ การส งเสริมระบบการบริหารกิจการบ%านเมืองแบบร วมมือกัน ระหว างภาครัฐ ภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน การยกระดับความโปร งใสและสร%างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ นดิน และ 
การสร%างความพร%อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข%าสู การเป�นประชาคมอาเซียน เพ่ือยกระดับองค�การสู ความเป�นเลิศ 
พัฒนาอย างยั่งยืน และก%าวสู สากล 

 เพ่ือให%สอดรับกับเป.าหมายการปฏิรูประบบราชการตามประเด็นยุทธศาสตร�ดังกล าว จึงได%ดําเนินการ
ปรับปรุงการแบ งส วนราชการภายในกรมฯ เพ่ือลดความซํ้าซ%อนและเกิดการบูรณาการการทํางานระหว าง
หน วยงาน ซ่ึงจะส งผลให%เกิดความชัดเจนตามภารกิจ และได%จัดกระบวนการดําเนินงานตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของกรม เพ่ือให%ผู%บริหารใช%เป�นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแบบมุ งผลสัมฤทธิ์  
ตามหลัก Balanced Scorecard โดยแบ งออกเป�น ๒ มิติ ประกอบด%วย มิติภายนอก (ด%านประสิทธิผล และด%านคุณภาพ
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ข  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

และสนับสนุนให%มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�ของบุคลากรกรม เพ่ือให%มีความเหมาะสมและเอ้ือต อการปฏิบัติภารกิจ
ตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี เพ่ือเดินสู เป.าหมายสูงสุดของกรมร วมกันตามวิสัยทัศน�ได%อย างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ 

4) ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565) ได%กําหนดทิศทางการพัฒนาระบบ 
ราชการไว%ใน 3 ประเด็น ดังนี้ ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาการบริการภาครัฐเพ่ือประชาชน มุ งเน%นให%ภาครัฐมี
บริการท่ีเป�นมาตรฐานสากล ตอบสนองความต%องการของประชาชนในฐานะผู%รับบริการได%อย างทันทีทุกท่ี ทุกเวลา 
ผ านการเชื่อมโยงบริการ ของทุกหน วยงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบฐานข%อมูลขนาดใหญ  
(Big Data) และนวัตกรรม มาประยุกต�ใช%ในการให%บริการประชาชน  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การปรับบทบาทภารกิจ 
และโครงสร%างหน วยงานภาครัฐให%ทันสมัย ยืดหยุ น รองรับ การเปลี่ยนแปลง มุ งเน%นให%ภาครัฐมีความทันสมัย มี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีการจัดรูปแบบองค�กร ใหม ท่ีมีความยืดหยุ นคล องตัว และสร%างการมีส วนร 
วมของทุกภาคส วนในการเข%ามาช วยจัดทําบริการสาธารณะ ภาครัฐ มุ งเน%นการทํางานในลักษณะของเครือข าย 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ มุ งเน%นการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข%ามา ประยุกต�ใช%ใน
การบูรณาการการทํางานและระบบฐานข%อมูลขนาดใหญ  (Big Data) 

กลุ มพัฒนาระบบบริหารจึงจัดทํารายงานผลการพัฒนาระบบราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เพ่ือเป�นการเผยแพร ผลการพัฒนาระบบราชการของกรมให%กับบุคลากรและผู%เก่ียวข%องได%รับทราบ  
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ค  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

สารบัญ 
 

  หน�า 
คํานํา ก 
สารบัญ ค 
ความเป�นมาการพัฒนาระบบบริหาร                            1 
ส�วนท่ี ๑ การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

และการประเมินส�วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ       
6 

ส�วนท่ี 2 การพัฒนาตามเกณฑ,คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 9 
ส�วนท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะองค,การ                              17 
ส�วนท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ     19 
ส�วนท่ี ๕ การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ                 20 
ส�วนท่ี 6 นโยบายการกํากับดูแลองค,การท่ีดี 22 
ภาคผนวก   31 

 
 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๑  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

ความเป	นมาการพัฒนาระบบราชการ 

  รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๕ ได!กําหนดให!รัฐต!องจัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐอย�างอ่ืน ให!มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต!องการของประชาชน โดยได!มีการประกาศใช!กฎหมาย
สําคัญสองฉบับในการพัฒนาระบบราชการไทย ได!แก� พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมท้ังพระราชกฤษฎีกาว�าด!วย
หลักเกณฑ>และวิธีการบริหารกิจการบ!านเมืองที่ดี ซึ่งมีผลบังคับใช!ตั้งแต�ตุลาคม ๒๕๔๖ ที่ทําให!การพัฒนา
ระบบราชการยุคใหม� ได!เปลี่ยนมายึดแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร>การพัฒนาระบบราชการไทย เพ่ือพัฒนา  
การให!บริการแก�ประชาชนให!ดีข้ึน ปรับบทบาท ภารกิจและขนาดของราชการให!เหมาะสม ยกระดับการทํางาน 
ให!เทียบเท�ามาตรฐานสากล และตอบสนองต�อการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ “มาตรา ๓/๑ การบริหารราชการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ต!องเปFนไปเพ่ือประโยชน>สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ!มค�าในเชิงภารกิจแห�งรัฐ การลดข้ันตอน การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน�วยงานท่ีไม�จําเปFน 
การกระจายภารกิจ และทรัพยากรให!ท!องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต!องการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผู!รับผิดชอบต�อผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข!าดํารงตําแหน�งหรือปฏิบัติหน!าท่ีต!องคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง 

 ในการปฏิบัติหน!าท่ีของส�วนราชการ ต!องใช!วิธีการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย�างยิ่ง 
ให!คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู!ปฏิบัติงาน การมีส�วนร�วมของประชาชน การเปJดเผยข!อมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต�ละภารกิจ 

 เพ่ือประโยชน>ในการดําเนินการให!เปFนไปตามมาตรานี้จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ>และ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให!ส�วนราชการและข!าราชการปฏิบัติก็ได!” 

 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ “หมวด ๑ 
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี ได!แก� (๑) เกิดประโยชน>สุขของประชาชน (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ!มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม�มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปFน (๕)  
มีการปรับปรุงภารกิจของส�วนราชการให!ทันต�อสถานการณ> (๖) ประชาชนได!รับการอํานวยความสะดวกและได!รับ
การตอบสนองความต!องการ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย�างสมํ่าเสมอ 
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๒  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ เห็นชอบให!นําการพัฒนาคุณภาพ     
การบริหารจัดการภาครัฐมาใช!เปFนเครื่องมือผลักดันให!การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
สํานักงาน ก.พ.ร. ได!ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล�าว โดยได!ดําเนินการพัฒนาเกณฑ>คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และส�งเสริมให!ส�วนราชการนําเกณฑ>ไปใช!ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค>การอย�างต�อเนื่อง 
โดยเริ่มจากกําหนดเป	นตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในป; พ.ศ. ๒๕๔๙ ต�อมาในปM 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได!ปรับปรุงเกณฑ>ไปสู�เกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) 
และกําหนดให!ส�วนราชการนําไปใช!ในการพัฒนาองค>การปMละ ๒ หมวด ระหว�างปM พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ และเม่ือ
ส�วนราชการดําเนินการครบท้ัง ๖ หมวดแล!ว ได!จัดให!มีการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (Certified Fundamental Level) เพ่ือให!ม่ันใจว�าส�วนราชการมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
อย�างเปFนระบบและต�อเนื่อง โดยกําหนดให!มีการตรวจประเมินทุก ๓ ปM ซ่ึงการตรวจประเมินรอบท่ี ๑ ต้ังแต�ปM 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ แล!ว และจะเริ่มตรวจประเมินรอบท่ี ๒ ต้ังแต�ปM พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ โดยใช�เกณฑ�
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี ๒ โดยสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเปFนการปรับให!
สอดคล!องกับบริบทของภาคราชการในปPจจุบันท่ีมุ�งเน!นการตอบสนองและสร!างความพึงพอใจ ตลอดจนความเชื่อถือ
ไว!วางใจในการทํางานของภาครัฐ การพัฒนาไปสู�องค>การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง การใช!ประโยชน>ของข!อมูล
สารสนเทศของส�วนราชการ และผลลัพธ>ท่ีสะท!อนความสําเร็จของการบริหารจัดการองค>การ ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. 
ใช!เปFนกรอบแนวทางในการพัฒนาองค>การและตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) ในประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี ๑ การปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการทํางาน ซ่ึงกําหนดให!มีการเจรจาและทําข!อตกลงว�าด!วยผลงานประจําปMให!สอดรับกับ    
แผนยุทธศาสตร>และแผนดําเนินงานรายปMกับหัวหน!าส�วนราชการไว!เปFนการล�วงหน!า รวมท้ังให!มีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามข!อตกลงดังกล�าวทุกสิ้นปM และถือเปFนเง่ือนไขส�วนหนึ่งของการให!เงินรางวัลประจําปM
แก�ส�วนราชการ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานของหน�วยงานราชการให!อยู�ในระดับสูง
เทียบเท�ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี ซ่ึงเปFนหลักการบริหารราชการท่ีได!รับการตราข้ึน
เปFนกฎหมาย  

 ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ในประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี ๓ ปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผล ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการให!เหมาะสม สอดรับกับพันธกิจและลักษณะของหน�วยงานของรัฐ สามารถวัดผลได!ท้ัง 
ในระดับองค>การและระดับบุคคล รวมท้ังให!มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามข!อตกลงดังกล�าวทุกสิ้นปM 
และถือเปFนเง่ือนไขส�วนหนึ่งของการให!เงินรางวัลประจําปMแก�ส�วนราชการ เพ่ือมุ�งสู�การเปFนองค>การท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร!อมและความสามารถในการเรียนรู! คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได!อย�าง
เหมาะสมต�อสถานการณ>ต�าง ๆ 
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๓  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

 ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ในประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี ๒ การสร!าง
ความเปFนเลิศในการให!บริการประชาชน การพัฒนาองค>การให!มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเปFนมืออาชีพ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย>ของภาครัฐให!เกิดประโยชน>สูงสุด การวางระบบการบริหาร งานราชการ
แบบบูรณาการ การส�งเสริมระบบการบริหารกิจการบ!านเมืองแบบร�วมมือกันระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และ    
ภาคประชาชน การยกระดับความโปร�งใสและสร!างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ�นดิน และการสร!าง
ความพร!อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข!าสู�การเปFนประชาคมอาเซียน เพ่ือยกระดับองค>การสู�ความเปFนเลิศ พัฒนา
อย�างยั่งยืน และก!าวสู�สากล 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565) ได!กําหนดทิศทางการพัฒนาระบบ 
ราชการไว!ใน 3 ประเด็น ดังนี้  

ยุทธศาสตร>ท่ี 1 การพัฒนาการบริการภาครัฐเพ่ือประชาชน มุ�งเน!นให!ภาครัฐมีบริการท่ีเปFนมาตรฐานสากล 
ตอบสนองความต!องการของประชาชนในฐานะผู!รับบริการได!อย�างทันทีทุกท่ี ทุกเวลา ผ�านการเชื่อมโยงบริการ ของ
ทุกหน�วยงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบฐานข!อมูลขนาดใหญ� (Big Data) และ
นวัตกรรมมาประยุกต>>ใช!ในการให!บริการประชาชน  

ยุทธศาสตร>ท่ี 2 การปรับบทบาทภารกิจ และโครงสร!างหน�วยงานภาครัฐให!ทันสมัยยืดหยุ�นรองรับการ
เปลี่ยนแปลง มุ�งเน!นให!ภาครัฐมีความทันสมัย มีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีการจัดรูปแบบองค>กร ใหม�ท่ีมี
ความยืดหยุ�นคล�องตัว และสร!างการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการเข!ามาช�วยจัดทําบริการสาธารณะ ภาครัฐ  
มุ�งเน!นการทํางานในลักษณะของเครือข�าย  

ยุทธศาสตร>ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ มุ�งเน!นการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข!ามา ประ
ยุกต>ใช!ในการบูรณาการการทํางานและระบบฐานข!อมูลขนาดใหญ� (Big Data)  

ยุทธศาสตร>การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565)  ยุทธศาสตร>การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2564 – 2565) ฉบับนี้มีความสอดคล!องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร>ชาติด!านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ แผนแม�บทภายใต!ยุทธศาสตร>ชาติ ด!านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศด!านการบริหารราชการแผ�นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) และนโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐ พร!อมท้ังได!วิเคราะห>แนวโน!มการ
เปลี่ยนแปลงในปPจจุบันท่ีมีผลกระบทต�อการพัฒนา ระบบราชการ และกําหนดเป`าหมายการพัฒนาระบบราชการ
ให!เปFนไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญ โดยมุ�งเน!นให!ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
ขับเคลื่อนด!วยเทคโนโลยีและฐานข!อมูล (Data Driven) และนํานวัตกรรมมาเปFนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการ
บริหารงานภาครัฐ (Innovation Driven) อันจะส�งผลให!ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ประชาชนได!รับการบริการ
ภาครัฐท่ีตรงตามความต!องการ และ ประชาชนมีความเชื่อม่ันในภาครัฐ (Public Trust) ต�อไป 
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๔  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

 

 ในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงาน ก.พ.ร. ได!นําเกณฑ>คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี ๒ (Fundamental Level Version 2) มาใช!เปFนแนวทางพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือให!

องค>การได!ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให!ได!มาตรฐานและมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน และเปFนกรอบ 
การประเมินท่ีสามารถบ�งชี้ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส�วนราชการและ
หน�วยงานของรัฐ ซ่ึงเปFนแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล!องกับหลักเกณฑ>และวิธีการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี และ
สะท!อนให!เห็นถึงระดับการพัฒนาของส�วนราชการในระดับท่ีกระบวนการสัมฤทธิ์ผล ดังนี้ 

� มีกระบวนการ/ระบบท่ีมีประสิทธิภาพและทําอย�างเปFนระบบเพ่ือรองรับกิจกรรมในหัวข!อ 
ท่ีประเมิน (Approach) 

� กระบวนการ/ระบบ เปFนท่ีเข!าใจยอมรับ และมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/กิจกรรมในด!านนี้ 
(Deployment) 

� องค>การมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรม และมีการปรับปรุง 
ให!กระบวนการ/ระบบให!ดีข้ึน (Learning) 

� กระบวนการ/ระบบเก่ียวกับกิจกรรมด!านนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสําคัญขององค>การ 
ท่ีระบุไว!ในภารกิจ/ยุทธศาสตร>และแผนปฏิบัติการ (Integration) 

โดยมีแนวคิดหลักท่ีใช!ในการกําหนดเกณฑ>คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี ๒ มีอยู� 
๕ ประการ ดังนี้ 

๑) ความเปFนระบบ (Systematic) คือ ความเปFนระบบของกระบวนการต�าง ๆ ของส�วนราชการท่ีจะทําให!
ส�วนราชการสามารถดําเนินการไปได!อย�างชัดเจนและสอดคล!องกันท่ัวท้ังองค>การ 

๒) ความยั่งยืน (Sustainable) คือ การแสดงให!เห็นถึงความมุ�งม่ัน มุ�งเน!นในการนํากระบวนการท่ีกําหนดไว!
อย�างเปFนระบบไปสู�การปฏิบัติอย�างสมํ่าเสมอและท่ัวถึง เพ่ือนําไปสู�ความยั่งยืนของส�วนราชการ 

๓) การวัดผลได! (Measurable) คือ การกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช!ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินการของส�วนราชการ รวมท้ังใช!ในการศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
ส�วนราชการอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 

๔) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) คือ การดําเนินการเพ่ือตอบสนองต�อปPจจัย
จากสภาพแวดล!อมท่ีเกิดข้ึน ต้ังแต�การหาเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในด!านต�าง ๆ หลังจาก  
มีการเปลี่ยนแปลง และบทบาทหน!าท่ีของผู!ท่ีเก่ียวข!องกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถสร!างความเข!มแข็ง
ให!กับองค>การอย�างเปFนรูปธรรมมากข้ึน 

๕) นวัตกรรม (Innovation) คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีมีความสําคัญต�อการปรับปรุงบริการ กระบวนการและ
การปฏิบัติการ รวมถึงการสร!างคุณค�าใหม�ให!แก�ผู!รับบริการและผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย 

 การพัฒนาเกณฑ>คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี ๒ ได!นําแนวคิดรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเปFนกรอบในการจัดทํา โดยอาศัยค�านิยมหลัก (Core Values) ๑๑ ประการ 
ประกอบด!วย  



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๕  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

◌ การนําองค>การอย�างมีวิสัยทัศน> 
◌ ความเปFนเลิศท่ีมุ�งเน!นผู!รับบริการ ผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย และประชาชน  
◌ การเรียนรู!ขององค>การและของระดับบุคลากร 
◌ การให!ความสําคัญกับบุคลากรและเครือข�าย 
◌ ความสามารถในการปรับตัว 
◌ การมุ�งเน!นอนาคต 
◌ การสนับสนุนให!เกิดนวัตกรรม 
◌ การจัดการโดยใช!ข!อมูลจริง 
◌ ความรับผิดชอบต�อสังคม 
◌ การมุ�งเน!นท่ีผลลัพธ>และการสร!างคุณค�า  
◌ มุมมองในเชิงระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๖  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

ส�วนที่ ๑ 
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

(Performance Agreement : PA) 
 

 เหตุผลและความจําเปFนในการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
(Performance Agreement : PA) 

  

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) เปFนเครื่องมือในการประเมิน 
การปฏิบัติราชการของส�วนราชการ โดยรัฐบาลได!กําหนดให!มีการประเมินต้ังแต�ปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงเปFน
เครื่องมือในการบริหารท่ีสําคัญในการติดตามและประเมินผล ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด!วยหลักเกณฑ>การบริหาร
กิจการบ!านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล!องกับแผนยุทธศาสตร>การพัฒนาระบบราชการไทย เพ่ือมุ�งพัฒนา 
การปฏิบัติราชการไปสู�การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) โดยใช!หลัก Balanced 
Scorecard (BSC) เปFนกรอบในการประเมินผลท่ีมุ�งเน!นตัวชี้วัดท่ีสําคัญ (Key Performance Indicator: KPI)  
และตัวชี้วัดในการบริหารองค>การ แบ�งออกเปFน ๒ มิติ ประกอบด!วย มิติภายนอก (ด!านประสิทธิผล และ  
ด!านคุณภาพการให!บริการ) และมิติภายใน (ด!านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด!านการพัฒนาองค>การ) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได!ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ต้ังแต�ปMงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได!รับคะแนนการประเมินผล ตามลําดับดังนี้ 

ป;งบประมาณ คะแนนที่ได�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 
พ.ศ. 2559 4.1137 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๗  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

การประเมินส�วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส�วนราชการ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับการประเมินส�วนราชการ 
และข!าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ�ายบริหาร ตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.)  
ท่ี 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายให!สํานักงาน ก.พ.ร.  
เปFนผู!ประเมินส�วนราชการ ซ่ึงมีผลบังคับใช!เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ> 2559 และในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ได!มีมติเห็นชอบกับกรอบการประเมิน
ส�วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2560  
แทนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในระบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือพัฒนาระบบการดําเนินงานของ     
ส�วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของรัฐบาลการแก!ไขปPญหาและการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน 
และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของส�วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมท้ังใช!เปFนข!อมูลเพ่ือประกอบการให!
คุณให!โทษต�อหน�วยงานและผู!บริหาร ซ่ึงเปFนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจท่ีสําคัญของรัฐบาลและ 
การดําเนินงานตามภารกิจหน�วยงานของรัฐ 

หลักการในการประเมินส�วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กําหนดให!
มีการประเมินตัวชี้วัดใน 5 องค>ประกอบ ได!แก� 

องค>ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจํา งานตามหน!าท่ีปกติ หรือ
งานตามหน!าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือ 
มติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

องค>ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร> แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร�งด�วน หรือภารกิจท่ีได!รับมอบหมายเปFนพิเศษ หรือการบูรณาการการดําเนินงานร�วมกัน
หลายหน�วยงาน (Agenda Base) 

องค>ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนท่ี/ท!องถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุ�มจังหวัด 
(Area Base) 

องค>ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให!บริการประชาชนหรือหน�วยงานของรัฐ เพ่ือไปสู� 
ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

องค>ประกอบท่ี 5  ศักยภาพในการดําเนินการของส�วนราชการตามแผนยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปM (Potential Base) 
 

 

 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๘  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

ผลการประเมินส�วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในภาพรวมท้ัง 5 
องค>ประกอบของส�วนราชการ แบ�งเกณฑ>การประเมินเปFน 3 ระดับ ดังนี้ 

� ระดับคุณภาพ เปFนส�วนราชการท่ีมีผลการดําเนินงานอยู�ในระดับสูงกว�าเป̀าหมายทุกองค�ประกอบ   
ท่ีประเมิน 

� ระดับมาตรฐาน เปFนส�วนราชการท่ีมีผลการดําเนินงานอยู�ในระดับสูงกว�าเป̀าหมายไม�ครบ    
ทุกองค�ประกอบท่ีประเมิน แต�ไม� มีองค�ประกอบใดองค�ประกอบหนึ่งได�รับ     
การประเมินในระดับต่ํากว�าเป̀าหมาย 

� ระดับต�องปรับปรุง เปFนส�วนราชการท่ี มีผลการดําเนินงานอยู�ในระดับต่ํ ากว�า เป̀าหมายใน
องค�ประกอบใดองค�ประกอบหนึ่ง (แม!ว�าจะได!รับการประเมินในองค>ประกอบอ่ืน
ในระดับเปFนไปตามเป̀าหมายหรือสูงกว�าเป̀าหมาย) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได!ดําเนินการประเมินส�วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการต้ังแต�ปMงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยระดับผลการประเมินผล ตามลําดับดังนี้ 

ป;งบประมาณ ระดับผลการประเมินผล 

พ.ศ. 2560 รอบท่ี 1 (1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60) ระดับมาตรฐาน 

 รอบท่ี 2 (1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60) ระดับมาตรฐาน 

พ.ศ. 2561 รอบท่ี 1 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) ระดับคุณภาพ 

 รอบท่ี 2 (1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61) ระดับคุณภาพ 

พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน  (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) ระดับมาตรฐานสูง 

พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
ไม�มีการประเมิน 

มติ (ก.พ.ร.) 22 ก.ค. 63 

พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64) 
ไม�มีการประเมิน 

(มติ (ก.พ.ร.) 31 พ.ค. 64 
 

 

 

 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๙  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

ส�วนที่ ๒ 
การพัฒนาตามเกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

 (Public Sector Management Quality Award : PMQA)  
 

 เหตุผลและความจําเปFนในการดําเนินงานตามเกณฑ>คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
  

ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ เห็นชอบให!นําการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐมาใช!เปFนเครื่องมือผลักดันให!การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
สํานักงาน ก.พ.ร. ได!ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล�าว โดยได!ดําเนินการพัฒนาเกณฑ>คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และส�งเสริมให!ส�วนราชการนําเกณฑ>ไปใช!ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค>การ 
อย�างต�อเนื่อง โดยให!ดําเนินการตามเกณฑ>คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) 
และกําหนดให!ส�วนราชการนําไปใช!ในการพัฒนาองค>การปMละ ๒ หมวด ระหว�างปM พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ จนครบ ๖ หมวด 
และได!จัดให!มีการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified Fundamental Level) 
เพ่ือติดตามและตรวจสอบความพร!อมของส�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!ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ-
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified Fundamental Level) ในปM พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุปผลการตรวจรับรองการผ�านเกณฑ> ดังนี้ 

หน�วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผู�ตรวจประเมิน : นายยันยงค> คําบันลือ  นางศิริวรรณ สมานมิตร และนายชุมพล อาสาเสน 
วันท่ีตรวจประเมิน : วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 

ผลการตรวจ
รับรอง 

คะแนน ผ�าน ไม�ผ�าน รายละเอียด 
๙๗.๗๓ √  จากการตรวจรับรองการผ�านเกณฑ>คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน (Fundamental Level) พบว�า 
ผลการดําเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองผ�าน 
เกณฑ>การตรวจรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยร�อยละ ๙๗.๗๓ 

 

 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๑๐  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

 สํานักงาน ก.พ.ร. ได!จัดทําเกณฑ>คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใช!เปFนกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาการบริหารจัดการองค>การของหน�วยงานภาครัฐ และใช!ประกอบในการพิจารณารางวัลคุณภาพ   
การบริหารจัดการภาครัฐในโอกาสต�อไป โดยให!ส�วนราชการนําเกณฑ>ดังกล�าวไปใช!เปFนแนวทางในการพัฒนา และ
เม่ือพัฒนาตามเกณฑ>ฯแล!วให!ส�วนราชการเสนอขอให!ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
ในระหว�างปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  

 ในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได!ดําเนินการพัฒนาตามเกณฑ>คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เนื่องจากมีการปรับปรุงเกณฑ>ในหลายประเด็นจึงยากต�อการทําความเข!าใจและพัฒนาให!เปFนไปตามแนวทาง 
ท่ีกําหนด ดังนั้น ในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงยังไม�ได!เสนอขอตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงกําหนดจะเสนอขอตรวจรับรองในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ>คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ (PMQA) ท่ีสําคัญในแต�ละหมวด ดังนี้ 
� ลักษณะสําคัญขององค�การ ป; ๒๕๕๙ 

� หมวด ๑ การนําองค�การ 
� การถ�ายทอดวิสัยทัศน> และค�านิยมไปสู�การปฏิบัติงานของบุคลากร 
� การส�งเสริมการประพฤติการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมและการมีจริยธรรม 
� การสร!างสภาพแวดล!อมในการปฏิบัติงาน 
� การถ�ายทอดการเรียนรู!สู�การปฏิบัติงาน 
� การสื่อสารและสร!างความผูกพัน 
� การปรับปรุงผลการดําเนินการ 
� การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค>การท่ีดี ประกอบด!วย นโยบายส�งเสริมให!เจ!าของอาคาร/

ผู!ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช!อาคาร  นโยบายให!ความสําคัญ 
เรื่องมาตรฐานการบริการ นโยบายส�งเสริมให!บุคลากรปฏิบัติงานด!วยคุณธรรม จริยธรรม 
และนโยบายส�งเสริมความก!าวหน!าในอาชีพแก�บุคลากรตามหลักความรู!ความสามารถ 
อย�างเปFนธรรม เสมอภาค และชัดเจน  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๑๑  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

� หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร� 
� ยุทธศาสตร>ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
� แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปM 
� แผนปฏิบัติราชการประจําปM ๒๕๕๙ 
� การถ�ายทอดค�าเป̀าหมายสู�การปฏิบัติ 
� การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
� การติดตามผลการดําเนินงาน 
� การจัดสรรทรัพยากร และแผนด!านทรัพยากรบุคคล  

� หมวด ๓ การมุ�งเน�นผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
� การรวบรวมข!อมูลและสารสนเทศตามกลุ�มผู!รับบริการและผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย  
� การประเมินความพึงพอใจ 
� การประเมินความไม�พึงพอใจ 
� การสื่อสารสร!าง และจัดการความสัมพันธ> 
� การจัดการข!อร!องเรียน 

� หมวด ๔ การวัด วิเคราะห�และการจัดการความรู� 
� การวัดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
� การวิเคราะห>ทบทวนผลการดําเนินงาน 
� การปรับปรุงผลการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง 
� การจัดการความรู! และการถ�ายทอดความรู!สู�การปฏิบัติงาน ในปM ๒๕๕๙ ประกอบด!วย 

๔ องค>ความรู! ในแต�ละยุทธศาสตร>แต�ละด!าน คือ  
ยุทธศาสตร�การผังเมือง องค>ความรู! : แนวทางปฏิบัติให!เปFนไปตามพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมือง องค>ความรู! : แนวทางการแก!ไขปPญหา อุปสรรค การออกแบบและ
ก�อสร!างระบบป̀องกันน้ําท�วม (พ้ืนท่ีชุมชนเมืองหล�มสัก) จังหวัดเพชรบูรณ>  
ยุทธศาสตร�การอาคาร องค>ความรู! : ความรู!และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวงว�าด!วยการควบคุมเครื่องเล�น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และกฎกระทรวงว�าด!วยการควบคุมป̀ายหรือสิ่ง ท่ีสร!างข้ึนสําหรับติดหรือต้ังป̀าย 
ตามกฎหมายว�าด!วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘  
ยุทธศาสตร�การบริการด�านช�าง องค>ความรู! : ความรู!เก่ียวกับการเจาะสํารวจชั้นดิน 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๑๒  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

� การจัดการข!อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได!อย�างถูกต!อง เชื่อถือได! พร!อมใช!งาน
ในรูปแบบท่ีง�ายต�อการเข!าถึงสะดวกปลอดภัย และในภาวะฉุกเฉิน  

�  หมวด ๕ การมุ�งเน�นบุคลากร 
� สร!างขีดความสามารถและอัตรากําลัง พร!อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
� สร!างบรรยากาศการทํางานและสวัสดิการ 
� การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
� การประเมินความผูกพัน 
� แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
� การจัดการความก!าวหน!าในหน!าท่ีการงานและแผนสืบทอดตําแหน�ง 

� หมวด ๖ การมุ�งเน�นระบบการปฏิบัติการ 
� การออกแบบผลผลิตและกระบวนการ 
� การนํากระบวนการไปสู�การปฏิบัติ สร!างคุณค�า และสนับสนุน วัดผลการดําเนินงาน และ

ปรับปรุงเพ่ือลดความผิดพลาด/ซํ้าซ!อน/สูญเสีย 
� การควบคุมต!นทุนโดยรวม 
� การจัดการห�วงโซ�อุปทาน 
� การเตรียมความพร!อมด!านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ให!สามารถดําเนินงานได!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>การและการกํากับดูแล 
� ผลลัพธ>ด!านงบประมาณการเงินและการเติบโต 
� ผลลัพธ>ด!านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห�วงโซ�อุปทาน  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๑๓  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 
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๑๔  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

การประเมินสถานะของหน�วยงานภาครัฐในการเป	นระบบราชการ 4.0 (PMQA ๔.๐) 
สํา นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํา นักงาน ก.พ.ร.) ได!พัฒนากรอบแนวทางการยกระดับสู�

ระบบราชการ 4.0 เพ่ือส�งเสริมให!หน�วยงานภาครัฐมีการพัฒนาองค>การไปสู� “ระบบราชการ 4.0” ท่ีมีการทํา งาน

อย�างเปJดกว!างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) มีการทํา งานโดยยึดประชาชนเปFนศูนย>กลาง 

(Citizen-Centric Government) เปFนองค>การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

โดยอาศัยปPจจัยหลักสํา คัญ คือ การสานพลังทุกภาคส�วน (Collaboration) การสร!างนวัตกรรม (Innovation) และ

การปรับเข!าสู�การเปFนดิจิทัล (Digitization/Digitalization) ท้ังนี้ต!องปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี ท่ีมุ�งเน!นประโยชน>สุขของประชาชนเปFนหลัก เพ่ือให!สามารถเปFนท่ีไว!วางใจและ
เปFนท่ีพ่ึงพิงได!ของประชาชน 

PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส�วนราชการในเชิงบูรณาการ เพ่ือเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร>ของส�วนราชการกับเป̀าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือเปFนแนวทาง
ให!หน�วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู�ระบบราชการ 4.0 

ระดับในการประเมินสถานะการเป	นระบบราชการ 4.0 

ระดับพ้ืนฐาน (Basic) 
คะแนนประเมินรวม 300 คะแนน 

� มีแนวทางและการดํา เนินการในเร่ืองสํา คัญในทุกหมวดอย�างเปFนระบบ 

� มีการถ�ายทอดแนวทางต�างๆ อย�างเปFนระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนอง
พันธกิจและหน!าที่ของส�วนราชการ  

� มีแนวคิดริเร่ิมไปสู�การเปFนระบบราชการ 4.0 

ระดับก�าวหน�า (Advance) 
คะแนนประเมินรวม 400 คะแนน 

� มีแนวทางและการดํา เนินการในเร่ืองสํา คัญในทุกหมวดอย�างเปFนระบบ 

� มีการถ�ายทอดแนวทางต�างๆ อย�างเปFนระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนอง
พันธกิจและหน!าที่ของส�วนราชการ  

� เชื่อมโยงกับความต!องการและการบรรลุเป`าหมายของประเทศ 
� มีการพัฒนาตามแนวทางการเปFนระบบราชการ 4.0 

ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) 
คะแนนประเมินรวม 500 คะแนน 

� มีแนวทางและการดํา เนินการในเร่ืองสํา คัญในทุกหมวดอย�างเปFนระบบ 

� มีการถ�ายทอดแนวทางต�างๆ อย�างเปFนระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนอง
พันธกิจและหน!าที่ของส�วนราชการ 

� เชื่อมโยงกับความต!องการและการบรรลุเป`าหมายของประเทศ 
� การบูรณาการไปยังทุกภาคส�วน จนเกิดการพัฒนาตามแนวทางการเปFน

ระบบราชการ 4.0 จนเกิดผล 

 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๑๕  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

 
ระดับของการพัฒนาสู�ระบบราชการ 4.0 

 

เกณฑ�ในการประเมินสถานะการเป	นระบบราชการ 4.0 
กรอบการประเมิน PMQA 4.0 มีท้ังหมด 7 หมวด (อิงตามเกณฑ> PMQA ฉบับ พ.ศ. 2558) โดยหมวด 1–6 

ซ่ึงเปFนหมวดกระบวนการจะมีประเด็นในการพิจารณาหมวดละ 4 ประเด็น ส�วนหมวด 7 ซ่ึงเปFนหมวดผลลัพธ> 

การดํา เนินการจะมีประเด็นในการพิจารณา 6 ประเด็น รวมท้ังหมด 30 ประเด็นในการประเมิน แต�ละประเด็นจะ

มีระดับการประเมิน 3 ระดับ ได!แก� พ้ืนฐาน ก!าวหน!า และพัฒนาจนเกิดผล 

 
 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๑๖  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

ผลการประเมินหน�วยงานภาครัฐสู�ระบบราชการ 4.0 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้ 
 

ประจําป; 
ประเภทของ 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินจากผู�ตรวจ 

พ.ศ. 2561 
คะแนนรวม (500 คะแนน) 398.33 213.57 

การเปFนระบบราชการ 4.0 3.19 1.71 

พ.ศ. 2562 
คะแนนรวม (500 คะแนน) 401.14 330.90 

การเปFนระบบราชการ 4.0 3.21 2.65 

พ.ศ. 2563 
คะแนนรวม (500 คะแนน) 409.18 319.21 

การเปFนระบบราชการ 4.0 3.27 2.55 

พ.ศ. 2564 
คะแนนรวม (500 คะแนน) 472.53 504.19 

การเปFนระบบราชการ 4.0 3.78 3.24 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๑๗  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

ส�วนที่ ๓ 
การพัฒนาสมรรถนะองค�การ 

(Competency Development Organization) 
 
การพัฒนาสมรรถนะองค>การ เปFนการดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค>การท่ีเปFนกลไก

ท่ีทําให!องค>การมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ประกอบด!วย ๓ ด!าน ได!แก� การกําหนดเป̀าหมาย (Goal) การออกแบบ
ระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน ๓ ระดับ ได!แก� ระดับองค>การ 
(Organization) ระดับหน�วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการดําเนินงานขององค>การ อันจะเปFนผลให!การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค>ขององค>การ    
ความคาดหวังและความต!องการของผู!รับบริการ 

ส�วนราชการได!ดําเนินการสํารวจการพัฒนาองค>การผ�านระบบออนไลน> (Organization Development 
Survey) ในระหว�างวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงองค>การ และนํา
ประเด็นท่ีต!องปรับปรุงมาจัดทําแผนพัฒนาองค>การ โดยใช!เครื่องมือวินิจฉัยองค>การ ๙ Cells ประกอบด!วยคําถาม
จํานวน ๓๖ ข!อ ใน ๓ ด!านหลัก และแบ�งการวัดเปFน ๓ ระดับ ได!แก�  

การกําหนดเป̀าหมาย (Goal)  
ระดับองค>การ (Organization) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!นในเรื่องการกําหนดเป̀าหมายของวิสัยทัศน>และ

ยุทธศาสตร>ขององค>การท่ีชัดเจนท้ังระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสารทิศทางขององค>การอย�างเปFนรูปธรรมและท่ัวถึง 
รวมท้ังมีการวางแผนยุทธศาสตร>ท่ีสอดคล!องกับบริบทขององค>การ  

ระดับหน�วยงาน (Department) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!นในเรื่องความสอดคล!องระหว�างเป̀าหมายของ
องค>การและเป̀าหมายของหน�วยงาน การกําหนดกลยุทธ>และเป̀าหมายหน�วยงานจากการรับฟPงความต!องการของ
ผู!รับบริการและผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย การกําหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง  

ระดับบุคคล (Individual) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!นในเรื่องความสอดคล!องระหว�างเป̀าหมายของหน�วยงาน
และเป̀าหมายระดับบุคคล การกําหนดเป̀าหมายท่ีท!าทายมากข้ึน การกําหนดภาระงานท่ีชัดเจน และความเหมาะสม
กับความรู!ความสามารถของบุคคล  

การออกแบบระบบงาน (Design)  
ระดับองค>การ (Organization) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!นในเรื่องการจัดระบบงาน การกําหนดหน!าท่ี    

ความรับผิดชอบของหน�วยงาน การออกแบบการทํางานให!สามารถทํางานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ  
ท่ีสอดคล!องกับเป̀าหมายขององค>การ และช�วยสนับสนุนการทํางานให!มีประสิทธิภาพ  

ระดับหน�วยงาน (Department) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!นในเรื่องการกําหนดภาระหน!าท่ีท่ีชัดเจน 
ของกลุ�มงาน/ทีมงานภายในหน�วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาบริการใหม� ๆ การสร!างนวัตกรรม  
การนําเทคโนโลยีมาช�วยในการทํางาน จากความต!องการของผู!รับบริการและผู!มีส�วนได!ส�วนเสียและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู!ระหว�างกลุ�มงาน/ทีมงาน  



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๑๘  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

ระดับบุคคล (Individual) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!นในเรื่องการกําหนดข้ันตอนการทํางานและการประสาน
ระดับบุคคลท่ีชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดล!อมการทํางาน ท่ีเอ้ือให!บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานให!บรรลุผลสําเร็จตามเป̀าหมายได! รวมท้ังออกแบบลักษณะงานให!สามารถทํางานแทนกันได! 

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

ผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร> การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให!สอดคล!องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติ
การ รูปแบบการติดต�อประสานงานระหว�างหน�วยงาน และความโปร�งใสของการบริหารจัดการภายใน  

ระดับหน�วยงาน (Department) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!นในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากร การติดต�อสื่อสารและการมีส�วนร�วมภายในหน�วยงาน และการวิเคราะห>ข!อมูล
สารสนเทศ ท่ีมีความจําเปFนในการตัดสินใจของผู!บริหาร  

ระดับบุคคล (Individual) : เปFนกลุ�มคําถามท่ีมุ�งเน!นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให!บุคลากร
สามารถทํางานได!บรรลุตามเป̀าหมาย การฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากร ความก!าวหน!าในการทํางาน และความผูกพัน
ของบุคลากร 

การพัฒนาสมรรถนะองค>การ  ในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ได!ดําเนินการในส�วนของ Cell ๒ “การกําหนด
เป̀าหมายระดับหน�วยงาน” ซ่ึงได!ดําเนินการปรับปรุงไปแล!ว สําหรับในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให!ดําเนินการ
พัฒนาต�อเนื่องในส�วนของ Cell ๓ “การกําหนดเป̀าหมายระดับบุคคล” โดยมีเกณฑ>การให!คะแนนเปFนค�าระดับดังนี้ 

(๓) การกําหนดเป̀าหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) 
ระดับ ๑ ส�วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป̀าหมายระดับบุคคล 
ระดับ ๒ ส�วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป̀าหมายระดับบุคคลท่ีสอดคล!องกับเป̀าหมายของหน�วยงาน

และส�วนราชการ 
ระดับ ๓ ส�วนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเป̀าหมายระดับบุคคลท่ีมีความท!าทายมากข้ึนทุกรอบปM 
ระดับ ๔ ส�วนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป̀าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว�าง

ผู!บังคับบัญชาและผู!ใต!บังคับบัญชา 
ระดับ ๕ ส�วนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป`าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหว�าง

ผู!บังคับบัญชาและผู!ใต!บังคับบัญชา 

ผลการดําเนินการประเมินตนเองได�ระดับ ๕ ได�คะแนน ๕ คะแนน 

การดําเนินงานพัฒนาสมรรถนะองค>การนี้มีความเก่ียวข!องสอดคล!องอย�างเปFนระบบท่ัวท้ังองค>การเชื่อมโยง
ในทุกส�วนงานและบุคลากรทุกคน ท้ังท่ีเปFนผู!บริหาร ผู!ปฏิบัติงาน ผู!มีส�วนเก่ียวข!องท่ีช�วยสนับสนุน รวมถึงทรัพยากร
และเทคโนโลยีท่ีนํามาใช!เพ่ือให!การดําเนินงานขององค>การบรรลุตามเป̀าประสงค>ในยุทธศาสตร>ท่ีกําหนดไว! สนองต�อ
ความต!องการของผู!รับบริการและผู!มีส�วนได!ส�วนเสียด!วยหลักธรรมาภิบาล 
 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๑๙  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

ส�วนที่ ๔ 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
(Develop effective information systems) 

 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ เพ่ือยกระดับการให!บริการประชาชน โดยส�วนราชการมี

การพัฒนาอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงองค>กรสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได!มีการจัดอันดับมาตรฐานเว็บไซต>  
จากการสํารวจหน�วยงานภาครัฐ (ส�วนราชการระดับกรม จํานวน ๑๔๘ ส�วนราชการ) เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต>ของหน�วยงานให!ไปสู�ระดับการให!บริการท่ีดี และเปFนการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส>ในภาพรวม
ของประเทศ  

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

เว็บลิงค> กฎ ระเบียบ ข!อบังคับ ข!อมูลการบริการ แบบฟอร>มในการดาวน>โหลดได! คลังความรู!/เอกสารเผยแพร� 
คําถามท่ีพบบ�อย และแผนผังเว็บไซต>  

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

๓. หมวดการให!บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส> (e-Service) ประกอบด!วย การลงทะเบียนออนไลน> 
(Register Online) e-Forms/Online Forms การให!บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส> (e-Service) การให!บริการ
เฉพาะบุคคล (Personalized e-Service) ในลักษณะท่ีผู!ใช!บริการสามารถกําหนดรูปแบบส�วนตัวในการใช!บริการ
เว็บไซต>ได!  

๔. หมวดคุณลักษณะท่ีควรมี (Recommended Features) ประกอบด!วย การแสดงผล การนําเสนอข!อมูล
เครื่องมือสนับสนุนการใช!งาน เครื่องมือสําหรับเก็บข!อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต> (Web Analytic) และทุกหน!า 
ในส�วนล�างของเว็บไซต> (Page Footer) ต!องแสดงเมนูหลักในรูปแบบข!อความ ข!อมูลติดต�อหน�วยงาน เส!นเชื่อม
กลับไปยังหน!าหลัก คําสงวนสิทธิ์ การประกาศความรับผิด และการประกาศนโยบาย 

๕. หมวดการทําให!เนื้อหาเว็บไซต>ท่ีทุกคนเข!าถึงและใช!ประโยชน>ได! (Web Accessibility) ประกอบด!วย 
เว็บไซต>ท่ีทุกคนเข!าถึงได! ตามข!อกําหนดของ World Wide Web Consortium (W3C)  

 การประเมินผลการดําเนินงาน โดยผู!ตรวจประเมินจะทําการสํารวจเว็บไซต>ตามแบบสํารวจ 
(Checklists) ท่ีครอบคลุมตามเนื้อหาในมาตรฐานเว็บไซต>ภาครัฐ กรณีท่ีมีข!อสงสัยระหว�างการสํารวจฯ หรือมี
เนื้อหาในเว็บไซต>ไม�ชัดเจน จะใช!วิธีการสัมภาษณ>ผู!ดูแลเว็บไซต>ของหน�วยงานเพ่ือประเมินตามมาตรฐานฯ 
ท่ีกําหนด ซ่ึงผลการประเมิน  

พ.ศ. ๒๕๕๗ ได!คะแนน ๔.๙๐๐๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได!คะแนน ๔.๙๐๐๐ 
พ.ศ. ๒๕๕9 ได!คะแนน 5.0000 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๒๐  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

ส�วนที่ ๕ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) เปFนการประยุกต>แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity 
Assessment) ของคณะกรรมการต�อต!านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil 
Rights Commission: ACRC) บูรณาการเข!ากับดัชนีวัดความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ ซ่ึงดําเนินการโดย 
สํานักงาน ป.ป.ช. แล!วนํามากําหนดเปFนกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ และสังเคราะห>เปFนองค>ประกอบหลักท่ีสําคัญและจําเปFนในการประเมิน การประเมินดังกล�าว 
ได!จําแนกเปFนองค>ประกอบหลัก องค>ประกอบย�อย ประเด็นการประเมินและแปลงไปสู�คําถามท่ีใช!ในการสอบถาม
ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข!อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน�วยงาน 
 องค>ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบ�งเปFน ๕ องค>ประกอบ ดังนี้ 

๑. ความโปร�งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ>ของประชาชน 
ผู!รับบริการหรือผู!มีส�วนได!ส�วนเสียในการรับบริการจากหน�วยงานภาครัฐ และประเมินจากข!อมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ> บนพ้ืนฐานของข!อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน�วยงาน 

๒. ความพร!อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ>ของประชาชน
ผู!รับบริการหรือผู!มีส�วนได!ส�วนเสียในการรับบริการจากหน�วยงานภาครัฐ 

๓. คุณธรรมการให!บริการของหน�วยงาน (ปPญหาการทุจริตคอร>รัปชั่นในองค>กร) (Integrity in Service 
Delivery) ประเมินจากการรับรู! และประสบการณ>ตรงของประชาชนผู!รับบริการหรือผู!มีส�วนได!ส�วนเสียท่ีมีต�อ 
การให!บริการของหน�วยงานภาครัฐ  

๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค>กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ!าหน!าท่ีภายใน
หน�วยงานภาครัฐ และจากข!อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ> บนพ้ืนฐานของข!อเท็จจริงในการดําเนินงาน 
ของหน�วยงาน 

๕. คุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ!าหน!าท่ีภายใน
หน�วยงานภาครัฐท่ีมีต�อการดําเนินงานของหน�วยงาน 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๒๑  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

เกณฑ�การให�คะแนน 

ระดับ ระดับคะแนน เกณฑ�การให�คะแนน 

๑ ๐ – ๑๙.๙๙   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงานตํ่ามาก 

๒ ๒๐ – ๓๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงานตํ่า 

๓ ๔๐ – ๕๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงานปานกลาง 

๔ ๖๐ – ๗๙.๙๙ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงานสูง 

๕ ๘๐ – ๑๐๐    คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงานสูงมาก 

 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยได!ค�าคะแนนการประเมินผล 
ตามลําดับดังนี้ 

ป;งบประมาณ ค�าคะแนนการประเมิน 
พ.ศ. ๒๕5๗ ๗๓.๗๒ 
พ.ศ. ๒๕5๘ ๗๓.๗๖ 
พ.ศ. ๒๕5๙ ๘๒.๐๖ 
พ.ศ. ๒๕6๐ 82.57 
พ.ศ. ๒๕6๑ 89.13 
พ.ศ. ๒๕62 90.45 
พ.ศ. 2563 87.60 
พ.ศ. 2564 87.91 

 

 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๒๒  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

ส�วนที่ 6 
นโยบายการกํากับดูแลองค'การท่ีด ี

(Organization Governance) 

  

 นโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดี เป�นการประกาศเจตนารมณ�ขององค�การท่ีจะดําเนินการและ 

กําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดีเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน ซ่ึงเปFนไปตาม

พระราชกฤษฎีกาว�าด!วยหลักเกณฑ>และวิธีการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล!องกับ 
เกณฑ>คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2 ท่ีมุ�งเน!นการพัฒนาคุณภาพการบริหาร-
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให!การบริหารราชการเปFนไปอย�างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันจะทําให!
ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา และไว!วางใจในการบริหารงานภาครัฐ โดยผู&บริหารจะต&องวางนโยบายท่ีเก่ียวกับ

รัฐ สังคม และสิ่งแวดล&อม ผู&รับบริการ ผู&มีส/วนได&ส/วนเสีย องค�การ และผู&ปฏิบัติงาน รวมท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติ

และมาตรการหรือโครงการเพ่ือให&บรรลุตามนโยบายขององค�การ  

 กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได!จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค>การท่ีดี อันประกอบด!วยนโยบายหลัก 
๔ ด!าน คือ ด!านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล!อม ด!านผู!รับบริการและผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย ด!านองค>การ และด!านผู!ปฏิบัติงาน 
รวมถึงได!กําหนดแนวทางปฏิบัติ ตามนโยบายหลักด!านต�างๆ เพ่ือเปFนแนวทางปฏิบัติและค�านิยมร�วมสําหรับ
องค>การและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปFนแนวทางปฏิบัติควบคู�กับกฎ ข!อบังคับอ่ืนๆ อย�างท่ัวถึง 
 

วัตถุประสงค>ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค>การท่ีดี 
 เพื่อให!การปฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีผลในทางปฏิบัติอย�างแท!จริง และเกิด
ประโยชน>กับทุกฝ�าย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค>การท่ีดีจึงได!ยึดหลักการท่ีสําคัญเพ่ือให!บรรลุ
วัตถุประสงค>ดังต�อไปนี้ 

๑) เ พ่ือเปFนนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ท่ีชัดเจนสําหรับส�ง เสริมธรรมาภิบาลให! เ กิด ข้ึน  
ในหน�วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได!อย�างเปFนรูปธรรม 

๒) เพ่ือใช!เปFนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด!านต�างๆ ของกรมฯ ท้ังนี้ เพ่ือมิให!
เกิดการแสวงหาผลประโยชน>ส�วนตน อันจะทําให!เกิดความสูญเสียต�อรัฐ สังคม สิ่งแวดล!อม องค>การ ผู!รับบริการ  
ผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย และผู!ปฏิบัติงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง  

๓) เพ่ือสร!างการยอมรับ ความน�าเชื่อถือ ความไว!วางใจ ความม่ันใจและศรัทธาให!เกิดข้ึนกับ
ผู!รับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๒๓  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได!กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค>การท่ีดี ประกอบด!วยนโยบายหลัก ๔ ด!าน 
และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 นโยบายหลัก 4 ด�าน นโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ
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ด�านรัฐ สังคม 
และส่ิงแวดล�อม 

สนับสนุนและบริหารจัดการด!านการวางผังเมือง 
และพัฒนาเมืองด!วยความรับผิดชอบต�อรัฐ 
สังคม และส่ิงแวดล!อม 

ส�งเสริมให!มีการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล!อมเมือง 
ท่ีน�าอยู� 

ด�านผู�รับบริการ 
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

มุ�งเน!นให!ผู!รับบริการและผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย 
มีส�วนร�วมในการดําเนินการวางผังและพัฒนา
เมืองด!วยความโปร�งใสและเปFนธรรม 

จัดให! มีกระบวนการมีส�วนร�วมของผู!รับบริการและ 
ผู!มีส�วนได!ส�วนเสียอย�างจริงจัง 

ด�านองค�การ มุ�งม่ันพัฒนาองค>การเพ่ือนําไปสู�องค>การแห�ง
การเรียนรู! 

1. ส�งเสริมการจัดการความรู!ภายในองค>การ 
2. สร!างบรรยากาศแห�งการเรียนรู!ให!เกิดขึ้นภายใน

องค>การอย�างสมํ่าเสมอ 

ด�านผู�ปฏิบัติงาน ให!ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให!มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

1. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให!มีประสิทธิภาพอย�าง
ท่ัวถึง 

2. ปรับปรุงสภาพแวดล!อมในการทํางาน 
3. ส�งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพและพัฒนาจิตใจของ

บุคลากร 

ป;ง
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ด�านรัฐ สังคม 
และส่ิงแวดล�อม 

ส�งเสริมให!เจ!าของอาคาร/ผู!ประกอบการ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช!อาคาร 

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารให!มี 
ความปลอดภัย 

ด�านผู�รับบริการ 
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ให!ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ กํ าหนดแนวทาง/มาตรฐาน/ พัฒนากระบวนการ 
การให!บริการด!านต�างๆ เพ่ือให! เกิดความเสมอภาค  
มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน 

ด�านองค�การ ส�ง เสริมจัดให! มีการจัดทําแผนดําเนินงาน 
(Action Plan) ท่ีชัดเจนตามระบบงบประมาณ
ของหน�วยงาน 

จัดให!มีการทําแผนดําเนินงาน (Action Plan) ท่ีชัดเจนตาม
ระบบงบประมาณของหน�วยงาน 

 ส� ง เสริ ม ให! เ กิ ด ระบบควบ คุมภาย ใน ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

จัดให! มีระบบการกํ ากับดูแลความเ ส่ียงและระบบ 
การควบคุมภายในให!มีคุณภาพทุกขั้นตอน 

ด�านผู�ปฏิบัติงาน มุ�งส�งเสริมให!ผู!ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 1. จัดกิจกรรมเพ่ือสร!างเสริมสุขภาพและความสัมพันธ>อันดี
แก�ผู!ปฏิบัติงาน 

2. จัดสวัสดิการเพ่ือสร!างขวัญกําลังใจแก�บุคลากรในพ้ืนท่ี 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต! 

 

 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๒๔  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

 นโยบายหลัก 4 ด�าน นโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ
ป;ง
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ด�านรัฐ สังคม 
และส่ิงแวดล�อม 

ส�งเสริมให! เจ!าของอาคาร/ผู!ประกอบการ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช!อาคาร 

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารให!มี 
ความปลอดภัย 

ด�านผู�รับบริการ 
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ให!ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ กํ าหนดแนวทาง/มาตรฐาน/ พัฒนากระบวนการ 
การให!บริการด!านต�างๆ เพ่ือให! เกิดความเสมอภาค  
มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน 

ด�านองค�การ ส�ง เสริมจัดให! มีการจัดทําแผนดําเนินงาน 
(Action Plan) ท่ีชัดเจนตามระบบงบประมาณ
ของหน�วยงาน 

จัดให!มีการทําแผนดําเนินงาน (Action Plan) ท่ีชัดเจนตาม
ระบบงบประมาณของหน�วยงาน 

ด�านผู�ปฏิบัติงาน มุ�งส�งเสริมให!ผู!ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 1. จัดกิจกรรมเพ่ือสร!างเสริมสุขภาพท่ีดีแก�ผู!ปฏิบัติงาน 
2. จัดสวัสดิการร!านค!าเพ่ือลดรายจ�าย 
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ด�านรัฐ สังคม 
และส่ิงแวดล�อม 

ส�งเสริมให!เจ!าของอาคาร /ผู!ประกอบการ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช!อาคาร  

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารให!มีความ
ปลอดภัย 

ด�านผู�รับบริการ 
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ให!ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ กํ าหนดแนวทาง/มาตรฐาน/ พัฒนากระบวนการ 
การให!บริการด!านต�างๆ เพ่ือให! เกิดความเสมอภาค  
มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน 

ด�านองค�การ ส�งเสริมให!บุคลากรปฏิบัติงานด!วยคุณธรรม 
จริยธรรม 

กําหนดให!บุคลากรถือปฏิบัติตามจรรยาข!าราชการ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ด�านผู�ปฏิบัติงาน ส�งเสริมความก!าวหน!าในอาชีพแก�บุคลากรตาม
หลักความรู!ความสามารถอย�างเปFนธรรม เสมอภาค 
และชัดเจน 

จัดทําเส!นทางก!าวหน!าในสายอาชีพของทุกสายงานใน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ด�านรัฐ สังคม 
และส่ิงแวดล�อม 

ส�งเสริมให!เจ!าของอาคาร /ผู!ประกอบการ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช!อาคาร  

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารให!มี 
ความปลอดภัย 

 การวางและจัดทําผังเมืองจังหวัด 
1. กําหนดแนวทางพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดให!เปFนไป

อย�างมีระเบียบและเหมาะสม 
2. ช้ีนําการพัฒนาด!านการใช!ประโยชน>ท่ีดิน 

การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนส�ง และ
โครงสร!างพ้ืนฐาน 

3. อนุรักษ>และพัฒนาพ้ืนท่ีอย�างสมดุลและยั่งยืน 
เพ่ือเปFนประโยชน>ต�อการพัฒนาประเทศใน
ภาพรวมเปFนสําคัญ 

1. ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดตามขั้นตอน
ใน พ.ร.บ. การผังเมือง 2518 

2. ประกาศใช!บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดให!ครบ
ทุกจังหวัด 

 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๒๕  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

 นโยบายหลัก 4 ด�าน นโยบาย แนวทางปฏิบัติ 
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ด�านผู�รับบริการ 
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ให!ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ กํ าหนดแนวทาง/มาตรฐาน/ พัฒนากระบวนการ 
การให!บริการด!านต�างๆ เพ่ือให! เกิดความเสมอภาค  
มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน 

 นําเสนอข!อมูลข�าวสารและให!บริการตาม
ภารกิจแก�ประชาชน 

จัดทําช�องทางการนําเสนอข!อมูลข�าวสารการให!บริการ และ
การสร!างความสัมพันธ>ท่ีดีกับประชาชนท่ีเข!าถึงได!อย�างสะดวก 

ด�านองค�การ ส�งเสริมให!บุคลากรปฏิบัติงานด!วยคุณธรรม 
จริยธรรม 

กําหนดให!บุคลากรถือปฏิบัติตามจรรยาข!าราชการ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 เพ่ือให!ข!าราชการปฏิบัติงานในหน�วยงานด!วย
ความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได! 

เ พ่ือให!ข!าราชการในหน�วยงานเข! ารับการประเมิน 
เกิดความตระหนักเรื่องคุณธรรมและความโปร�งใสใน 
การดําเนินงานของหน�วยงานในสังกัดมากขึ้น 

 เปFนนโยบายหลักของกรมฯ เพ่ือเปFนเครื่องมือวัด
ความโปร�งใสและตรวจสอบได!ของส�วนราชการ 

เปFนมาตรฐานทางจริ ยธรรมของข! าราชการด! วย 
การปฏิบัติงานด!วยความซ่ือสัตย>และความโปร�งใส   

ด�านผู�ปฏิบัติงาน เ พ่ื อ ให! ข! า ร าชการ มีความ ซ่ือ สัตย> สุ จ ริ ต 
บริหารงานด!วยความโปร�งใส เปFนธรรม และ
ต�อต!านการทุจริตมิชอบ 

เปFนแนวทางให!ข!าราชการรู!จักป̀องกันและปราบปราม 
การทุจริตในหน�วยงาน   
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ด�านรัฐ สังคม 
และส่ิงแวดล�อม 

ส�งเสริมให!เจ!าของอาคาร /ผู!ประกอบการ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช!อาคาร  

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารให!มี 
ความปลอดภัย 

ด�านผู�รับบริการ 
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ให!ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให!บริการด!านต�างๆ เพ่ือให!เกิด
ความเสมอภาค มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

  กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให!บริการด!านการให!คําปรึกษา
ด!านช�าง เพ่ือให!มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

 นําเสนอข!อมูลข�าวสารและให!บริการตาม
ภารกิจแก�ประชาชน 

พัฒนาระบบเผยแพร�ข!อมูลข�าวสารท่ีสําคัญให!ผู!ใช!บริการ
เข!าถึงได!อย�างสะดวก 

ด�านองค�การ ให!ข!าราชการในหน�วยงานปฏิบัติงานด!วย 
ความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได! 

ให!ข!าราชการในหน�วยงานเกิดความตระหนักเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ัง มีความโปร� ง ใสใน 
การปฏิบัติงานมากขึ้น 

 สนับสนุนความร�วมมือระหว�างประเทศของ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองกับองค>การระหว�าง-
ประเทศในส�วนท่ีเกี่ยวข!องกับภารกิจกรมฯ 

ติดต�อและประสานงานกับองค>การหรือหน�วยงาน
ต�างประเทศในด!านความช�วยเหลือและร�วมมือทาง
วิชาการ 

ด�านผู�ปฏิบัติงาน สรรหาบุคคลต!นแบบและประกาศเกียรติคุณ
เจ!าหน!าท่ีผู!ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข!าราชการ 

ส�งเสริมให!บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข!าราชการ 

 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๒๖  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

 นโยบายหลัก 4 ด�าน นโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ
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ด�านรัฐ สังคม 
และส่ิงแวดล�อม 

ส�งเสริมให!เจ!าของอาคาร /ผู!ประกอบการ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช!อาคาร 

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารให!มี 
ความปลอดภัย 

 การบริหารจัดการนํ้าเรื่องการกําจัดส่ิงกีดขวาง
การจราจรทางนํ้า 

กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนงานการระบายนํ้า โดย
การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชโดยใช! เครื่องจักรกล 
สนับสนุนการดําเนินการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล�งนํ้า 

ด�านผู�รับบริการ 
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ให!ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให!บริการด!านต�างๆ เพ่ือให!
เกิดความเสมอภาค มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน  
(การให!บริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ) 

  กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให!บริการด!านการให!
คําปรึกษาด!านช�างเพ่ือให!มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
(ด!านสถาปPตยกรรม) 

  กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให!บริการด!านต�างๆ ให!มี
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน  
(ด!านการออกแบบก�อสร!างพลับพลาพิธีท่ีประทับ) 

 นําเสนอข!อมูลข�าวสารและให!บริการตามภารกิจ
แก�ประชาชนและผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย 

พัฒนาระบบเผยแพร�ข!อมูลข�าวสารและให!บริการประชาชน 
ในภารกิจหลัก ให!ผู!ใช!บริการเข!าถึงและใช!งานได!อย�างสะดวก 

ด�านองค�การ ให!ข!าราชการในหน�วยงานปฏิบั ติงานด!วย 
ความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได! 

ให!ข!าราชการในหน�วยงาน เกิดความตระหนักเรื่อง
คุณธร รมและจริ ยธรรม รวมท้ั งมีความโปร� งใสใน 
การปฏิบัติงานมากขึ้น 

 การใช!พลังงานไฟฟ̀า/นํ้ามันเช้ือเพลิง ลดลงร!อยละ 
10 เทียบกับค�ามาตรฐานการใช!พลังงานของ
แต�ละส�วนราชการ 

กําหนดให!ทุกหน�วยงานดําเนินการตามมาตรการประหยัด 
ค�าสาธารณูปโภค และมาตรการประหยัดพลังงาน 

 ให! ส� วน ราชกา ร ดํ า เ นิ นกิ จก รรมกา รลด  
และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน�วยงาน  
เพ่ือส�งเสริม สนับสนุนการทําความดีด!วยหัวใจ 
ลดภัยส่ิงแวดล!อม เปFนแบบอย�างแก�ประชาชน
และภาคเอกชน 

ให!ทุกหน�วยงานดําเนินการตามมาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

ด�านผู�ปฏิบัติงาน สรรหาบุคคลต!นแบบและประกาศเกียรติคุณ
เจ!าหน!าท่ีผู!ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข!าราชการ 

ส�งเสริมให!บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข!าราชการ 

 

 

 

 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๒๗  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

 นโยบายหลัก 4 ด�าน นโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ
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ด�านรัฐ สังคม 
และส่ิงแวดล�อม 

ส�งเสริมให! เจ!าของอาคาร /ผู!ประกอบการ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช!อาคาร 

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารให!มี 
ความปลอดภัย 

การบริหารจัดการนํ้าเรื่องการกําจัดส่ิงกีดขวาง
การจราจรทางนํ้า 

กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนงานการระบายนํ้า โดย
การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชโดยใช! เครื่องจักรกล 
สนับสนุนการดําเนินการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล�งนํ้า 

การวางผังนโยบายระดับภาค ให!เปFนไปตาม
วัตถุประสงค>ของพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 เพ่ือใช!เปFนแนวทางในการพัฒนา
และการดํารงรักษาพ้ืนท่ีท่ีมีขอบเขตเกินหน่ึง
จังหวัดในด!านการใช!ประโยชน> ท่ี ดิน การ
คมนาคมและการขนส�ง การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและบริการสาธารณะ รวมท้ัง
การบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล!อม เสนอต�อคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแห�งชาติเพ่ือพิจารณาให!ความ
เห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 

ด�านผู�รับบริการ 
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ให!ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให!บริการด!านต�างๆ เพ่ือให!
เกิดความเสมอภาค มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน  
(การให!บริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ) 

  กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให!บริการด!านการให!
คําปรึกษาด!านช�างเพ่ือให!มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
(ด!านสถาปPตยกรรม) 

  กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให!บริการด!านต�างๆ ให!มี
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน  
(ด!านการออกแบบก�อสร!างพลับพลาพิธีท่ีประทับ) 

 ส�งเสริมและสนับสนุนให!เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ี
ด!วยวิธีการจัดรูปท่ีดิน 

คู�มือการดําเนินโครงการ (25 ขั้นตอน)/พระราชบัญญัติ
จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. 2547 

ด�านองค�การ ให!ข!าราชการในหน�วยงานปฏิบั ติงานด!วย 
ความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได! 

ให!ข!าราชการในหน�วยงาน เกิดความตระหนักเรื่อง
คุณธร รมและจริ ยธรรม รวมท้ั งมี ความโปร� งใสใน 
การปฏิบัติงานมากขึ้น 

 การใช!พลังงานไฟฟ̀า/นํ้ามันเช้ือเพลิง ลดลงร!อยละ 
10 เทียบกับค�ามาตรฐานการใช!พลังงานของ
แต�ละส�วนราชการ 

กําหนดให!ทุกหน�วยงานดําเนินการตามมาตรการประหยัด 
ค�าสาธารณูปโภค และมาตรการประหยัดพลังงาน 

 ส�งเสริมและสนับสนุนการทําความดีด!วยหัวใจ 
ลดภัยส่ิงแวดล!อม 

มีมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๒๘  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

 นโยบายหลัก 4 ด�าน นโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ
ป;ง

บป
ระ

มา
ณ

 พ
.ศ

. 2
56

3 
(ต

�อ)
 ด�านองค�การ (ต�อ) การบริหารจัดการ นํ้า/สร!างความรับรู! ให!

ประชาชนหรือองค>กรปกครองส�วนท!องถิ่นใน
พ้ืนท่ีเส่ียงภัยนํ้าท�วม 

จัดทําฐานข!อมูลด!านการจัดการอุทกภัย และกําหนด
แนวทาง มาตรการต�าง ๆ ของพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัยในพ้ืนท่ี
วางผังเมืองรวม (ระดับอําเภอ) 

ด�านผู�ปฏิบัติงาน สรรหาบุคคลต!นแบบและประกาศเกยีรติคุณ
เจ!าหน!าท่ีผู!ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข!าราชการ 

ส�งเสริมให!บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข!าราชการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๒๙  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

 นโยบายหลัก 4 ด�าน นโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ
ป;ง

บป
ระ

มา
ณ

 พ
.ศ

. 2
56

4 

ด�านรัฐ สังคม 
และส่ิงแวดล�อม 

ส�งเสริมให! เจ!าของอาคาร /ผู!ประกอบการ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช!อาคาร 

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารให!มี 
ความปลอดภัย 

การบริหารจัดการนํ้าเรื่องการกําจัดส่ิงกีดขวาง
การจราจรทางนํ้า 

กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนงานการระบายนํ้า โดย
การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชโดยใช! เครื่องจักรกล 
สนับสนุนการดําเนินการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล�งนํ้า 

การวางผังนโยบายระดับภาค ให!เปFนไปตาม
วัตถุประสงค>ของพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 เพ่ือใช!เปFนแนวทางในการพัฒนา
และการดํารงรักษาพ้ืนท่ีท่ีมีขอบเขตเกินหน่ึง
จังหวัดในด!านการใช!ประโยชน> ท่ี ดิน การ
คมนาคมและการขนส�ง การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและบริการสาธารณะ รวมท้ัง
การบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล!อม เสนอต�อคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแห�งชาติเพ่ือพิจารณาให!ความ
เห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 
(ดําเนินการวางผังนโยบายระดับภาค 3 ภาค ได!แก�      
1. ภาคเหนือ 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ภาคใต! ) 

ด�านผู�รับบริการ 
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ให!ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให!บริการด!านต�างๆ เพ่ือให!
เกิดความเสมอภาค มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน  
(การให!บริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ) 

  กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให!บริการด!านการให!
คําปรึกษาด!านช�างเพ่ือให!มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
(ด!านสถาปPตยกรรม) 

  กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให!บริการด!านต�างๆ ให!มี
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน  
(ด!านการออกแบบก�อสร!างพลับพลาพิธีท่ีประทับ) 

 ส�งเสริมและสนับสนุนให!เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ี
ด!วยวิธีการจัดรูปท่ีดิน 

คู�มือการดําเนินโครงการ (16 ขั้นตอน)/พระราชบัญญัติ
จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. 2547 

ด�านองค�การ ให!ข!าราชการในหน�วยงานปฏิบั ติงานด!วย 
ความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได! 

ให!ข!าราชการในหน�วยงาน เกิดความตระหนักเรื่อง
คุณธร รมและจริ ยธรรม รวมท้ั งมี ความโปร� งใสใน 
การปฏิบัติงานมากขึ้น (ประเมิน ITA ปM พ.ศ. 2564) 

 การใช!พลังงานไฟฟ̀า/นํ้ามันเช้ือเพลิง ลดลงร!อยละ 
10 เทียบกับค�ามาตรฐานการใช!พลังงานของ
แต�ละส�วนราชการ 

กําหนดให!ทุกหน�วยงานดําเนินการตามมาตรการประหยัด 
ค�าสาธารณูปโภค และมาตรการประหยัดพลังงาน 

 การบริหารจัดการ นํ้า/สร!างความรับรู! ให!
ประชาชนหรือองค>กรปกครองส�วนท!องถิ่นใน
พ้ืนท่ีเส่ียงภัยนํ้าท�วม 

จัดทําฐานข!อมูลด!านการจัดการอุทกภัย และกําหนด
แนวทางมาตรการต�าง ๆ ของพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัยในพ้ืนท่ี
วางผังเมืองรวม (ระดับอําเภอ) 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

๓๐  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

 นโยบายหลัก 4 ด�าน นโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ
ป;ง

บป
ระ

มา
ณ

 พ
.ศ
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4 
(ต

�อ)
 ด�านผู�ปฏิบัติงาน สรรหาบุคคลต!นแบบและประกาศเกียรติคุณ

เจ!าหน!าท่ีผู!ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข!าราชการ 

ส�งเสริมให!บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข!าราชการ 
(โครงการคัดเลือกเจ!าหน!าท่ีผู!ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 
2564) 

  

 



 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

พิเศษ  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 

รางวัลภาครัฐ 
 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได�รับรางวัลภาครัฐ ดังนี้ 
 

1) รางวัลบริการภาครัฐ  

• การเป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส%วนร%วมในการบริหารราชการ 

• ผลงาน “โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา” 

• ป. 2560 ได�รับรางวัลชมเชย 

2) รางวัลบริการภาครัฐ 

• สัมฤทธิผลประชาชนมีส%วนร%วม 

• ผลงาน “โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี” 

• ป. 2561 ได�รับรางวัลชมเชย 

3) รางวัลบริการภาครัฐ 

• สัมฤทธิผลประชาชนมีส%วนร%วม 

• ผลงาน “โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดน%าน” 

• ป. 2562 ได�รับรางวัลระดับดี 

4) รางวัลบริการภาครัฐ 

•    บูรณาการข�อมูลเพ่ือการบริการ 

•    ผลงานร%วม “ระบบให�บริการค�นหาตําแหน%งแปลงท่ีดินด�วยภูมิสารสนเทศทางอินเทอร:เน็ต 
(LandsMaps)” 

ประกอบด�วย กรมท่ีดิน กรมธนารักษ: กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค:การมหาชน)  

•    ป. 2563 ได�รับรางวัดระดับดีเด%น 

 
 
 



 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ  

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 
 

ส่ือเผยแพร!ประชาสัมพันธ#ต!าง ๆ 
 

 
 

          
 

            

31 



 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ  

             

                   
การบริการประชาชน 
 

                          
 

32 



 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ  

                     
 
ฐานข(อมูลต!าง ๆ 

 

 
 

 

 

 

 

33 



 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ  

ช!องทางส่ือสาร/ค(นหาข(อมูลข!าวสารทางอิเล็กทรอนิกส# 
 

 
 

 

 
 

34 



 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ  

 
 

คู!มือและงานบริการประชาชน 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ  
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กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ  

                               
 

  
 

37 



 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ  

ผลการประเมินส�วนราชการตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบท่ี 2 (ตั้งแต�วันท่ี 1 เม.ย. 2561 - 31 ก.ย. 2561) 

 

38 



 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ  
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กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ  
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กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ  

 

 
 
 
 
 

41 



 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ  

 
 

คณะผู(จัดทํา 
  

ผู(เรียบเรียง 
 
 

ตรวจทาน 

 

นายเกษม  โคเลิศ  

นางนรมน นันทมนตรี กิจจานนท�        

หัวหน�ากลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวนภาพร  ใจกลาง 

นางสาวโสมนัส  แจ�งสุข 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวกิตติยา  จ๋ิวแย�ม พนักงานวิเคราะห�นโยบายและแผน 

นางสาวศิวพร  เถกิงเกียรติ พนักงานวิเคราะห�นโยบายและแผน 

นางสาวอภิวรรณ  ตรีคูณชวการณ� พนักงานวิเคราะห�นโยบายและแผน 
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กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

  โทรศัพท� ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๕-๖, ๑๕-๑๘ 

  โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๗ 

http://office.dpt.go.th/asdg/ 
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