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ค าน า 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) ได้พัฒนำกรอบแนวทำงกำรยกระดับ

สู่ระบบรำชกำร 4.0 เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรพัฒนำองค์กำรไปสู่ “ระบบรำชกำร 4.0” ที่มีกำรท ำงำน
อย่ำงเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) มีกำรท ำงำนโดยยึดประชำชน 
เป็นศูนย์กลำง (Citizen-Centric Government) เป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High 
Performance Government) โดยอำศัยปัจจัยหลักส ำคัญคือ กำรสำนพลังทุกภำคส่วน (Collaboration) 
กำรสร้ำงนวัตกรรม ( Innovation) และกำรปรับเข้ำสู่กำรเป็นดิจิทัล (Digitization/ Digitalization)
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชำชน
เป็นหลักเพ่ือให้สำมำรถเป็นที่ไว้วำงใจและเป็นที่พ่ึงพิงได้ของประชำชน ซึ่งได้พัฒนำเครื่องมือประเมินสถำนะ
ของหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 หรือ PMQA 4.0 พร้อมทั้งได้จัดท ำคู่มือประเมินสถำนะของ
หน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรประเมินสถำนะของตนเอง โดยภำยในคู่มือจะกล่ำวถึงที่มำของระบบรำชกำร 4.0 แนวทำงกำรขับเคลื่อน
ในกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 เกณฑ์ในกำรประเมินสถำนะ พร้อมด้วยแนวทำงและตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำน 
ที่ส ำคัญ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงำนภำครัฐมีแนวทำงในกำรประเมินสถำนะของตนเองได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งข้ึน 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง จงึจัดท ำแบบประเมินตนเอง (Self Assessment) ในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
โดยรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินกำรและตัววัดต่ำงๆ เพ่ือสะท้อนกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ มีแนวคิดริเริ่มไปสู่กำร
เป็นระบบรำชกำร 4.0 และเชื่อมโยงควำมต้องกำรและกำรบรรลุเป้ำหมำยของประเทศ มีกำรพัฒนำตำมแนวทำง 
กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 มีแนวทำงกำรด ำเนินในเรื่องส ำคัญทุกหมวดอย่ำงเป็นระบบ และมีกำรถ่ำยทอด
แนวทำงต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผล ตอบสนองพันธกิจและหน้ำที่ของส่วนรำชกำร และเชื่อมโยง
กับควำมต้องกำรและกำรบรรลุเป้ำหมำยของประเทศ มีกำรบูรณำกำรไปทุกภำคส่วนจนเกิดกำ รพัฒนำ 
ตำมแนวทำงกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้กำรพัฒนำกรมโยธำธิกำรและผังเมืองไปสู่กำร
ยกระดับเป็นระบบรำชกำร 4.0 กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้น ำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจำกคณะผู้ตรวจประเมิน
ของส ำนักงำน ก.พ.ร. น ำมำปรับปรุง พัฒนำ ต่อยอด กำรด ำเนินงำนในองค์กำรและเตรียมพร้อมรับกำรประเมิน
ในปีต่อไป  

ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหำร คณะท ำงำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ที่เป็นกลไกส ำคัญ 
ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 อ ำนวยกำรและสนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรประเมินองค์กรด้วยตนเอง ก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินกำร และจัดเตรียมสนับสนุนข้อมูล 
เพ่ือประกอบกำรด ำเนินกำรประเมินองค์กร โดยมีเป้ำหมำยหลักเพ่ือให้ภำครัฐสำมำรถเป็นที่พ่ึง ที่เชื่อถือและ
ไว้วำงใจของประชำชน และผลักดันให้ระบบรำชกำรเกิดกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน  
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ส่วนที่ 1 
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ภำพรวมลักษณะส ำคัญขององค์กำร กรมโยธำธิกำรและผังเมอืง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ควำมเป็นมำ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการและ

กรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องกัน  
ของทั้งสองกรมเข้าด้วยกัน และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
อย่างแท้จริง อันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจ
เกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่างๆ การโยธาธิการการออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
ด าเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการก าหนด
และก ากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการก าหนด
คุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้าง 
ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วย
การขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. วางและจัดท าผังเมืองประเภทอ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่  
ส่วนราชการอ่ืนร้องขอ และด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้นๆ 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผลและ
พัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมือง
และโยธาธิการ 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคารและ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

5. ให้บริการและค าปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม
แก่หน่วยงานต่าง ๆ 

6. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งการบูรณะและบ ารุงรักษา 

7. ด าเนินการประสาน ก ากับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เป็นไปตามผังเมือง รวมทั้งก ากับตรวจสอบการใช้อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

8. ด าเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
9. ด าเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน

ที่เก่ียวข้อง ในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี  

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1. ลักษณะส ำคัญขององค์กำร 
 

ก. สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร 
 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 
 

 พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง? 
1. สนับสนุน ก าหนด ก ากับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมือง และโยธาธิการมีมาตรฐานวิชาการ  

ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการด าเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น 

และชุมชน 
3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การผังเมืองและโยธาธิการ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 

 ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการและการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศคืออะไร? 

 
ที ่ หน้ำท่ีตำมกฎหมำย ควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำร 
1 ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและ
ถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1) ด าเนินการวางผังเมืองรวมให้สามารถประกาศใช้บังคับตามกฎหมาย 
    ท าการตรวจสอบและควบคุมอาคารให้มีความปลอดภัยจากการใช้สอย 
    ที่มีมาตรฐานด าเนินการก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มี 
    การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประสทิธิภาพสูงสุด 
2) ปรับปรุงทางน้ า ทางผันน้ า พื้นที่รับน้ านอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    จัดท าผังเมือง และระบบป้องกันน้ าท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ 
3) ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบช้ีน าในการพัฒนา 
4) พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา  
    โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย และรองรับ 
    การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) เพิ่มศักยภาพของพื้นที่ โดยการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปัน- 
    ส่วนท่ีดิน เพื่อจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ที่สมบูรณ์ เป็นไปตามหลักการผังเมือง 

2 วางและจัดท าผังเมืองประเภทอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ  
และด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้น ๆ 

1) ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบช้ีน าในการพัฒนา 
2) การพัฒนาเมือง ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมเมือง     
    และสาธารณสุข 

3 ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผล และพัฒนามาตรฐาน
ด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดท าเกณฑ์
มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 

พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย และรองรับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ หน้ำท่ีตำมกฎหมำย ควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำร 
4 ด าเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการ

ก่อสร้าง บูรณะเมือง หรืออาคารและสิ่งก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

1) ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบช้ีน าในการพัฒนา 
2) พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา 
   โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย และ 
   รองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการป้องกันการกัดเซาะ 
   มิให้เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ  และรักษา 
   แนวร่องน้ าลึกที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศมิให้เปลี่ยนแปลง 
   เพื่อขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันชีวิต 
   และทรัพย์สิน ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ชาติ 
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้รองรับการขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที ่
6) การพัฒนาเมือง ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมเมือง 
    และสาธารณสุข 

5 ให้บริการและค าปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งาน
ก่อสร้าง และงานที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของกรมแก่
หน่วยงานต่าง ๆ 

พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย และรองรับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6 ด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและ
ควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน 
รวมทั้งการบูรณะและบ ารุงรักษา 

1) งานก่อสร้างในเขตพระราชฐาน มีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด 
    สวยงาม สมพระเกียรติ 
2) พื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้าง 
    พื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย 
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา   
    โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย 
    และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7 ด าเนินการประสาน ก ากับดูแล สนับสนุน และพัฒนา 
การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไป
ตามผังเมือง รวมทั้งก ากับตรวจสอบการใช้อ านาจตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบช้ีน าในการพัฒนา 

8 ด าเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมือง-
และโยธาธิการ 

พัฒนาภูมิสารสนเทศกลาง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) 

9 ด าเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 

มุ่งให้ประชาชนในพ้ืนท่ีพึงพาตนเองได้ ด้วยหลักประชารัฐ 
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ที ่ หน้ำท่ีตำมกฎหมำย ควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำร 
10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้รองรับการขยายตัวของกิจกรรม 
   ในพื้นที ่
2) การพัฒนาเมือง ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อม 
    เมือง และสาธารณสุข 
3) พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการป้องกัน 
    การกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ  
    และรักษาแนวร่องน้ าลึกที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศมิให้ 
    เปลี่ยนแปลง  เพือ่ขจัดเง่ือนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน  
    และป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ชาติ 
4) เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 
5) เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและการบริการ 
6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือ 
1. ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้น าในการพัฒนาในด้านต่างๆ 
2. เพ่ิมศักยภาพของพ้ืนที่ โดยการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการปันส่วนที่ดิน เพ่ือจัดระเบียบ

แปลงที่ดินใหม่และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ เป็นไปตามหลักการผังเมือง 
3. วางและจัดท าผังเมืองให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 
4. ส่งเสริมให้พ้ืนที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาประเทศตามกรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล   

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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 กลไกท่ีส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร? 

    1. กลไก/วิธีการที่กรมใช้ในการส่งมอบงาน คือ การออกแบบและก่อสร้าง หรือปรับปรุงงานที่ได้
มาตรฐานงานก่อสร้างสูง เป็นไปตามพระราชประสงค์ มีความแข็งแรง สวยงาม และสมพระเกียรติ ซึ่งผลผลิต
และบริการ ประกอบด้วย  โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
    2. กลไก/วิธีการที่กรมใช้ในการส่งมอบงาน คือ การปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ   
ด้าน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรฐาน
งานก่อสร้างที่ด าเนินการด้วยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านตามหลักวิชาการให้มีความปลอดภัย และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผลผลิตและบริการ ประกอบด้วย ผลผลิตให้บริการด้านช่างและก ากับดูแลอาคาร, 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง, โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพ่ือพัฒนา และโครงการวางและสนับสนุนด้านการผัง
เมือง 
    3. กลไก/วิธีการที่กรมใช้ในการส่งมอบงาน คือ การออกแบบและก่อสร้างที่ได้มาตรฐานวิชาการโดย
ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน และเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สังคม วัฒนธรรม และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งผลผลิตและการบริการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    4. กลไก/วิธีการที่กรมใช้ในการส่งมอบงาน คือ การออกแบบและก่อสร้างที่ ได้มาตรฐานวิชาการ 
เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ โดยผู้มีความรู้เฉพาะความสามารถเฉพาะด้าน เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด
สอดคล้องกับภูมิประเทศ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 

(2) วิสยัทัศน์และค่านิยม 
 

 เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร 
 เป้าประสงค์ 

1. เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  
2. ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมือง และการควบคุมอาคาร  
3. ประชาชนได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 

 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแกนน าของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร 
 ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์ 

 ค่านิยม 
1. มีจิตสาธารณะ    
2. กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง    
3. ไม่เลือกปฏิบัติ   
4. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ  
5. โปร่งใส ตรวจสอบได้    
6. มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน 
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 สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ ? 

ความส าคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศคืออะไร ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

สมรรถนะหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ กฎหมายที่ต้องก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ให้พันธกิจบรรลุ ประกอบด้วย พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2543 และพ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547   

และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกรโยธา 
วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล นักผังเมือง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย นายช่างเขียนแบบ       
นายช่างเครื่องกล นายช่างเทคนิค นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา นายช่างศิลป์ นายช่างส ารวจ เป็นต้น 

ความส าคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ทางตรงคือ ออกกฎหมายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างหรือพัฒนาเมือง ควบคุมอาคาร 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัย ควบคุมการขุดดินและถมดินให้ถูกต้อง       
ตามหลักวิชาการ ด าเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ทางอ้อมคือ ประเทศมีผังเมือง
เป็นกรอบชี้น าการพัฒนาพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด 
ระดับเมือง และระดับชนบท รวมถึงการวางและจัดท าผังเมืองเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ช่วยให้สังคมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากอาคารสถานที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยแข็งแรง และส่งเสริมให้พ้ืนที่เมือง/ชุมชน มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัยและรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

(3) ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร 
 

 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร? 
บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีจ านวนทั้งสิน้ 3,472 คน ประกอบดว้ย ข้าราชการ ลกูจ้างประจ า 

พนักงานราชการ จ าแนกเป็นเพศชาย 2,050 คน เพศหญิง 1,422 คน 
 

 มีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง? 
 จ าแนกตามประเภทบุคลากร ดังนี้ 

 
ประเภท จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ข้าราชการ 1,823 คน 52.48 
ลูกจ้างประจ า 658 คน 18.94 
พนักงานราชการ   991 คน 28.58 
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 จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา ประเภท จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ระดับปริญญาเอก ข้าราชการ 24 1.32 
ระดับปริญญาโท ข้าราชการ 586 32.23 

ลูกจ้างประจ า 7 1.06 
พนักงานราชการ   58 5.94 

ระดับปริญญาตรี ข้าราชการ 941 51.49 
ลูกจ้างประจ า 123 18.7 
พนักงานราชการ   653 65.4 

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ข้าราชการ 272 14.96 
ลูกจ้างประจ า 528 80.24 
พนักงานราชการ   280 28.66 

 
 จ าแนกตามอายุเฉลี่ยของบุคลากร ดังนี้ 

 
ประเภท อายุตัวเฉลี่ย อายุราชการเฉลี่ย 

ข้าราชการ 44.64 16.93 
ลูกจ้างประจ า 50.22 23.52 
พนักงานราชการ   37.37 7.41 

 
*ข้อมูลเรื่องบุคลำกรจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่ ณ วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 

 

 อะไรคือข้อก าหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่างๆ? 
1. ต าแหน่งสายงานวิชาการ ก าหนดคุณวุฒิปริญญาตรี ยกเว้น ต าแหน่งนักผังเมือง ก าหนดวุฒิปริญญาโท 

 2. ต าแหน่งสายงานทั่วไป คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี   
 

 องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์
ของส่วนราชการคืออะไร? 

องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์  
คือ ความรู้ตามสายอาชีพ ได้แก่ นักผังเมือง นักวิเคราะห์ผั งเมือง ภูมิสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกรเครื่องกล 
วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา สถาปนิก นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย นายช่างเขียนแบบ นายช่างเครื่องกล   
นายช่างเทคนิค นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา นายช่างศิลป์ นายช่างส ารวจ เป็นต้น ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
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 ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยงภัยของส่วน

ราชการอะไรบ้าง? 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและความปลอดภัยและ

ความเสี่ยงภัย ตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ดังนี้ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 
พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) 

 

 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่ส าคัญคืออะไร? พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผน 
การพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง 

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร : มีทั้งบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เกิดการสร้างสรรค์งานเชิงนวัตกรรม/ปรับปรุงกระบวนงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และคนรุ่นเก่าท่ีมีประสบการณ์สูงมาท างานร่วมกัน ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน    

พ้ืนฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการพัฒนา 
1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่หลากหลาย ทั้งสายงานวิชาชีพและสายงานวิชาการ ได้แก่ 

วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล สถาปนิก มัณฑนากร ภูมิสถาปนิก นักผังเมือง
นักวิเคราะห์ผังเมือง นิติกร นายช่างโยธา นายช่างเขียนแบบ นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล ฯลฯ  

2. ข้าราชการในแต่ละช่วงอายุมีจ านวนเพียงพอและใกล้เคียงกัน ท าให้การสืบทอดองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ และการปฏิบัติงาน ให้กับคนรุ่นต่อรุ่นได้อย่างต่อเนื่อง  

3. บุคลากรช่วงอายุ 30 ลงมา เป็นบุคลากรคนรุ่นใหม่ จะมีความรู้พ้ืนฐาน ทักษะ และความเข้าใจ
ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นอย่างดี สามารถปรับเปลี่ยนการท างานให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในยุคปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว 

4. บุคลากรช่วงอายุ 50 – 60 ปี เป็นบุคลากรคนรุ่นเก่า จะมีทักษะความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีน้อย 
ขาดการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน แต่จะเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
ในการท างานสูงมาก 
 

(4) สินทรัพย ์
 

 ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญอะไรบ้าง รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสาร
และการให้บริการ?   

 อาคารสถานที่ 
1. ศูนย์ฝึกอบรม มีอาคารเรียนพร้อมที่พัก ประกอบด้วย  

 - ศูนย์ฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมืองประตูน้ าพระอินทร์  
จ.พระนครศรีอยุธยา (ห้องฝึกอบรม 4 ห้อง / ห้องนันทนาการ 2 ห้อง / ห้องพักปรับอากาศ ห้องละ 2 คน 
จ านวน 96 ห้อง / สถานที่ออกก าลังกายกลางแจ้ง) 

 - ศูนย์ฝึกอบรม ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 (ห้องฝึกอบรม 3 ห้อง /
ห้องพักปรับอากาศ ห้องละ 3 คน จ านวน 30 ห้อง) 

 - ศูนย์ฝึกอบรม ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 (ห้องฝึกอบรม 4 ห้อง) 
  2. ห้องจัดนิทรรศการโสตทัศนูปกรณ์ ณ ห้องสมุดกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามท่ี 6 
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 เทคโนโลยี 
1. ระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องคอมพิวเตอร์แทปเล็ต สมาร์ทโฟน 
 - อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ พล็อตเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า 
 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมจัดการส านักงาน โปรแกรมออกแบบและเขียนเว็บไซต์ 

โปรแกรมด้านงานแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โปรแกรมด้านงานออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม 
โปรแกรมด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม 

2. ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ได้แก่  
    - ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
    - ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) 
    - ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) 
    - ระบบถ่ายทอดสด (Live Streaming) 
    - ระบบประชุมทางไกล (Web Conference) 
    - ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารภาครัฐ (GIN) 
    - ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารภาครัฐ (MailGoThai) 
3. ระบบสารสนเทศ ได้แก่  
 - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ ได้แก่ ระบบบริการต่างๆ ทางเว็บไซต์กรมฯ เช่น ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง ฐานข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม ระบบติดตามการด าเนินงานผังเมืองรวม ฐานข้อมูลอาคาร 
ที่ต้องตรวจสอบ ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร ข้อมูลเจาะส ารวจชั้นดินทั่วประเทศ 

 - ระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสาร
ภาครัฐ ระบบสารสนเทศข้อมูลบุคคล ระบบบริหารงานการเงินการคลัง ระบบติดตามโครงการตรวจราชการ
และรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน สมุดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบการลา ระบบ e-Learning 

 - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ได้แก่ ระบบบริหารงานงบประมาณ ระบบงานแผน 
ระบบงานติดตามงบประมาณ  ระบบรายงานสรุปเชิงแผนที่ในรูปแบบแดชบอร์ดส าหรับผู้บริหาร ระบบการติดตาม
ความคืบหน้างานส าหรับผู้บริหาร 

4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่  
 - ระบบสืบค้นข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ 
  - ระบบสืบค้นข้อมูลเขื่อนป้องกันตลิ่งทั่วประเทศ 
  - ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการหลุมเจาะส ารวจชั้นดินทั่วประเทศ 
  - ระบบบริการข้อมูลการรังวัดดว้ยดาวเทียม GPS และ GNSS   
  - ระบบสืบค้นค าอธิบายข้อมูล GIS 
     - ระบบสืบค้นและสอบถามข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
  - ระบบตรวจสอบและขอยื่นค าร้องผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผังเมืองรวมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
  - โปรแกรมประยุกต์การใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือการวิเคราะห์ระดับจังหวัด  
 - ระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
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5. ระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
     - มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     - มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศไม่ให้ถูกท าลาย 

  ระบบการส ารองข้อมูล (Backup) และกู้คืนข้อมูล (Recovery) 
  โปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus) 
  เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 
  อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Fire Wall) 
  อุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (IPS) 
  มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ (Access Right) 

 - มีแผนรักษาความปลอดภัยให้การใช้งานข้อมูลและสารสนเทศเกิดความต่อเนื่องพร้อมใช้
งานในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

   แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   แผนความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Continuing Plan) 

 -  ระบบตรวจสอบสิทธิ์ยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Authentication) 
 -  ระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Management) 
 -  มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Maintenance Agreement) 

 อุปกรณ์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 

(PC และNotebook)  
2. อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องส ารองไฟฟ้า อุปกรณ์ส ารองข้อมูล เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ 
3. สถานีโครงข่ายอ้างอิง GNSS กรมโยธาธิการและผังเมือง (15 สถานี) ประกอบด้วย 

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS เครื่องตรวจสอบบรรยากาศ เครื่องตรวจสอบวัดความลาดเอียง เสาอากาศ 
เครื่องป้องกันฟ้าผ่า วิทยุส่งข้อมูลแบบ Real time โมเด็มชนิดรับส่งข้อมูลหลายช่องทาง เครื่องคอมพิวเตอร์ 
Server เครื่องส ารองไฟฟ้า เครื่องมือส ารวจรังวัดหาค่าพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS และ Server   

4. เครื่องมือส ารวจ เช่น กล้องส ารวจแบบประมวลผล (Total Station) และกล้องระดับ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  

5. โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ กล้อง Digital, กล้องวีดีโอ, Projector VDO Cassette และ IC Recorder ฯลฯ  
6. เรือเก็บผักตบชวา  
7. เครื่องทดสอบวัสดุ 
8. แอร์เคลื่อนที่  
9. รถบรรทุก 6 ล้อ/รถยนต์ 4 ล้อ/รถเครน/รถโฟลค์ลิฟท์ 
10. รถห้องสรงเคลื่อนที่ 
11. พลับพลาที่ประทับ ขนาดต่าง ๆ 
12. พลับพลาพิธีพร้อมระบบปรับอากาศ 
13. เครื่องตรวจสอบโครงสร้างอาคาร  
14. เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ 
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15. โทรศัพท์ โทรสาร  
16. เครื่องถ่ายเอกสาร  
17. ชุดอุปกรณ์สื่อสารในการวัดผลการเรียนรู้ส าหรับการฝึกอบรม (เครื่องโหวต) 

18. ชุดอุปกรณ์ระบบถ่ายทอดสด 
19. เครื่องวัดความลึกท้องน้ า 
20. เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ า 
21. เครื่องนับรถอัตโนมัติ 

(5) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ 
 

 ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญ
อะไรบ้าง? 

 
กฎหมำย 

กฎระเบียบ 
ข้อระเบียบ 

เนื้อหำ  สำระส ำคัญของกฎหมำย 
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 

ส่วนรำชกำรที่เป็นผู้ออก 
หรือเจ้ำของกฎหมำย 

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วน  
 ราชการกรมโยธาธิการ 
 และผังเมือง พ.ศ. 2557 

มีภารกิจ เกี่ ยวกับ งานด้ านการผั งเมืองระดับต่ างๆ  
การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุม
การก่อสร้างอาคาร ด าเนินการสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พ้ืนที่  และชนบท  
โดยการก าหนดและก ากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น  ระบบการตั้ งถิ่ น ฐานและโครงสร้าง พ้ืนฐาน  
รวมทั้งการก าหนดคุณภาพและมาตรฐาน การก่อสร้าง        
ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพ่ือให้ 
มีสภาพแวดล้อมที่ดี  เกิดมาตรฐานความปลอดภัย 
แห่ งสาธารณ ชน ความเป็ นระเบี ยบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง และสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี  
อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

กระทรวงมหาดไทย 
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กฎหมำย 

กฎระเบียบ 
ข้อระเบียบ 

เนื้อหำ  สำระส ำคัญของกฎหมำย 
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 

ส่วนรำชกำรที่เป็นผู้ออก 
หรือเจ้ำของกฎหมำย 

2. พระราชบัญญัติ 
    การผังเมือง พ.ศ. 2562 

 

เป็นกฎหมายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวางกรอบนโยบาย
การพัฒนาพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับประเทศ 
ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท 
ตลอดจนกระจายอ านาจในการวางและจัดท าผังเมือง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้มีหรือท าให้ดียิ่ งขึ้น 
ซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ     
ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพ
ของสั งคม  การป้ อ งกันภั ย พิบั ติ  และการป้ องกั น 
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ ดิน  เพ่ือส่งเสริม 
การเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพ่ือด ารงรักษา
หรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทาง
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี 
หรือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
ภูมิประเทศที่ งดงามหรือมีคุณค่ าในทางธรรมชาติ        
โดยแบ่ งเป็น (1) ผั งนโยบายการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่  
เป็ น ก รอบ ก าห น ดน โยบ ายและยุ ท ธศ าสตร์ ข อ ง 
การพัฒนาประเทศ ในด้านการใช้พ้ืนที่เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการ ประกอบด้วยผังนโยบายระดับประเทศ
ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด 
(2) ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นการก าหนดกรอบ
แนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพัฒนา
เมืองและ การด ารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้องและ
ชนบท ประกอบด้วยผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ        

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กฎหมำย 

กฎระเบียบ 
ข้อระเบียบ 

เนื้อหำ  สำระส ำคัญของกฎหมำย 
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 

ส่วนรำชกำรที่เป็นผู้ออก 
หรือเจ้ำของกฎหมำย 

3.  พระราชบัญญัติ 
     ควบคุมอาคาร 
     พ.ศ. 2522 

ควบคุมอาคารในส่วนที่ เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง  
ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข    
การรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม
และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

4. พระราชบัญญัติ 
    การขุดดินและถมดิน 
    พ.ศ. 2543 

ควบคุมการขุดดินและถมดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ทรัพย์สินและเพ่ือ    
ความปลอดภัยของประชาชน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

5. พระราชบัญญัต ิ
    จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา 
    พ้ืนที่ พ.ศ. 2547 

การด าเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผัง    
จัดรูปที่ดินใหม่ ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการจัดรูปที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสภาพ
ที่อยู่อาศัย แหล่งธุรกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 
ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และการร่วม
รับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ 
โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับ
รัฐ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นใน
ด้านคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน  
และเป็นการสอดคล้องกับการผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

6.  พระราชบัญญัติ 
     วิศวกร พ.ศ. 2542 
 

ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ือความปลอดภัย
ของบุคคลและทรัพย์สิน โดยก าหนดมาตรฐาน ความรู้
ความสามารถของผู้ประกอบการ และควบคุมงาน ตลอดจน
ส่งเสริมในทางวิทยาการ และควบคุมความประพฤติของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้อยู่ในมาตรฐานอันดี 

กระทรวงมหาดไทย 
สภาวิศวกร 

7.  พระราชบัญญัติ   
     สถาปนิก พ.ศ. 2543 
 

ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมเพ่ือผดุง
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการที่ดีและเป็นการแสดงออกในด้านหนึ่ง
ของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามแห่ งชาติตามกาลสมัย  
โดยก าหนดมาตรฐาน คุณวุฒิ  ความรู้ ความสามารถ  
และมรรยาทของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

กระทรวงมหาดไทย 
สภาสถาปนิก 
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 กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอ้ือให้ส่วนราชการท างานอย่างมีความคล่องตัวและ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2557  
 2. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
 3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 4. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
 5. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 
  6. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542  
 7. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 
 
ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร 
 

(6) โครงสร้างองค์การ 
 

 โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร? 
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 ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วนราชการ

ที่ก ากับมีลักษณะเช่นใด (*)? 
การปฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน ภาคเอกชน  

และภาครัฐ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการป้องกัน การลดความสูญเสียและสูญเปล่า รวมทั้งการป้องกันการทุจริต
ไม่ให้เกิดขึ้น การปฏิบัติงานใดๆ ต้องสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงให้ความส าคัญ
ในกระบวนการและวิธีการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน มีผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารระดับสูง ผู้ อ านวยการส านัก/กอง ท าหน้าที่ 
ในการก ากับดูแลในการปฏิบัติงานโดยมี 

  - การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน โดยมีการรายงานผลการประชุมให้ทุกหน่วย
ทราบทุกรอบเดือน  

 - การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม โดยจ าแนกเป็นการตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ และการตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารระดับสูง ได้มีการมอบอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

  อธิบดีได้มอบอ านาจให้ผู้บริหารกรมทุกระดับปฏิบัติราชการแทน โดยมีอ านาจในการสั่ง การอนุญาต 
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอ่ืนของส่วนราชการเป็นการเฉพาะเรื่อง โดยมีการรายงานผล
การตรวจราชการให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ และแจ้งภารกิจการในการปฏิบัติงานในกลุ่มไลน์ทุกครั้ง 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ  มีดังนี้ 
 - ระบบ GFMIS เพ่ือควบคุม ติดตาม ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และพิมพ์รายงาน 

จากระบบ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ 
 - หน่วยงานตรวจสอบภายใน ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบหลังการตรวจสอบ และแจ้งผลการตรวจสอบ  
ให้ทุกหน่วยงานทราบเป็นประจ าตามแผน 

3. ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตมิชอบ  
 - มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต โดยประกาศให้ทุกหน่วยทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
 - มีการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมยกย่องผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

เป็นแบบอย่างที่ดี ติดตามและสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
ของกรม 

 - มีคู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรม โดยมีการส ารวจ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) และน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ เพ่ือน าไปปรับปรุง 
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4. ด้านปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีกองคลังท าหน้าที่ด าเนินการ

ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดย 
 - ก าหนดให้มีกระบวนการรับฟังข้อร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น โดยผ่านช่องทางต่างๆ  

เช่น ศูนย์ด ารงธรรม เว็บไซต์ ตู้ ปณ . กล่องรับความคิดเห็น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สปน. หนังสือเรียน 
ถึงอธิบดีโดยตรง หรือหนังสือเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  

 - ก าหนดให้มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบ e-Bidding 
5. การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
 - ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการเงินการบัญชี ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  

ตรวจสอบการด าเนินโครงการ ตรวจสอบการควบคุมภายใน ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจ ากระทรวงมหาดไทย 
ตรวจสอบเอกสารรายงานสถานะการเงินประจ าปี รายงานสรุปการตรวจสอบภายในของกรม รายงานสรุปผล 
การตรวจสอบของผู้ตรวจราชการกรม รายงานสรุปผลการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรม 

 - กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามข้ันตอนของการควบคุมภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน  
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(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 ระดับของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง (*)? 
 กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิตต่อการบริการที่มีให้ และต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร 
 ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 
 

สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

 

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวง 

โครงการก่อสร้างเขต
พระราชฐาน 
 

1. ความม่ันคงแข็งแรง 
2. ความสวยงามและสมพระเกียรติ 
3. การดูแลรักษาสะดวกรวดเร็ว 

1. เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้อาคาร 
2. กองงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม 

 

2. โครงการต าบลมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

ประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐในพื้นท่ีงานน้ันๆ, 
องค์กรเอกชน, รัฐวิสาหกิจ
และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เสริมสร้างอาชีพรายได้ คุณภาพชีวิตและเยียวยาผู้ได้รับ  
   ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
2.ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

1. ประชาชน 
2. หน่วยงานภาครัฐและ 
    ภาคเอกชน 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสือ
(ข้อมูลและโครงการ) 

3. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อ
การท่องเท่ียว 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมีส่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ด าเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน 
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
   ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสือ 

4. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 

จังหวัด/ อปท. 
 
 

1. โครงการมีส่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ด าเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน 
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
   ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสือ 

5. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) 
 

จังหวัด/ อปท. 
 
 

1. โครงการมีส่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ด าเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน 
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
   ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสือ 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

6. โครงการก่อสร้างป้องกันน้ า
ท่วมพื้นท่ีชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. สิ่งก่อสร้างมีมาตรฐานทางวิชาการสามารถป้องกันน้ าท่วมได้จริง 
2. การด าเนินการก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ 

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบท้ัง
ทางบวกและลบจากระบบ
ป้องกันน้ าท่วมท่ีจัดท า 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

- ส่งมอบโดยจัดท าเป็น
หนังสือราชการ (ส่งมอบ
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน) 
 

7. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตล่ิงริมแม่น้ า
ภายในประเทศ 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. สิ่งก่อสร้างมีมาตรฐานทางวิชาการสามารถป้องกันตล่ิง 
ริมแม่น้ าภายในประเทศ 
2. การด าเนินการก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ 
 

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบท้ัง
ทางบวกและลบจากโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง 
ริมแม่น้ าภายในประเทศ 
 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

- ส่งมอบโดยจัดท าเป็น
หนังสือราชการ(ส่งมอบ
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน) 

8. โครงการวางและสนับสนุน
ด้านการผังเมือง 
- ผังประเทศ 
 
 

 
 
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน อปท. และ
สถาบันการศึกษา 
 

 
 
ผังนโยบายระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายยุทธศาสตร์
โครงการพัฒนาประเทศด้านการใช้พื้นท่ี การพัฒนาเมืองบริเวณท่ี
เกี่ยวข้องและชนบท โครงการพื้นฐานหลัก การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ 
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น 
 

 
 
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน   
 

 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา/   
    ประชุมกลุ่มย่อย 
4. เว็บไซต์กรมฯ 
5. สื่ออิเล็คทรอนิคต่าง ๆ 
6. หนังสือพิมพ์ 
 

 
 
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เอกสาร/แผ่นพับ line 
Facebook 
2.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมฯ  
3. ติดต่อประสานงาน
สอบถามข้อมูลโดยตรงท่ี
ส านักผังประเทศและผังภาค 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

- ผังภาค 
 
 
 
 
 
 
 
- ผังเมืองรวมจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

 

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน อปท. และ
สถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน อปท. 
และสถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
อปท. 

 

ผังนโยบายระดับภาค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารง
รักษาพื้นท่ีท่ีมีขอบเขตเกินหน่ึงจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค 
ก ารสาธารณู ปการ และบริการสาธารณะรวมท้ั งการบ ารุ งรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
จัดท านโยบายระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
การด ารงรักษาพื้นท่ีระดับจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน     
การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค 
การสาธารณู ปการ และบริการสาธารณะรวมท้ั งการบ ารุ งรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
1. ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. ภาครัฐ/เอกชน เห็นความส าคัญและใช้เป็นกรอบในการวางแผน/  
    ด าเนินการพัฒนาพื้นท่ี 
3. น าไปสู่การปฏิบัติจริง 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางและจัดท าผังเมือง 
 

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน และ อปท. 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน อปท. 
และภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนและ
ภาคเอกชนในเขตพื้นท่ีวางผัง 

 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา/   
    ประชุมกลุ่มย่อย 
4. เว็บไซต์กรมฯ 
5. สื่ออิเล็คทรอนิคต่าง ๆ 
6. หนังสือพิมพ์ 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา/   
    ประชุมกลุ่มย่อย 
4. เว็บไซต์กรมฯ 
5. สื่ออิเล็คทรอนิคต่าง ๆ 
6. หนังสือพิมพ์ 
 
 
 

1.ติดต่อโดยตรง 
2.หนังสือราชการ 
3.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.โทรศัพท์/ โทรสาร 
5.เว็บไซต์กรมฯ 
6.ประชุมระดมความ
คิดเห็นจากผู้รับบริการ 
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของโครงการ 
 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เอกสาร/แผ่นพับ line 
Facebook 
2.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมฯ  
3. ติดต่อประสานงาน
สอบถามข้อมูลโดยตรงท่ี
ส านักผังประเทศและผังภาค 
 
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เอกสาร/แผ่นพับ line 
Facebook 
2.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมฯ  
3.ติ ดต่ อประสานงาน
สอบถามข้อมูลโดยตรงท่ี
ส านักผังประเทศและผังภาค 
 
 

 
ส่งมอบโดยจัดท าเป็น
หนังสือราชการ  
(ผังพื้นท่ีเฉพาะแผนงาน 
และโครงการเพื่อ 
การพัฒนา) 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

- ผังเมืองเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผังพื้นท่ีเฉพาะ 
 

หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวง กรม และ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
อปท. และ หน่วยงานอื่นท่ีร้องขอ 
 

1. ได้ พ.ร.บ.ผังเมืองเฉพาะหรือพรฎ.ผังเมืองเฉพาะ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพื้นท่ี  
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
1. พื้นท่ีได้รับการพัฒนาตามผัง 
2. เครื่องมือชี้น า/แนวทาง (Guide line) ในการพัฒนาพื้นท่ี 
3. ถูกต้องตามหลักวิชาและสามารถปฏิบัติได้จริง 
4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนและ
ภาคเอกชนในเขตพื้นท่ีวางผัง 
 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โทรศัพท์/โทรสาร 
5. เว็บไซต์กรมฯ 
6. ประชุมระดมความ
คิดเห็นจากผู้รับบริการ
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของโครงการ 

ส่งมอบโดยจัดท าเป็น
หนังสือราชการ  
(ผังพื้นท่ีเฉพาะแผนงาน 
และโครงการเพื่อ 
การพัฒนา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

 

- ส ารวจและจัดท าข้อมูลทาง
กายภาพการผังเมืองด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) มาตราส่วน 1 : 4,000 
 • บริเวณพื้นท่ีนอกชุมชน
ระดับเทศบาล 
 • เพื่อการประเมินผลผังเมือง
รวมเมือง/ผังเมืองรวมชุมชน 
 
- การประเมินผล 
ผังเมืองรวมจังหวัด 
- การประเมินผล 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
 
 
 
- คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
การวางผัง 
- คู่มือการประเมินผลผังเมืองรวม
จังหวัด 
- คู่มือการประเมินผลผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชน 
- เอกสารวิชาการด้านการผังเมือง 
 
 

 

หน่วยงานภาครัฐ, อปท. , 
หน่วยงาน/องค์กรเอกชน, 
สถาบันการศึกษา, ประชาชน 
และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
หน่วยงานภาครัฐ, อปท.,
องค์กรเอกชน, ประชาชน 
และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
หน่วยงานภาครัฐ, อปท. ,  
หน่วยงาน/องค์กรเอกชน, 
สถาบันการศึกษา, ประชาชน 
และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 

1. เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าผังและการปรับปรุงผังเมือง 
2. เป็นข้อมูลส าหรับใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจใน 
การปรับปรุงผัง 
3. เครื่องมือชี้น าแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
4. ข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐได้ 
 
 
 
 
1. เป็นข้อมูลส าหรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง การปรับปรุง 
ผังเมืองรวม 
2. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและพัฒนาพื้นท่ี 
3. เป็นข้อมูลส าหรับใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ 
การปรับปรุงผังเมืองรวม 
 
 
1. เกณฑ์ มาตรฐานการวางและจัดท าผังเมืองและการประเมินผล 
ผังเมืองรวมท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการผังเมือง 
2. ความรู้ด้านวิชาการผังเมือง 
3. ความรู้ด้านวิชาการสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวาง 
และจัดท าผังเมือง 
4. การน าองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในการวางและจัดท า
ผังเมือง การประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และผังเมืองรวม
จังหวัดได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
 

 

1. หน่วยงานภาครัฐ 
2. อปท. 
3. ภาคเอกชน 
4. ประชาชน 
5. หน่วยงานภายใน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
 
1. ประชาชนและทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ 
3. อปท. 
4. หน่วยงานราชการ 
 
 
1. ประชาชนและทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ 
3. อปท. 
4. หน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 

 

1. ติอต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โทรศัพท์/โทรสาร 
5. เว็บไซต์กรม 
 
 
 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. ประชุม/สัมมนา/อบรม 
5. ให้ค าปรึกษา แนะน า 
6. เว็บไซต์กรมฯ 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. ประชุม/สัมมนา/ 
อบรม 
5. ให้ค าปรึกษา แนะน า 
6. เว็บไซต์กรมฯ 
 

 

1. ติดต่อประสานงานท่ี
กรมโดยตรงกับ 
ส านักวิศวกรรมการผังเมือง 
2. ส่งมอบโดยจัดท าเป็น
หนังสือราชการ 
 
 
 
 
1. ตามภารกิจถ่ายโอน 
ส่งมอบโดยจัดท าเป็น 
หนังสือราชการ 
2. ดาวน์โหลดข้อมูลจาก
เว็บไซต์ 
 
 
1. เอกสาร/ซีดี/คู่มือ 
2. การให้บริการผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมฯ 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

9. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตาม 
ผังเมือง 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมีส่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ด าเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน 
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
   ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสือ 

10. โครงการท่ีดินท่ีได้รับ 
การจัดรูปเพ่ือพัฒนาพื้นท่ี 
- ก าหนดนโยบายและแผน 
การพัฒนาเมืองและชนบท 
(แผ่นแม่บทและพื้นท่ีเป้าหมายฯ 
และอื่นๆ) 
 
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีด้วย 
วิธีการจัดรูปท่ีดิน 
 
- ด าเนินการพัฒนาพื้นท่ีด้วย
โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นท่ี ซ่ึงประกอบด้วย พื้นท่ี 
แปลงที่ดินใหม่ และการพัฒนา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

 
 
1. ภาครัฐ ได้แก่ อปท. และ
รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การเคหะ
แห่งชาติ และหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ 
 
 
 
 
 
2. ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคม
จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 
และเจ้าของท่ีดินในโครงการ
จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 
 

 
 
1. สภาพแวดล้อมท่ีดีของชุมชนและเมือง 
2. การใช้ประโยชน์ในท่ีดินได้เต็มประสิทธิภาพ 
3. กระบวนการด าเนินการท่ีเป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
5. เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและท่ีดินให้สูงขึ้น 
6. เพิ่มศักยภาพของพื้นท่ีเพื่อการอยู่อาศัย การประกอบกิจการและ
การลงทุน 
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ 
 
1. สภาพแวดล้อมท่ีดีของชุมชนและเมือง 
2. การใช้ประโยชน์ในท่ีดินได้เต็มประสิทธิภาพ 
3. กระบวนการด าเนินการท่ีเป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
4. เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและท่ีดินให้สูงขึ้น  

 
 
1. เจ้าของท่ีดินในโครงการ 
จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 
2. ประชาชนโดยรอบท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นท่ี 
3. อปท. , ภาครัฐ และเอกชน 

 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. ประชุม/สัมมนา 
5. เว็บไซต์กรมฯ 

 
 
1. ให้ความรู้ให้ค าปรึกษา
ส่งเสริมสนับสนุน และ
ก ากับดูแลด าเนินโครงการ 
(จัดท าคู่มือ/ระเบียบ
มาตรฐานงานจัดรูปท่ีดินฯ) 
2. เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์กรมฯ 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสาร/แผ่นพับ และ CD 
ให้แก่หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
 

11. กองทุนจัดรูปท่ีดิน 
สนับสนุนด้านการเงินให้แก่
โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นท่ี 
 
 
 
 

1. ภาครัฐ ได้แก่ส่วน
ราชการผู้ด าเนินโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรัฐวิสาหกิจ 
2. ภาคเอกชน ได้แก่ 
สมาคมจัดรูปท่ีดินเพื่อ
พัฒนาพ้ืนท่ี  

1. ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินในการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัด
รูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับหลักการผัง
เมือง 
2. เพื่อใช้ในการค้นคว้า วิจัย ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 

หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เอกชน 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. ประชุม 
5. เว็บไซต์กรมฯ 
6. Facebook 
7. e-mail 

1. ให้ค าปรึกษาในการ
ขอรับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุน 
2. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เอกสาร/
แผ่นพับ และ CD แก่
หน่วยงาน 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

12. ผลผลิตการให้บริการด้าน
ช่างและก ากับดูแลอาคาร 
- การส ารวจ วางผัง ออกแบบ 
และประมาณราคาอาคารและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
- การควบคุมการก่อสร้าง 
- การตรวจสอบซ่อมแซม ฟื้นฟู 
บูรณะอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน 
- งานให้ค าปรึกษาด้านช่าง อาคาร
และโครงสร้างพื้นฐาน 
- งานวางผัง ออกแบบ ก่อสรา้ง
ตกแต่งพลับพลาพิธี พร้อมท้ังให้
ค าปรึกษาแนะน าอาคารพลับพลาพิธี 
 
- การทดสอบวัสดุก่อสร้างและ
เจาะส ารวจชั้นดิน 
 
 
 
- แก้ไขปัญหาผักตบชวาและ
วัชพืช 
 
 
- ก าจัดส่ิงกีดขวางการจราจร 
ทางน้ า (ก าจัด ผักตบชวาและวัชพืช) 
- ให้บริการยืมเครื่องสูบน้ าแบบ
เคลื่อนท่ี 
- ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตล่ิง 
- ซ่อมแซมคันป้องกันน้ าท่วม 
- ซ่อมแซมเขื่อนริมทะเล 
 

 
 
หน่วยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ, อปท. , 
ภาคเอกชน และประชาชน 
 
 
 
 
 
ส านักพระราชวัง, กรมราช-
องครักษ์, หน่วยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ, อปท. , 
ภาคเอกชน และประชาชน 
หน่วยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ, อปท. ,  
ภาคเอกชน และ 
ประชาชน 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
หน่วยงานของรัฐ, อปท. , 
ภาคเอกชน และประชาชน 
 

 
 
1. ให้ความรู้ท่ีน าไปปฏิบัติงานได้ 
2. ถูกต้องตามกฎหมาย 
3. ได้มาตรฐานด้านช่าง 
 
 
 
 
 
1. ได้มาตรฐานด้านช่าง 
2. มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย และสวยงาม 
3. ตรงเวลา 
4. ความพึงพอใจ 
1. ผลการทดสอบถูกต้อง แม่นย า เป็นไปตามมาตรฐานและ 
หลักวิชาการ 
2. การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา 
3. เสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบท่ีน้อยลง 
4. สร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 
- โครงการท าให้สภาพแวดล้อมดี การสัญจรทางน้ าได้สะดวก และ
ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
 
 
1. สามารถสัญจรทางน้ าได้โดยสะดวกปลอดภัย             
2. ท าให้แหล่งน้ าสะอาดขึ้น ไม่ก่อให้เกิดน้ าเน่าเสีย  
3. ช่วยบรรเทาภัยแล้งและน้ าท่วม 
4. สามารถป้องกันการพังทลายของตล่ิง, ป้องกันน้ าท่วมเข้า 
เขตพื้นท่ีเศรษฐกิจและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งริมทะเล 
 

 
 
1. หน่วยงานภาครัฐ 
2. อปท. 
3. ภาคเอกชน และประชาชน 
 
 
 
 
 
ประชาชนท่ีได้ใช้ประโยชน์จาก
งานบริการด้านช่างท้ังหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
- ประชาชนท่ีอาศัยริมน้ าเพ่ือการ
สัญจรทางน้ าและประกอบอาชีพ
ประมง 
 
1. ประชาชนท่ีใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า 
2. ประชาชนท่ีใช้ประโยชน์จาก
เครื่องสูบน้ า 
3. ประชาชนท่ีใช้ประโยชน์จาก
สิ่งก่อสร้าง 
 

 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. เว็บไซต์กรมฯ 
5. ประชุม 
6. ร่วมด าเนินการตรวจ
งานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนังสือราชการ 
 
 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ       
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 
1. ส่งมอบเป็นหนังสือและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ส่งมอบอาคารและ
ระบบ โครงสร้างพื้นฐาน 
3. ส่งมอบพลับพลาพิธี 
4. อบรม/คู่มือผ่าน
เว็บไซต์กรมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์กรมฯ 
2. ติดต่อสอบถามโดยตรง
ได้ท่ี กองบูรณะและบ ารุงรกัษา 
1. ด าเนินการโดยใช้ 
เครื่องจักรกลเรือก าจัด
ผักตบชวา และวัชพืช 
2. เครื่องสูบน้ าแบบเคลื่อนท่ี
ขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที 
3. ส ารวจและออกแบบ
เพื่อท าการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

- องค์ความรู้ด้านช่างท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
- พัฒนาปรับปรุงและจัดท า
ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง 
กฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายขุดดินและถมดิน และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบความปลอดภัย ออก
ใบอนุญาต และต่ออายเุกี่ยวกับ
สถานท่ีประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 
- พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
กฎหมายเพื่อความปลอดภัยใน
อาคาร โรงมหรสพและตรวจสอบ
อาคารท่ีต้องตรวจสอบตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร 
 

อปท. , กทม. , เมืองพัทยา,  
หน่วยงานราชการอื่น และ
ภาคเอกชน 
 
1. หน่วยงานราชการ และ 
อปท. 
2. ภาคเอกชน และประชาชน 
 
 
เจ้าของผู้ประกอบกิจการ 
โรงมหรสพ และประชาชน
ผู้ใช้บริการ 
 
กรุงเทพมหานคร และ 
ประชาชนผู้ยื่นอุทธรณ์ 
 
 
 
หน่วยงานราชการภาคเอกชน 
และประชาชน 
 

ความรู้ในการก่อสร้างและบ ารุงรักษาอาคารให้ปลอดภัย 
 
 
 
เป็นท่ีปรึกษาให้กับ อปท. 
 
1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 
2. มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง 
3. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ 
1. ขั้นตอนในการอนุญาตรวดเร็ว 
2. ติดต่อสะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ 
 
 
ผลการวินิจฉัยท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 
 
 
 
 
1. อาคารมีความปลอดภัย 
2. ประชาชนผู้ใช้อาคารมีความมั่นใจในความปลอดภัย  
 

ประชาชนผู้อยู่อาศัยในอาคาร
และบริเวณใกล้เคียง 
 
 
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
จากการบังคับใช้กฎหมาย 
 
 
 
ประชาชนท่ีเข้าใช้บริการ 
โรงมหรสพท่ีได้รับอนุญาต 
 
 
- เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
- ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
จากการบังคับใช้กฎหมาย 
 
 
ประชาชนได้รับผลกระทบจาก
การบังคับใช้กฎหมาย 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท์/ โทรสาร 
3. เว็บไซต์กรมฯ 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โทรศัพท์ 
5. ประชุม/สัมมนา 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ยื่นค าร้อง 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์ 
4. ประชุม/สัมมนา 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์ 
4. ประชุม/สัมมนา 
 

ประกาศข้อบังคับ  
แจ้งเป็นหนังสือและให้
ค าปรึกษาทางเว็บไซต์
กรมฯ 
 
ออกใบอนุญาต ให้ใช้
อาคาร 
 
ค าวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์
และเจ้าพนักงาน 
 
 
 
เผยแพร่ทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์/ 
จัดอบรม/สัมมนา 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

- ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อ
หารือ และพิจารณาข้อร้องเรียน 
เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง  
กฎหมายจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
กฎหมายควบคุมอาคาร และ
กฎหมายขุดดินและถมดิน 
 
- ตรวจสอบอาคารภาครัฐ 9 
ประเภท 
 
 
- ประเมินความปลอดภัยอาคาร
เอกชน 
 
 
- การส ารวจและตรวจสอบ  
ความปลอดภัย อาคารภาครัฐ 
 
 
 
 
- จัดท าและปรับปรุง มาตรฐาน
อาคาร /การขุดดินและถมดิน
และงานช่าง 
 

1. หน่วยงานราชการและ 
อปท. 
2. ภาคเอกชนและ
ประชาชน 
 
 
 
หน่วยงานราชการ และ
เจ้าของอาคารท่ีได้รับ 
การส ารวจตรวจสอบ 
 
เจ้าของอาคารท่ีได้รับ 
การตรวจสอบ และประชาชน 
ผู้ใช้อาคาร 
 
หน่วยงานราชการเจ้าของ
อาคาร 
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ, 
ภาคเอกชน และประชาชน 
 

เป็นท่ีปรึกษาให้กับ หน่วยงานราชการ และ อปท. 
 
1. เป็นท่ีปรึกษาให้กับประชาชน 
2. มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง 
3. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ 
 
 
1. อาคารมีความปลอดภัย 
2. ประชาชนผู้ใช้อาคารมีความมั่นใจในความปลอดภัย  
 
 
1. อาคารมีความปลอดภัย 
2. ประชาชนผู้ใช้อาคารมีความมั่นใจในความปลอดภัย 
 
 
1. มีมาตรฐานทางวิชาการ 
2. สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 
 
มาตรฐานมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถน าไปใช้
ปฏิบัติงานได้จริง สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

ประชาชนได้รับผลกระทบจาก
การบังคับใช้กฎหมาย 
 
 
 
 
 
ประชาชนท่ีเข้าใช้สอยอาคาร
ราชการ 
 
 
1. เจ้าของอาคารท่ีได้รับ 
การตรวจสอบ 
2. ประชาชนผู้ใช้อาคาร 
 
ประชาชนผู้เข้าใช้บริการอาคาร
ของส่วนราชการท่ีได้รับ 
การตรวจสอบ 
 
 
 
1. ประชาชนท่ัวไปผู้ใช้อาคาร 
2. วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ 
3. ผู้ประกอบการ 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โทรศัพท์ 
5. ประชุม/สัมมนา 
 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โทรศัพท์ 
5. ประชุม/สัมมนา 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โทรศัพท์ 
5. ประชุม/สัมมนา 
 

1. ให้ค าปรึกษาและแจ้ง
ผลเป็นหนังสือ  
2. ให้ค าปรึกษาผ่านทาง
เว็บไซต์ 
3. ให้ค าปรึกษาโดยตรง 
 
 
ส่งมอบเป็นหนังสือ และ
รายงานผล 
 
 
ให้ค าแนะน าโดยตรง 
 
 
 
ส่งมอบเป็นหนังสือและ
รายงานผล 
 
 
 
 
ประกาศเป็นมาตรฐานงาน 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

13. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตล่ิงเพื่อป้องกัน 
การสูญเสียดินแดนของประเทศ 

อปท. และประชาชน 
 

1. สิ่งก่อสร้างมีมาตรฐานทางวิชาการสามารถป้องกันตล่ิง  
เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
2. การด าเนินการก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ 

1. อปท. ท่ีได้รับการสนับสนุน
โครงการก่อสร้างเขื่อนได้ใช้
ประโยชน์จากการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าชายแดน 
2. ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
ทางบวกจากโครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการ
สูญเสียดินแดนของประเทศ 
 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

ส่งมอบโดยจัดท าเป็น
หนังสือราชการ  
(ส่งมอบโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน) 
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(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 
 

 ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญมีอะไรบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ (*) 
 กลไกท่ีส าคัญในการสื่อสาร และข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 

สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวง 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างเขต
พระราชฐาน 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีโครงการก่อสร้างเขตพระราชฐาน
มอบหมาย 

1. ความรวดเร็ว 
2. ความถูกต้องและชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
    ท่ีได้รับมอบหมาย 
3. สวยงามและสมพระเกียรติ 
4. ถูกต้องเรียบร้อยมีคุณภาพสูงสุด และเป็นไป 
    ตามมาตรฐานสากล 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม 
 
 

 

2. โครงการต าบลมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 
 
 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการ 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีหน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. ความรวดเร็ว แม่นย า ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
    ตามกฎหมาย 
 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม 
 

 

3. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อ
การท่องเท่ียว 
 
 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการ 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีหน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. ความรวดเร็ว แม่นย า ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
    ตามกฎหมาย 
 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

4. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 
 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการ 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีหน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. ความรวดเร็ว แม่นย า ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
    ตามกฎหมาย 
 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

 

5. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) 
 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการ 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีหน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. ความรวดเร็ว แม่นย า ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

 

6. โครงการก่อสร้างป้องกันน้ า
ท่วมพื้นท่ีชุมชน 

1. ประชาชนและ
หน่วยงานราชการใน
พื้นท่ีงานน้ัน ๆ  
2.หน่วยงานราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลส าหรับการจัดท าระบบป้องกัน   
    น้ าท่วม 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีหน่วยงานราชการ
น้ันๆ เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. ความรวดเร็ว 
3. ความแม่นย าและชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
    ตามกฎหมาย 
 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม 
 
 

 

7. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตล่ิงริมแม่น้ า
ภายในประเทศ 
 

1. ประชาชนและ
หน่วยงานราชการ 
ในพื้นท่ีน้ัน ๆ 
2. หน่วยงานราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง
ริมแม่น้ าภายในประเทศ 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย ท่ีหน่วยงานราชการ
น้ันๆ เกี่ยวข้อง 

1. ความรวดเร็ว 
2. ความแม่นย าและชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
    ตามกฎหมาย 
 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 
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สินค้าหรือบริการ ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน แนวทางและวิธีการ

สื่อสารระหว่างกัน นวัตกรรม 

8. โครงการวางและสนับสนุน
ด้านการผังเมือง 
- ผังภาค 
 
 
 
 
 
 
 

- ผังเมืองรวมจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

- ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน 
 
 
 
 
 
- ผังเมืองเฉพาะ 
 
 
 
 

 
 
หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
อปท. และ
สถาบันการศึกษา 
 
 
 
 

จังหวัด อปท. 
ภาคเอกชน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และ
รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 

1. อปท. 
2. หน่วยงานภาครัฐ 
3. ภาคเอกชน  
(เช่น สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย) 
 
1. ประชาชนและภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ี 
2.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นท่ี 
3.หน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

 
 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) และ
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในการมี 
ส่วนร่วมในกระบวนการวางผัง 
2. การประชุมหารือเพื่อขอรับทราบนโยบายการ
พัฒนาพื้นท่ีกับผู้บริหารจังหวัด/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
3. ร่วมเป็นคณะกรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการวางผัง 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด
ได้ก าหนด ในการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

1. ร่วมด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมตาม 
พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 
2. ร่วมชี้แจงกฎกระทรวงผังเมืองรวมให้ท้องถิ่นได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้ 
3. ให้ค าปรึกษาและตรวจสอบการใช้ท่ีดินตาม 
กฎกระทรวงผังเมืองรวม 
 

1.เป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินงาน 
2.ร่วมประสานงานกับประชาชนและภาคส่วนท่ี  
เกี่ยวข้องกับพื้นท่ี 
3.ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจและกฎหมายท่ีหน่วยงาน
ราชการนั้นๆ เกี่ยวข้อง 
4.ให้การสนับสนุนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
5.ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี เพื่อผลักดันให้ผังเมืองเฉพาะ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
 
1.ความรวดเร็ว 
2.ความถูกต้องและชัดเจนในบทบาทหน้าท่ีท่ี  
   ได้รับมอบหมาย 
3.เป็นไปตามหลักวิชาการผังเมือง 
 
 
 
 

1. พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562  
2. ยึดถือมาตรฐานทางวิชาการผังเมือง 
3. คู่มือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้  
    บังคับผังเมืองรวม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และร่วมประสานงาน
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น 
2.ร่วมกันก าหนดขอบเขตของงานอย่างเหมาะสม
กับบริบทของชุมชนในพื้นท่ี 
3.ความแม่นย าและชัดเจนในบทบาทและภารกิจ
หน้าท่ีตามท่ีหน่วยงานน้ันๆรับผิดชอบ 
 

 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา 
    /ประชุมกลุ่มย่อย 
4. เว็บไซต์กรมฯ 
5. สื่ออิเล็กทรอนิคต่าง ๆ 
 
 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา 
    /ประชุมกลุ่มย่อย 
4. เว็บไซต์กรมฯ 
5. สื่ออิเล็กทรอนิคต่าง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ  
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โทรศัพท์/โทรสาร 
5. เว็บไซต์กรมฯ 
 6. ประชุมระดมความ
คิดเห็นจากผู้รับบริการ  
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของโครงการ 
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สินค้าหรือบริการ ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน แนวทางและวิธีการ

สื่อสารระหว่างกัน นวัตกรรม 

- ผังพื้นท่ีเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส ารวจและจัดท าข้อมูลทาง
กายภาพการผังเมืองด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
มาตราส่วน 1:4,000 
 • บริเวณพื้นท่ีนอกชุมชน
ระดับเทศบาล 
 • เพื่อการประเมินผลผังเมืองรวม
เมือง/ผังเมืองรวมชุมชน 
 
- การประเมินผล 
ผังเมืองรวมจังหวัด 
- การประเมินผล 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
 

- ประชาชนและภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ี 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นท่ี 
- หน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
1. หน่วยงานภาครัฐ 
2. อปท. 
3. หน่วยงาน/องค์กร-
เอกชน 
4. สถาบันการศึกษา 
5. ประชาชนและ 
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
1. อปท. 
2. ส านักงานโยธาธิการ-
และผังเมืองจังหวัด 
3. หน่วยงานราชการต่าง  ๆ
4. องค์กรภาคเอกชน 
5. ประชาชนและ 
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1.เป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการ
ด าเนินงาน 
2.ร่วมประสานงานกับประชาชนและภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับพื้นท่ี 
3.ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจและกฎหมายท่ี
หน่วยงานราชการน้ันๆเกี่ยวข้อง 
4.ให้การสนับสนุนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
5.ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 
 
 
 
 
1. ก ากับ ดูแล และสนับสนุน เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 
2. ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุน 
ด้านวิชาการแผนท่ี 
3. มีส่วนร่วมการจัดประชุม สัมมนา และ 
การฝึกอบรมทางวิชาการ 
4. มีส่วนร่วมในการส ารวจ จัดเก็บข้อมูล และ
รวบรวมข้อมูล 
 
ร่วมด าเนินการประเมินผลผังเมืองรวม ตาม  
พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 
 

1.ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และร่วมประสานงาน
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น 
2.ร่วมกันก าหนดขอบเขตของงานอย่างเหมาะสม
กับบริบทของชุมชนในพื้นท่ี 
3.ความแม่นย าและชัดเจนในบทบาทและภารกิจ
หน้าท่ีตามท่ีหน่วยงานน้ันๆรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
1. ระเบียบส านักนายก พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม 
2. วิชาการ/มาตรฐานแผนท่ี 
3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4. บันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน 
5. ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้บริการแผนท่ี
ดิจิตอล 
 
1. พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 
2. กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน/ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/
ประกาศคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ/
ประกาศคณะกรรมการผังเมือง 
3. กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. วิชาการ/มาตรฐานด้านการผังเมือง 

  1. ติดต่อโดยตรง 
  2. หนังสือราชการ 
  3. จดหมาย  
      อิเล็กทรอนิกส์ 
  4. โทรศัพท์/โทรสาร 
  5. เว็บไซต์กรมฯ 
  6. ประชุมระดมความ 
      คิดเห็นจากผู้รับบริการ   
      ผู้เกี่ยวข้อง และ 
      ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      ของโครงการ 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์ / โทรสาร 
4. เว็ปไซต์กรมฯ 
 
 
 
 
 
1. ติดต่อประสานงาน 
    โดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. ประชุม/สัมมนา/ 
    ฝึกอบรม/การสอนงาน 
5. เว็บไซต์กรมฯ 
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สินค้าหรือบริการ ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน แนวทางและวิธีการ

สื่อสารระหว่างกัน นวัตกรรม 

- คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
การวางผัง 
- คู่มือการประเมินผลผังเมืองรวม
จังหวัด 
- คู่มือการประเมินผลผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชน 
- เอกสารวิชาการด้านการผังเมือง 

 

1. อปท. 
2. หน่วยงานภาครัฐ 
3. ส านักงานโยธาธิการ-
และผังเมืองจังหวัด 
4. สถาบันการศึกษา 
5. หน่วยงาน /องค์กร-
เอกชน 
6. ประชาชนและ 
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. มีส่วนร่วมในการส ารวจ จัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
2. มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น การปรึกษาหารือ 
การให้ประเด็นปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ 
3. ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนด้านวิชาการ 
ผังเมืองเพื่อการวางและจัดท าผังเมือง การประเมินผล
ผังเมืองรวม 
4. มีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านข้อมูล แผนงาน 
โครงการ นโยบายด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. มีส่วนร่วมในการจัดการประชุม สัมมนา และ 
การฝึกอบรมทางวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  

1. กฎหมายผังเมือง 
2. กฎหมายควบคุมอาคาร 
3. กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. วิชาการด้านผังเมือง 

 

1. ติดต่อประสานงาน   
    โดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. ประชุม/สัมมนา/   
    ฝึกอบรม 
5. เว็บไซต์กรมฯ 
 
 
 

 

9. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตาม 
ผังเมือง 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการ 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีหน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. ความรวดเร็ว แม่นย า ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
    ตามกฎหมาย 
 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

 

10. โครงการท่ีดินท่ีได้รับ 
การจัดรูปเพ่ือพัฒนาพื้นท่ี 
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีด้วยวิธีการ
จัดรูปท่ีดิน 
- ด าเนินการพัฒนาพื้นท่ีด้วย
โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นท่ี ซ่ึงประกอบด้วย พื้นท่ี 
แปลงท่ีดินใหม่ และการพัฒนา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

 
 
1. ผู้ด าเนินโครงการ 
ได้แก่ ส านักงานโยธาธิ-
การและผังเมืองจังหวัด 
อปท. การเคหะแห่งชาติ  
หน่วยงานภาครัฐ  
สมาคมจัดรูปท่ีดินเพื่อ
พัฒนาพ้ืนท่ี 
2. องค์กรภาคเอกชน 
ด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และ
พัฒนาเมือง 
3. กรมท่ีดิน อปท. และ
หน่วยงานราชการต่างๆ 
 

 
 
1. ให้ค าปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับการ
ด าเนินการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 
2. ร่วมด าเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 

 
 
1. กฎหมายผังเมือง 
2. กฎหมายจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
3. กฎหมายควบคุมอาคาร 
4. กฎหมายท่ีดิน 
5. กฎหมายการขุดดินและถมดิน 
6. กฎหมายของส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาท่ีดิน 
7. วิชาการผังเมือง 
8. แผนพัฒนาท่ีดินเศรษฐกิจและสังคม 
สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ 
9. ข้อตกลงร่วมกัน 
 

 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์ โทรสาร  
4. ประชุม/สัมมนา 
5. เว็บไซต์กรมฯ 
 

 
 
โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อ
พัฒนาพ้ืนท่ี 4.0 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

11. กองทุนจัดรูปท่ีดิน 
สนับสนุนด้านการเงินให้แก่
โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นท่ี 
 
 

1. ผู้ด าเนินโครงการ 
ได้แก่ ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ให้ค าปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงินแก่
การพัฒนาพ้ืนท่ีในโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นท่ี 

1. กฎหมายจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
2. หลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนด้าน   
    การเงิน 
3. ข้อตกลง/สัญญาร่วมกัน 
4. พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. ประชุม 
5. เว็บไซต์กรมฯ 
6. facebook 
7. e-mail 

 

12. ผลผลิตการให้บริการด้าน
ช่างและก ากับดูแลอาคาร 
- การส ารวจ วางผัง ออกแบบ 
และประมาณราคาอาคาร และ
โครงสร้างพื้นฐาน 
- การควบคุมการก่อสร้าง 
- การทดสอบวัสดุก่อสร้างและ
เจาะส ารวจชั้นดิน 
- การตรวจสอบซ่อมแซม ฟื้นฟู 
บูรณะอาคารและโครงสร้าง-
พื้นฐาน 
- งานให้ค าปรึกษาด้านช่าง
อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน 
- งานวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง 
และตกแต่งพลับพลาพิธี พร้อม
ท้ังให้ค าปรึกษาแนะน าอาคาร
พลับพลาพิธี 
- แก้ไขปัญหาผักตบชวาและ
วัชพืช 
 

 
 
1. ส านักพระราชวัง 
2. ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
3. กรมราชองครักษ์ 
4. หน่วยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ 
5. อปท. 
6. ภาคเอกชน 
7. ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
- หน่วยงานราชการใน
พื้นท่ีและหน่วยงานหลัก
ท่ีรับผิดชอบ 
 

 
 
1. ร่วมเป็นท่ีปรึกษาออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง 
2. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3. ร่วมประสานและสื่อสารข้อมูลกับประชาชน 
4. ร่วมก าหนดพ้ืนท่ีผังบริเวณ วางแผน และ
ตรวจสอบความปลอดภัย 
5. ร่วมเป็นคณะท างาน โดยท าหน้าท่ีเป็น
ผู้ออกแบบอาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน 
6. ร่วมเป็นคณะท างานก ากับดูแลท่ีปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
- วางแผนในการท างาน แบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบ 

 
 
1. ระเบียบส านักนายกฯ พ.ศ. 2535 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. กฎหมายควบคุมอาคาร 
3. กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 
4. พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 
5. พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 
5. หลักวิชาการด้านช่างที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. รวบรวมข้อมูลการท างานเพื่อรายงาน 
2. ก ากับดูแลพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง 
 

 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. เว็บไซต์กรมฯ 
5. ประชุม 
6. ร่วมด าเนินการตรวจ  
    งานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. จัดให้มีการประชุม   
    ติดตามผล 
2. ติดต่อโดยตรงทาง  
    โทรศัพท์ 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

- ก าจัดส่ิงกีดขวางการจราจร
ทางน้ า 
- ให้บริการยืมเครื่องสูบน้ าแบบ
เคลื่อนท่ี 
- ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตล่ิง 
- ซ่อมแซมคันป้องกันน้ าท่วม 
- ซ่อมแซมเขื่อนริมทะเล 
 
- องค์ความรู้ด้านช่างท่ีเกี่ยวข้อง 
 
- พัฒนา ปรับปรุงและจัดท า
ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง 
กฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายขุดดินและถมดิน และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
- ตรวจสอบความปลอดภัย 
ออกใบอนุญาตและต่ออายุ 
เกี่ยวกับสถานท่ีประกอบ
กิจการโรงมหรสพ 
 
 
 
- พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

1. หน่วยงานของรัฐ        
2. อปท. 
3. ภาคเอกชน        
4. ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
1. ผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐตามท่ีก าหนดใน 
พ.ร.บ. 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านวิศวกรรมโยธาหรือ
เชี่ยวชาญกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 
3. อปท. 
 
1. ผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐตามท่ีก าหนดใน 
พ.ร.บ. 
2. ผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องตาม
ค าสั่งฯ 
 
กรุงเทพมหานคร 
 

1. ร่วมด าเนินการส ารวจหาข้อมูลท่ีจะด าเนินการ       
2. บูรณาการร่วมกันต่อไปหลังจากด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
ชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ถ้อยค า 
 

- คุ้มค่า รวดเร็ว มีประสิทธิภาพแบบประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. กฎหมายผังเมือง  
2. กฎหมายควบคุมอาคาร 
3. กฎหมายการขุดดินถมดิน 
 
 
 
 
 
 
กฎหมายควบคุมอาคาร  
 
 
 
 
 
 
กฎหมายควบคุมอาคาร  
 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ       
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โทรศัพท์ 
5. ประชุม/สัมมนา 
 
 
 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา 
 
 
 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
กฎหมายเพื่อความปลอดภัยใน 
อาคาร 
 
- ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อ
หารือและพิจารณาข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง 
กฎหมายจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นท่ีกฎหมายควบคุมอาคาร 
และกฎหมายขุดดินและถมดิน 
 
- ตรวจสอบอาคารภาครัฐ 9 
ประเภท 
 
 
- ประเมินความปลอดภัยอาคาร
เอกชน 
 
 
- การส ารวจและตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาคารภาครัฐ 
 
 
 
 
- จัดท าและปรับปรุงมาตรฐาน
อาคาร / การขุดดินและถมดิน 
และงานช่าง 
 
 

1. หน่วยงานราชการ 
2. ภาคเอกชนและ
ประชาชน 
 
1. หน่วยงานราชการ 
2. อปท. 
3. ภาคเอกชนและ
ประชาชน 
 
 
 
หน่วยงานราชการ 
เจ้าของอาคารท่ีได้รับ
การส ารวจตรวจสอบ 
 
1. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
2. เจ้าของอาคารหรือ
ผู้ดูแลอาคาร 
 
1. หน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. ภาคเอกชน 
 
 
 
1. หน่วยงานราชการ 
2. ภาคเอกชน 
 

ร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการใช้
อาคาร 
 
 
1. หน่วยงานราชการ 
2. อปท. 
3. ภาคเอกชนและประชาชน 
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ เจ้าของอาคารท่ีได้รับ 
การส ารวจตรวจสอบ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานร่วมกันเป็นคณะท างาน 
 
 
 
ร่วมกันตรวจสอบเป็นคณะท างาน หรือร่วมเป็น
คณะท างาน 
 
 
 
 
1. ร่วมเป็นอนุกรรมการคณะท างานจัดท ามาตรฐาน 
2. ผู้ให้ข้อมูลประกอบการจัดท ามาตรฐาน 
 

กฎหมายควบคุมอาคาร 
 
 
 
1. กฎหมายผังเมือง  
2. กฎหมายจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี  
3. กฎหมายควบคุมอาคาร 
4. กฎหมายการขุดดินและถมดิน 
 
 
 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
 
 
 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
 
 
 
ประชาชนผู้เข้าใช้บริการอาคารของส่วนราชการท่ี
ได้รับการตรวจสอบ 
 
 
 
 
1. ประชาชนท่ัวไปผู้ใช้อาคาร 
2. วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ 
3. ผู้ประกอบการ 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 

1. เผยแพร่ทางสื่อ 
    ประชาสัมพันธ์ 
2. จัดการอบรม/สัมมนา 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โทรศัพท์ 
5. ประชุม/สัมมนา 
 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์ 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์ 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โทรศัพท์ 
5. ประชุม/สัมมนา 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โทรศัพท์ 
5. ประชุม/สัมมนา 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

13. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตล่ิงเพื่อป้องกัน 
การสูญเสียดินแดนของประเทศ 
 

ประชาชนและ
หน่วยงานราชการใน
พื้นท่ีงานน้ัน ๆ 
 
หน่วยงานราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เป็นผู้ให้ข้อมูลส าหรับโครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตล่ิงเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของ
ประเทศ 
 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีหน่วยงานราชการน้ันๆ 
เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
1. ความรวดเร็ว 
2. ความแม่นย าและชัดเจนในบทบาทหน้าท่ีตาม
กฎหมาย 
 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. ประชุม 
 
 
1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 
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2. สภาวการณ์ขององค์การ 
 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
 

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
 

 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด?  
ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลต่อการด าเนินการของส่วนราชการ? 
 

สภาพการแข่งขนั 
ประเภท 

การแข่งขัน 
คู่แข่งขัน 

ประเด็น 
การแข่งขัน 

ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการด้านช่าง 

 

 

 

หน่วยงานเอกชนที่รับออกแบบ,
ควบคุมงานก่อสร้างให้ส่วน
ราชการ 

 

การออกแบบ,  
ควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้ส่วนราชการ 
 

1. ลูกค้ามีสิทธิเลือกรับบริการ
จากเอกชน ซึ่ งมี จ านวน
ม ากกว่ าและมี ค ว า ม
คล่องตัวกว่า 

2. กรมฯได้รับความเช่ือถือสูง
กว่าในฐานะเป็นองค์กร
ของรัฐ 

ผังเมืองเฉพาะ/ 
ผังพื้นที่เฉพาะ 
 

1. หน่วยงานภาครัฐที่มลีักษณะ 
ของภารกิจใกล้เคียงกัน 

2. หน่วยงานเอกชนที่ด าเนิน
กิจกรรม CSR ว่าด้วยการ
พัฒนาพื้นที ่

3. สถาบันการศึกษา 

ความคล้ ายคลึ งของ
ผลผลิตที่มุ่งเน้นเรื่อง
คุณค่า (Merit) ของชุมชน 
 

ณ ปัจจุบันผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานยังได้รับการ
ตอบรับที่ดีจากลูกค้า (อปท.) 
อย่ างไรก็ ตาม  ในอนาคต 
การทบทวน เพื่ อปรับปรุง
เปลี่ ยนแปลง ตน เองของ
หน่วยงานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 

จัดรูปท่ีดินเพื่อ
พัฒนาฯ 
 
 
 
 

องค์กรภาครัฐและเอกชน 
ที่ ด า เนิ น งาน ด้ าน พั ฒ น า
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ส าหรับชุมชนและเมือง 

1. ปริมาณพื้นที่ท่ีพัฒนา  
 เพิ่มขึ้น 

2. คุณภาพท่ีด ี
   ในการพัฒนา 
 

โค รงก ารจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
พั ฒ นาพื้ นที่ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง โด ย ป ร ะ ช า ช น 

(เจ้าของท่ีดิน) และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ให้ความ
สน ใจ เพิ่ ม ม ากขึ้ น และ ให้
ความร่วมมือเพิ่มขึ้น 
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สภาพการแข่งขนั 
ประเภทการ

แข่งขัน 
คู่แข่งขัน 

ประเด็น 
การแข่งขัน 

ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

 

 

แผนที่/ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. กรมที่ดิน 
2. กรมพัฒนาท่ีดิน 
3. บริษัท ESRI  
    (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การให้ บ ริการแผนที่ 
มาตราส่วน 1 : 4000  
ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมฯ มีข้อมูลกายภาพ เพื่ อ 
การวางผังแสดงการใช้ประโยชน์
อาคารและที่ ดิ น  ให้ บริการ
ครอบคลุ มพื้ นที่ เทศบาลทั่ ว
ประเทศ (ยกเว้น เทศบาลต าบล
ที่ยกฐานะหลังปี พ.ศ. 2551)  
โดยข้อมูลที่ ให้บริการทยอย
ปรับปรุ งให้ เป็ นปั จจุบั น  แต่
บริษัท  ESRI (ประเทศไทย) จ ากัด 
ป รั บ ป รุ งข้ อ มู ล ถน น ที่ เพิ่ ม
ต าแหน่งที่ตั้งสถานที่ส าคัญเป็น
ปัจจุบัน  และให้บริการ Online 
(http://esrith.co.th)  แ ก่ ลู ก ค้ า  
กรมที่ ดิ นมุ่ ง เน้ นการจั ดท า 
แผนที่แปลงที่ดิน กรมพัฒนา
ที่ดิน ให้บริการเฉพาะภาพสีแก่
หน่วยงานราชการ 

 

องค์ความรู้ด้าน
การผังเมือง/
ด้านช่างโยธา 
 

 

1. สถาบันการศึกษา 
2. กรมส่งเสริมการปกครอง-
ท้องถิ่น 
3. ภาคเอกชน 

 

การอบรม/สมัมนา 
 - การวางผังเมือง/ชุมชน 
 - การพัฒนาเมือง/ชุมชน 
 - งานด้านช่างโยธา 
 - งานด้านอาคาร 
 

 

ภารกิจของกรมฯ เป็นภารกิจ
สนับสนุน อปท. โดยมีจุดแข็ง 
คื อ  ก ร ม มี บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ป ระส บ ก ารณ์ แ ล ะมี ค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://esrith.co.th/
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สภาพการแข่งขนั 
ประเภทการ

แข่งขัน 
คู่แข่งขัน 

ประเด็น 
การแข่งขัน 

ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

 

2. การแข่งขัน 
    ภายนอก

ประเทศ 
 

 

มาตรฐานด้าน 
การผังเมือง/ 
ด้านการโยธา 

 

- ประเทศท่ีอยู่ในระดับ 
 มาตรฐานสากล 

- ประเทศท่ีมีมาตรฐาน 
 ด้านการผังเมือง/ด้านการ  
 โยธาระดับสากล 

- ประเทศในกลุ่มประชาคม 
 อาเซียน (ASEAN  
 COMMUNITY :AC) 

 

มาตรฐานทางวิชาการ
ด้านการผังเมือง และ
ด้านการโยธาระดับสากล 
 
 

 

1. อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมลู 
2. กรมฯ มีรายงานการศึกษา

วิเคราะห์เปรียบเทียบ และ 
การแปลกฎหมายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนในเรื่ อ ง
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
และกฎหมายควบคุมอาคาร 
เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 

 

การให้บริการ
แผนที่ Online 
 
 
 
 

 

Google Earth 
 

 

การให้บริการแผนที่ 
Online 

 

กรมฯ มีข้อมูลกายภาพ เพื่อ 
การวางผังแสดงการใช้ประโยชน์ 
อาคารและที่ ดิ น  ให้ บริ การ
ครอบคลุ มพื้ นที่ เทศบาลทั่ ว 
ประเทศ (ยกเว้น เทศบาล ต าบล
ที่ยกฐานะหลังปี  พ.ศ. 2551) 
ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เนื่องจาก
ระบ บ เผ ย แ พ ร่ พั ฒ น าจ าก 
Open Source Software ไ ม่
สามารถรองรับคนเข้าดูข้อมูล
จ านวนมากพร้อม  ๆ  กัน ได้ 
ข้อมูลที่ให้บริการไม่มีการปรับปรุง
ให้ เป็นปั จจุบัน ไม่ มี ระบบให้
ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการเพิ่มเติม
ข้อมูล แต่คู่แข่งมีการปรับปรุง
แ ผ น ที่ ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น จ าก
ภ าพ ถ่ าย ด าว เที ย ม แล ะ ให้
ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการเพิ่มเติม
ข้อมูล 
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(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
 

 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ และของประเทศ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*)? 

รัฐบาลก าหนดนโยบายและโมเดลในการพัฒนาประเทศไปสู่  Thailand  4.0  ภายใน 3 - 5   ปี 
(เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม)  ตามกรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ิมโอกาสเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  

ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 
เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่
เพ่ือพลิกโฉมให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยอาศัย PMQA 4.0 
เป็นเครื่องมือการประเมินระบบราชการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพ่ือเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ   
ส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน
ภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ต่อไป 
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(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรยีบเทียบ  
 

 แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง? 
 แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วนราชการ 

และจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง? 
 

ด้าน ข้อมูลเปรียบเทียบ ข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ข้อมูลการวางผัง DATABASE ของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูล 

- 

CYBER SPACE - 

การสอบทานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับบริการ - 

บริษัทที่ปรึกษา - 

ข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์/แผนที่ 

กรมท่ีดิน - 

กรมพัฒนาที่ดิน - 

Google Thailand - 

ESRI Thailand - 

Nostramap Thailand - 

กรมธนารักษ์ - 

การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 

การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค - 

กรมแผนที่ทหาร - 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (GISDA) 

- 
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 มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้? 
 

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง 
แหล่งข้อมูล 

เชิงเปรียบเทียบ 
และข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ข้อจ ากัด 
ในการได้มาซึ่งข้อมูล 

การแข่งขันภายในประเทศ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. การส ารวจความพึง 
   พอใจ ของผู้รับบริการ  
    (อปท.) ที่ได้รับจาก 
   ผู้ว่าจ้าง 
2. ส านักงานโยธาธิการ- 
   และผังเมืองจังหวัด 

1. ข้อมูลบางส่วนเป็น 
   ความลับไม่สามารถ  
   น ามาเผยแพร่ได้ เช่น   

    การบริหารจัดการและ 
  งบประมาณ 

2. ความยากล าบากใน 
    การเข้าถึงข้อมูล 
3. ข้อจ ากัดในลิขสิทธ์  
    ของข้อมูล 
4. ข้อมูลบางหน่วยงาน 
    ยังไม่พร้อม  
5. ข้อมูลบางหน่วยงาน 
    ใช้ เฉพาะภายในไม่ 
    เผยแพร่ 

การแข่งขันภายนอกประเทศ - ประเทศที่มีมาตรฐาน 
  ด้านการผังเมือง/ 
  ด้านการโยธา ระดับสากล 
- ประเทศในกลุ่ม 
  ประชาคมอาเซียน 
   (ASEAN COMMUNITY  
   : AC) 

1. การส ารวจความพึง 
 พอใจของผู้รับบริการ  
 (ภาษาอังกฤษ) จาก 
 การศึกษาดูงานกรมฯ     

    ของคณะศึกษาดูงาน 
    จากต่างประเทศ 
2. การจัดประชุมวิชาการ   

 งานวันผังเมืองโลก  
 ประจ าปี 

3. การร่วมงานการ 
    ประชุมระดับสากล 

1. นโยบาย การบริหาร  
  จัดการ และงบประมาณ 
  ส าหรับการเข้าร่วมงาน 

    การประชุมระดับสากล 
    ในลั กษณะของคณะ 
      ท างาน (Team Work) 
2.  นโยบาย และงบประมาณ

ส าห รั บ ก ารพั ฒ น า
บุคลากร และการท างาน
เป็นคณะ (Team Work) 
ให้มีมาตรฐาน และมี
ความพร้อมที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจของกรมฯ 
แ ล ะ ภ า ร กิ จ ค ว า ม
ร่วมมือระดับสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
 

(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
 

 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ในด้านพันธกิจ  
ด้านปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร? 

 
ยุทธศาสตร์ สิ่งท่ีท้าทาย สิ่งท่ีได้เปรียบ 

ด้านพันธกิจ การน านโยบายและยุ ทธศาสตร์ ไปสู่ 
การปฏิบัติ 

มี บุ คลากรที่ มี ความรู้ ค วาม เชี่ ยวชาญ 
ในแต่ละสาขาอาชีพพร้อมในการปฏิบัติงาน
และมีโครงสร้างหน่วยงาน 

ด้านปฏิบัติการ การบริหารจัดการงบประมาณ        มีการจัดการงานและงบประมาณไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ยกระด ับ ม าต รฐ าน การ ให ้บ ร ิก า ร 
ส่งเสริมการมีส ่วนร่วมกับประชาชน 
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
และเพิ ่มประสิทธิภาพการบั งคับใช้
กฎหมาย  

มีมาตรฐานวิชาการ มีกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
รองรับการพัฒนา พร้อมบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านไว้รองรับการพัฒนา 
ทุกสาขาอาชีพต่อการปฏิบัติตามภารกิจ 

ด้านทรัพยากร
บุคคล 

การเตรียมก าลังคนคุณภาพเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป        

บุ คล ากรมี ความรู้ ค วามสามารถและ
เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบพร้อมรองรับ
การบริหารจัดการในระดับผู้บังคับบัญชา      
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 

(13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ      
 

 องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน  
การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง? 

 

กระบวนการที่สร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน 

1. กระบวนการให้บริการด้านการออกแบบเฉพาะงาน
สถาปัตยกรรม 

1. กระบวนการงานสารบรรณ 
 

2. กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) 
 

2. กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการ 
ผังเมือง เพ่ือพิจารณาเห็นชอบผังเมืองรวม 

3. กระบวนการออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี 
 

3. กระบวนการสนับสนุนและให้บริการด้าน
กฎหมาย 

4. กระบวนการด าเนินการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
ภาครัฐ 
 

4. กระบวนการพัฒนาความสามารถบุคลากร
ของกรม อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(การฝึกอบรม) 

5. กระบวนการตรวจสอบโรงมหรสพ 
 

5. กระบวนการส ารวจความพึงพอใจ 
ที่มีต่อการให้บริการ 

6. กระบวนการประมาณราคา 
 

6. กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน 
ด้านการเงินเพ่ือการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 

7. กระบวนการให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านช่าง 
แก่ทุกภาคส่วนในการส ารวจ ออกแบบและเขียนแบบงาน
ด้านอาคารและระบบสาธารณูปโภค 

7. กระบวนการส ารวจจัดท าแผนที่กรรมสิทธิ์
ที่ดินของรัฐ 

8. กระบวนการตรวจสอบอาคารราชการ 
 

8. กระบวนการจัดท าฐานข้อมูล 
ด้านการจัดการภัยพิบัติในระดับอ าเภอ 

9. กระบวนการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด 
 

9. กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูล 
การคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค 

10. กระบวนการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช 
 

10. กระบวนการประเมินผลการคมนาคมขนส่ง 

11. กระบวนการจัดท าข้อมูลกายภาพเพ่ือการผังเมือง  

12. กระบวนการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่  
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พันธกิจ :  
1. สนับสนนุ ก ำหนด ก ำกับ และพัฒนำปรบัปรุงให้งำนผังเมอืง และโยธำธกิำร  
มีมำตรฐำนวิชำกำรที่สำมำรถสนองตอ่ควำมต้องกำรทำงสังคม เศรษฐกจิ 
และสิ่งแวดล้อม เพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
2. สร้ำงกำรมีสว่นร่วมกับภำครฐัและประชำชนในกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำเมือง ท้องถิ่น และชมุชน 
3. พัฒนำ ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมำภิบำลและประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำย 
กำรใช้ประโยชนท์ี่ดิน กำรผังเมืองและโยธำธิกำร เพือ่ประโยชน์สุขของประชำชน 
วิสัยทัศน์ : เป็นองคก์รแกนน ำของประเทศ ในด้ำนกำรผังเมอืง กำรพัฒนำเมือง 
และกำรอำคำรให้มีควำมน่ำอยู่ ปลอดภัย รกัษำสภำพแวดล้อม ประหยัดพลังงำน
และมอีัตลักษณ ์
ค่ำนิยม : 
1. มีจิตสำธำรณะ   2. กล้ำยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถกูต้อง   3. ไม่เลอืกปฏิบัติ  
4. ซื่อสัตย์และมีควำมรับผิดชอบ 5. โปร่งใส ตรวจสอบได้  6. มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงำน 
งบประมำณ : 26,089.1850 ล้ำนบำท 
จ ำนวนบุคลำกร : 3,472 คน (ข้ำรำชกำร 1,823 คน ลูกจ้ำงประจ ำ 658 คน 
พนักงำนรำชกำร 991 คน) 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ : กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมโยธำธกิำร 
และผังเมือง พ.ศ. 2557, พ.ร.บ.กำรผังเมอืง พ.ศ. 2562,  พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร  
พ.ศ. 2522, พ.ร.บ.กำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543, พ.ร.บ.จัดรูปที่ดนิเพือ่พัฒนำ
พื้นที่ พ.ศ. 2547, พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542, พ.ร.บ.สถำปนิก พ.ศ. 2543  
ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนนิกำร : ปรบัปรุงผลกำรด ำเนนิกำรด้วยกระบวนกำร
ที่สร้ำงคุณค่ำ และกระบวนกำรสนับสนนุ 

สมรรถนะหลักขององค์กร : 
กฎหมำยที่ต้องก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรให้พันธกิจบรรลุ ประกอบด้วย 
พ.ร.บ.กำรผังเมือง พ.ศ.2562 พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 พ.ร.บ.กำรขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ.2543 พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ.2547 พ.ร.บ.วิศวกร  
พ.ศ.2542 พ.ร.บ.สถำปนิก พ.ศ. 2543 และบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
เช่น ด้ำนผังเมือง ด้ำนโยธำ ฯลฯ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด หน่วยงำนรำชกำร 
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนภำคเอกชน ประชำชน ส ำนักพระรำชวังโครงกำร
ก่อสร้ำงเขตพระรำชฐำน 
ควำมต้องกำร : เสริมสร้ำงอำชีพ,รำยได้,คุณภำพชีวิต ไม่เกิดผลกระทบในทำงลบ, 
มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย สวยงำม รวดเร็ว ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและกฎหมำย , 
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร 

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน :   
รัฐบำลก ำหนดนโยบำยและโมเดลในกำรพัฒนำประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ภำยใน 
3-5 ปี (เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม)ตำมกรอบแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจดิจิตัลงบประมำณประจ ำปี พ.ศ.2560 เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจ
ดิจิทัล พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เพิ่มโอกำสเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและ
บริกำรดิจิทัล 

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์: (ด้ำนพันธกจิ ปฏิบัติกำร บุคลำกร สังคม) 
ด้ำนพันธกิจ : กำรน ำนโยบำยและยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัต ิ
ด้ำนปฏิบัติกำร : กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ  
ด้ำนบุคลำกร : กำรเตรียมก ำลังคนคุณภำพเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้ำงำน
ขึ้นไป  
ด้ำนสังคม : ยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกับประชำชน 
ส่งเสริมธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน และเพิ่มประสทิธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำย  

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์: (ด้ำนพันธกิจ ปฏิบัติกำร บุคลำกร สังคม) 
ด้ำนพันธกิจ : มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชีย่วชำญในแตล่ะสำขำอำชีพ 
พร้อมในกำรปฏิบัติงำนและมโีครงสร้ำงหนว่ยงำน 
ด้ำนปฏิบัติกำร :  มีกำรจัดกำรงำนและงบประมำณไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ  
เพื่อเพิม่ประสทิธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนบุคลำกร : บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญในงำนทีร่ับผิดชอบ
พร้อมรองรับกำรบริหำรจัดกำรในระดับผู้บังคับบัญชำ 
ด้ำนสังคม : มีมำตรฐำนวชิำกำร มกีฎหมำยที่เกี่ยวข้องรองรับกำรพัฒนำ  
พร้อมบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ เฉพำะดำ้นไว้รองรับกำรพัฒนำทกุสำขำอำชีพ 
ต่อกำรปฏิบัติตำมภำรกจิ 
 

สภำพแวดล้อมกำรแข่งขัน : 
ภำยในประเทศ : งำนบริกำรด้ำนช่ำง ผังเมืองเฉพำะ ผังพื้นที่เฉพำะ จัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนำ แผนที่/ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรผังเมือง/ด้ำนช่ำง
โยธำ ล้วนมีหน่วยงำนคู่แข่งในประเทศ ดังนั้นกรมต้องพัฒนำคุณภำพงำนให้ดีขึ้นต่อไป
ภำยนอกประเทศ : มำตรฐำนด้ำนกำรผังเมือง/ด้ำนกำรโยธำ กำรให้บริกำรแผนที่ 
online  ล้วนมีคู่แข่ง ดังนั้นกรมต้องพัฒนำงำนเพื่อแข่งขันและยกระดับให้ทัดเทียม
กับนำนำชำติต่อไป 

ผู้รับบริกำร : ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด หน่วยงำนรำชกำร ส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ
หน่วยงำนภำคเอกชน ประชำชน ส ำนักพระรำชวังโครงกำรก่อสร้ำงเขตพระรำชฐำน 
ควำมต้องกำร : ไม่เกิดผลกระทบในทำงลบ , มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย สวยงำม 
รวดเร็ว ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและกฎหมำย,มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร 

ผลผลิต/บริกำรหลัก : 
1.ภำรกิจด้ำนกำรผังเมอืง 2. ภำรกจิด้ำนกำรพัฒนำเมอืง 3.ภำรกิจด้ำนกำรอำคำร  
4.ภำรกิจกำรบริกำรด้ำนช่ำง 
คุณลักษณะโดดเด่นของผลผลิต/บริกำร : 
กำรผังเมือง – วำงผังเมืองบนควำมตกลงใจของคนในชุมชนในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน, 
กำรพัฒนำเมือง-พัฒนำเมืองให้มีควำมปลอดภัยจำกธรรมชำติ มีสภำพแวดล้อมที่ดี , 
กำรอำคำร- ให้อำคำรมั่นคง ปลอดภัย, กำรบริกำรด้ำนช่ำง –ให้บริกำรงำนช่ำง 
ทุกระดับ 

ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ควำมร่วมมือ : 
ผู้ส่งมอบ : ส ำนกังำนโยธำธิกำรและผังเมอืง 
พันธมิตร : หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค หน่วยงำนรฐัวิสำหกิจ  
             องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประชำชน 
ผู้ให้ควำมร่วมมือ : สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนเอกชน 
ควำมต้องกำร: ช่วยเสริมสร้ำงอำชีพ,รำยได้,เพิ่มคุณภำพชีวติ ไม่เกิดผลกระทบ
ในทำงลบ, งำนมัน่คงแข็งแรงปลอดภัย สวยงำม รวดเรว็ ถกูตอ้งตำมหลกัวิชำกำร
และกฎหมำย,เปิดโอกำสให้มีสว่นร่วมในกำรด ำเนินกำร 
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แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ : 
ด้ำนข้อมูลกำรวำงผัง ได้แก่ DATABASE ของหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของข้อมูล, CYBER 
SPACE, กำรสอบทำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับบริกำร, บริษัทที่ปรึกษำ 
ด้ำนข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์/แผนที่  ได้แก่ กรมที่ดิน กรมพัฒนที่ดิน 
กรมธนำรัก ษ์  กำรไฟฟ้ ำ กำรประปำ กรมแผนที่ทหำร ,www.google.co.th, 
www.esrith.co.th, GISDA 

ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนนิกำร :  
กระบวนกำรท่ีสร้ำงคุณค่ำ :  
1.กระบวนกำรให้บรกิำรด้ำนกำรออกแบบเฉพำะงำนสถำปัตยกรรม 
2.กระบวนกำรทดสอบวัสดุ(คอนกรีต), 
3.กระบวนกำรออกแบบและกอ่สร้ำงพลับพลำพิธี, 
4.กระบวนกำรด ำเนนิกำรตรวจสอบอำคำร9ประเภทภำครัฐ, 
5.กระบวนกำรตรวจสอบโรงมหรสพ  
6.กระบวนกำรประมำณรำคำ 
7.กระบวนกำรให้บรกิำรและให้ค ำปรึกษำดำ้นช่ำงแก่ทกุภำคส่วนในกำรส ำรวจ ออกแบบและเขียนแบบงำนด้ำนอำคำรและระบบสำธำรณูปโภค 
8.กระบวนกำรตรวจสอบอำคำรรำชกำร 
9.กระบวนกำรปรับปรุงผังเมอืงรวมจังหวดั 
11.กระบวนกำรก ำจัดผกัตบชวำและวัชพชื 
12.กระบวนกำรจัดท ำขอ้มูลกำยภำพเพือ่กำรผังเมอืง 
13.กระบวนกำรจัดรูปที่ดนิเพือ่พัฒนำพื้นที่ 
กระบวนกำรสนับสนุน :  
1.กระบวนกำรงำนสำรบรรณ  
2.กระบวนกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรผังเมืองเพือ่พิจำรณำเห็นชอบผังเมอืงรวม  
3.กระบวนกำรสนับสนุนและให้บรกิำรด้ำนกฎหมำย, 
4.กระบวนกำรพัฒนำควำมสำมำรถบุคลำกรของกรม อปท. และหนว่ยงำนทีเ่กี่ยวข้อง (กำรฝึกอบรม) 
5.กระบวนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจทีม่ีต่อกำรให้บริกำร 
6.กระบวนกำรส่งเสริมและสนับสนนุด้ำนกำรเงินเพื่อกำรจัดรูปที่ดนิเพื่อพฒันำพืน้ที ่
7.กระบวนกำรส ำรวจจัดท ำแผนทีก่รรมสทิธิ์ที่ดนิของรัฐ 
8.กระบวนกำรจดัท ำฐำนข้อมลูด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติ ในระดับอ ำเภอ  
9.กระบวนกำรพัฒนำระบบข้อมูลกำรคมนำคมขนส่งและสำธำรณูปโภค 
10.กระบวนกำรประเมนิผลกำรคมนำคมขนส่ง 
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ส่วนที่ 2 
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 

ในการเป็นระบบราชการ 4.0  
[การประเมินตนเอง (Self Assessment)] 
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การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 [การประเมินตนเอง (Self Assessment)] 
 

หมวด 1 การน าองค์การ 
  

1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.1.1 บริหารก าหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) (ระบุอย่างน้อย 2 ด้าน)  
        มีการด าเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้… 

ด้านเศรษฐกิจ คือ… 
ด ำเนินกำรด้ำนพัฒนำถนนโครงกำรตำมผังเมือง กำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่และกำรวำงผังในเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีกำรประชำสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและเปิดโอกำสให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสียและภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
และเสนอแนะ และน ำข้อมูลดังกล่ำวไปบูรณำกำรเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำพื้นที่ภำพรวมและเพื่อรองรับกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
ด้านสังคม คือ… 
ด ำเนินกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมอำคำรด้ำนควำมปลอดภยั กำรป้องกันอัคคีภัยตลอดจนก ำกับกำรตรวจสภำพและกำรใช้อำคำรให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยเพื่อให้ประชำชนในสังคมมีควำมปลอดภัยจำกอันตรำยที่อำจเกดิขึ้น 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม คือ… 
ด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดท ำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพำะตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองและผังประเภทอื่น ๆ ตำมนโยบำยของรัฐ โดยกำรวำง
ผังเมืองที่สอดรับกับแนวโน้มกำรพัฒนำพื้นท่ีและเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ข่ำวสำร ร่วมคิดร่วมตัดสินใจในกำรก ำหนด
รำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีในผังเมือง โดยค ำนึงถึงกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และต้องถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเป็นส ำคัญ 
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1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.1.1 บริหารก าหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) (ระบุอย่างน้อย 2 ด้าน) 
(ต่อ) 

    

ด้านสาธารณสุข คือ… 
ด ำเนินกำรด้ำนกำรผังเมือง ด้ำนกำรพัฒนำเมือง ด้ำนกำรอำคำร ด้ำนกำรบริกำรด้ำนช่ำงล้วนต้องด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและถูกต้อง 
ตำมหลักวิชำกำรซึ่งกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ได้ยึดหลักนิติธรรมในกำรบริหำรงำน ปฏิบัติตำมระเบียบ/กฎเกณฑ์ 
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเคร่งครัด มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกสุขลักษณะ สะอำดปลอดภัย ค ำนึงถึงกำรสำธำรณสุขเป็นส ำคัญด้วย 

     1.1.2 ผู้บริหารก าหนดทิศทางองค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน โดยทิศทางขององค์การ 
        คือ…ด ำเนินภำรกิจภำยใต้หลักธรรมำภิบำลกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำน กำรตอบสนองควำมต้องกำร

ของประชำชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักนิติธรรม และควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรประชำชนตลอดจนได้ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนเพื่อแสวงหำฉันทำมติกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรรำชกำรอย่ำงเหมำะสมและคุณธรรมจริยธรรมในกำรบริหำรงำน 

     1.1.3 ผู้บริหารก าหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทาง 
        คือ…น ำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนผู้มสี่วนได้สว่นเสยีและภำคสว่นต่ำงๆ ในกำรร่วมรบัรู้ข้อมูลข่ำวสำร ร่วมคิดร่วมตัดสินใจในกำรก ำหนด

รำยละเอียด มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวคิดแนวทำง และมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนผังเมืองและสำมำรถ 
น ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่ำนั้นไปบูรณำกำรเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำพื้นที่ภำพรวมในระดับจังหวัด เมือง ชุมชน พื้นที่เฉพำะชุมชนชำยแดน 
และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
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1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.1.4 ผู้บริหารได้ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
        คือ…มุ่งเน้นด ำเนินกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำลกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ค ำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำน กำรตอบสนอง  

ควำมต้องกำรของประชำชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึดหลักนิติธรรม และควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรประชำชนตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับ
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เปิดโอกำสให้ประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภำคส่วนต่ำงๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ รวมทั้งเสนอแนวคิด แนวทำง และมำตรกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อน ำไปใช้บูรณำกำรเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป 

     1.1.5 ผู้บริหารก าหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทาง 
        คือ…ให้ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในพื้นที่จึงได้น ำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเข้ำมำใช้โดยเปิดโอกำส

ให้ประชำชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร ร่วมคิดร่วมตัดสินใจมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวคิด
แนวทำงและมำตรฐำนและน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่ำนั้นไปบูรณำกำรเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป 

1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 

     1.2.1 มีการก าหนดนโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส   
        คือ…มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ในกำรระดมสรรพก ำลังควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรด ำเนินงำนตรวจสอบกำรทุจริต  

ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง เช่น จัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรสินทรัพย์ภำครัฐพร้อมกับมีบทลงโทษแก่ผู้กระท ำควำมผิดเพื่อสร้ำงควำมเ ช่ือถือ
และควำมไว้วำงใจของประชำชน 
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1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.2.2 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการได้ 
        คือ…มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้บุคลำกรของกรมโยธำธิกำรและผังเมืองพึงปฏิบัติหน้ำที่อยู่บนพื้นฐำนควำมโปร่งใสกำรเปิดเผยข้อมูล

ข่ำวสำรที่จ ำเป็นและเช่ือถือได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีควำมสนใจด้วยควำมบริสุทธิ์ใจตลอดจนวำงระบบสื่อสำร/สื่อประชำสัมพั นธ ์
ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้โดยง่ำย ทำง website https://www.dpt.go.th/th/ 

     1.2.3 มีการน าเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการติดตามรายงานผลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใส 
        คือ…มีช่องทำงร้องเรียน ของศูนย์ด ำรงธรรมกรมโยธำธิกำรและผังเมือง เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจรติและสร้ำงควำมโปร่งใส ทำง website  

http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php 
 

     1.2.4 มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
        คือ…มีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรด ำเนินงำนให้บุคลำกรของกรมโยธำธิกำรและผังเมืองพึงปฏิบัติหน้ำท่ีอยู่บนพ้ืนฐำนควำมโปร่งใสกำรเปิดเผยข้อมูล

ข่ำวสำรที่จ ำเป็นและเช่ือถือได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีควำมสนใจด้วยควำมบริสุทธิ์ใจตลอดจนวำงระบบสื่อสำร/สื่อประชำสัมพั นธ ์
ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้โดยง่ำย ทำง website  https://www.dpt.go.th/th/ 

     1.2.5 การเปิดเผยผลการด าเนินงาน การบริหารงบประมาณและอ่ืนๆ สู่สาธารณะ ผ่านช่องทาง   
        การเปิดเผยผลการด าเนินงาน การบริหารงบประมาณและอื่นๆ สูส่าธารณะผ่านช่องทาง 

http://office.dpt.go.th/reportdpt/index.php/reportplan/23-622-2 (กรณีเปิดเผยผ่ำนเว็บไซต ์กรุณำแนบลิงก์ท่ีสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล 
ได้โดยตรง) 
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1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.2.6 หน่วยงานได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอกทั้งในและต่างประเทศ    
        คือ…ไดผ้ลคะแนนกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ITA ปีงบประมำณพ.ศ. 2562 จำกกำรประเมิน

ของส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้คะแนนรวม 90.45 คิดเป็นระดับ A ผลกำรประเมิน ผ่ำน 

1.3  การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

     1.3.1 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 

 
 

 
 

 นวัตกรรมกำรท ำงำนท่ีท ำร่วมกับเครือข่ำย คือ - 

 
 

 
 

 นวัตกรรมกำรให้บริกำรที่ท ำงำนรว่มกับเครือข่ำย คือ - 

     1.3.2 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน โดยมีกลไก/แนวทาง 
        คือ…กลไกกำรให้บริกำรด้ำนช่ำง ส ำรวจ ออกแบบ ควบคุมกำรก่อสร้ำงและให้ค ำปรึกษำด้ำนช่ำง 

เครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมคือ… 
ส ำนักสนับสนุนและพัฒนำตำมผังเมือง กองควบคุมกำรก่อสร้ำง  
ส ำนักวิศวกรรมโครงสรำ้งและงำนระบบ ส ำนักสถำปัตยกรรม 
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1.3  การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายโดยมีเครือข่ายภายนอกร่วมด าเนินการ    
        คือ… กำรท ำ MOU ระหว่ำงกรมโยธำธิกำรและผังเมืองกับกำรไฟฟ้ำนครหลวง โดยกำรไฟฟ้ำนครหลวงส่งมอบข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์  

จ ำนวน 3 ช้ันข้อมูล คือข้อมูลสถำนีไฟฟ้ำ ข้อมูลพื้นท่ีให้บริกำรไฟฟ้ำ และข้อมูลแนวสำยส่งไฟฟ้ำ 
โดยนโยบายนั้น คือ… 
กระทรวงมหำดไทยมอบหมำยให้กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรบูรณำกำรข้อมูล แผนงำนและโครงกำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ ตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2559 โดยแบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 4 ด้ำนคือ ด้ำนคมนำคม
และขนส่ง ด้ำนแหล่งน้ ำ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และด้ำนผังเมือง จำกหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 
สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระดับประเทศ เร่ือง… 
กำรบูรณำกำรข้อมูล แผนงำนและโครงกำรพัฒนำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำนของประเทศ เพื่อน ำไปใช้ปฏิบัติงำนวิเครำะห์ วำงแผน พัฒนำ และบูรณำ
กำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งจะท ำให้กำรพัฒนำประเทศมีควำมสอดคล้องและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     1.3.4 มีแนวทางสื่อสาร/สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นในบุคลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจให้เกิดการท างานอย่างสัมฤทธิ์ผล 
        คือ…ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร คือให้พัฒนำระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรน ำ

เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำนรำชกำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจนโยบำยของผู้บริหำรและเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
ในกำรท ำงำน เช่น มีกำรน ำ Application ONE DPT มำใช้ในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกรมให้มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ 
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1.4  การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.4.1 มีมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมาตรการนั้นคือ 
        คือ…มำตรกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหำนครมำตรกำรกำรแกไ้ขปัญหำผักตบชวำและวัชพืช 

     1.4.2 มีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์ โดย 
        การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย ได้แก่… 

Line กลุ่มผู้บริหำรของกรม และ Application ONE DPT มำใช้ในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกรมให้มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 

   การใช้เครือข่าย คือ… 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ได้ร่วมกับภำคีเครือข่ำย ในกำรแก้ไขปัญหำผักตบชวำ โดย กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมชลประทำน สนับสนุน
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ พร้อมเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บผักตบชวำและหน่วยงำนทหำรในพื้นที่สนับสนุนก ำลังพล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภำคเอกชน ร่วมกันสนับสนุนแรงงำน เพื่อบูรณำกำรในกำรเร่งก ำจัดผักตบชวำในพ้ืนท่ี 
 

ในการเฝ้าระวัง เร่ือง…กำรก ำจัดผักตบชวำ 

     1.4.3 มีการก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการด้านการจดัการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม    
        คือ…ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรก ำจัดผักตบชวำโดยเรือก ำจดัผักตบชวำ เป้ำหมำย ร้อยละ 100 (1,000,000 ตัน) และมีกำรติดตำม 

ผลด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องทุก (ระบุตัวเลข และหน่วย เดือน/ป/ี) รำยงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน 
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1.4  การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.4.4 มีการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน) 
        มีการด าเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้… 

มาตรการจัดการด้านเศรษฐกิจ คือ… 
มำตรกำรให้บริกำรทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 
ผลการติดตาม คือ… 
ทดสอบคุณสมบัติของก้อนตัวอย่ำงคอนกรีตให้มีควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนงำนช่ำงและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน ไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 90 ของงำนท้ังหมด 
มาตรการจัดการด้านสังคม คือ… 
มำตรกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหำนคร 

   ผลการติดตาม คือ… 
   ตรวจสอบโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหำนครครบถ้วนตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 
มาตรการจัดการด้านสาธารณสุข คือ… 
   มำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กร 
ผลการติดตาม คือ… 
   ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กรครบถ้วน 
มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ… 
   มำตรกำรแก้ไขปัญหำผักตบชวำและวัชพืช 
ผลการติดตาม คือ… 
    ก ำจัดผักตบชวำโดยเรือก ำจดัผกัตบชวำได้ตำมเป้ำหมำย 1,000,000 ตัน 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     2.1.1 หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ 
        ความท้าทาย คือ… 

กำรเปลีย่นแปลงของสภำพภูมิอำกำศ สถำนกำรณ์อุทกภัยที่มีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้น 
 

โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายได้แก่… 
ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำร ป้องกันน้ ำท่วมในพ้ืนท่ี เมือง ชุมชน พ้ืนท่ีส ำคัญทำงเศรษฐกิจและกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันกำรกดัเซำะ 
กำรพังทลำยของตลิ่งรมิแม่น้ ำทั้งภำยในประเทศ และระหว่ำงประเทศรวมถึงกำรป้องกัน กำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล 

        การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ… 
กำรขยำยตัวของชุมชนและเมืองไม่เหมำะสม เช่น อยู่ในพ้ืนท่ี ลุ่ม พ้ืนท่ีน้ ำหลำก ท ำให้ได้รับผลกระทบจำกปัญหำอุทกภัยรุนแรงมำกข้ึน 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้แก่… 
1. ส่งเสรมิ สนับสนุน กำรวำงและจัดท ำผังเมืองในทุกระดับเพื่อเป็นกรอบช้ีน ำในกำรพัฒนำพ้ืนท่ี  
2. ส่งเสรมิสนับสนุน และด ำเนินกำรป้องกันน้ ำท่วมในพ้ืนท่ี เมือง ชุมชน พ้ืนท่ีส ำคัญทำงเศรษฐกิจ และกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันกำรกดัเซำะ 
กำรพังทลำยของตลิ่งรมิแม่น้ ำทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ รวมถึงกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล 
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2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     2.1.1 หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ (ต่อ) 
        ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ… 

กำรวำงและจดัท ำผังเมือง กำรก่อสร้ำงระบบกำรป้องกันน้ ำท่วมพื้นที่ชุมชน โดยค ำนึงถึงสภำพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชำชน เป็นต้น 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่… 
1. ส่งเสรมิ สนับสนุน กำรวำงและจัดท ำผังเมืองในทุกระดับเพื่อเป็นกรอบช้ีน ำในกำรพัฒนำพ้ืนท่ี  
2. ส่งเสรมิสนับสนุน และด ำเนินกำรป้องกันน้ ำท่วมในพ้ืนท่ี เมือง ชุมชน พ้ืนท่ีส ำคัญทำงเศรษฐกิจ และกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันกำรกดัเซำะ 
กำรพังทลำยของตลิ่งรมิแม่น้ ำทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศรวมถึงกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล 

     2.1.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่ 
       สร้างขีดความสามารถในการแขง่ขัน คือ… 

กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ กำรพัฒนำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก  
รวมถึงกำรให้บริกำรแก่ประชำชนและนักลงทุนในกำรบริกำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนำคตผ่ำนระบบออนไลน์ 

   

   สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม ่ๆ คือ… 
สนับสนุนกำรพัฒนำภูมภิำค เมืองและพื้นที่เศรษฐกจิให้มี ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยเฉพำะกำรพัฒนำเมืองหลัก เมืองรอง ให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ 
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2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     2.1.3 กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ มีการค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ อย่างไร 
        การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่าย   

โดย กำรวำงและจัดท ำผังเมือง มีกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยด้ำนผังเมือง มีกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นในทุกพ้ืนท่ี เป็นต้น    
        ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย…. 

1. กำรวำงและจัดท ำผังเมือง มีกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยด้ำนผังเมือง มีกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นในทุกพื้นที่ และควำมต้องกำรของประชำชน 
ในพื้นที่ เป็นต้น  
2. กำรก่อสร้ำงระบบป้องกันน้ ำท่วม หรือกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ ไดค้ ำนึงถึงควำมต้องกำรของประชำชนท่ีต้องกำรควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินจำกปญัหำอุทกภัยน้ ำท่วมโดยที่ประชำชนไดร้ับประโยชน์สูงสุด และรัฐบำลมีควำมคุ้มค่ำ ประหยัดงบประมำณในกำรเยียวยำปัญหำ
อุทกภัยน้ ำท่วมในอนำคตอย่ำงยั่งยืน เป็นต้น 

   

        สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก   
1. สภำพแวดล้อมภำยนอก กำรวิเครำะหโ์อกำสของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ด้ำนนโยบำย : นโยบำยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
เน้นกำรเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรพฒันำภูมิภำค เมือง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง 
และภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว  
2. สภำพแวดล้อมภำยใน จดุแข็งของกรมในด้ำนบุคคล และระบบกำรด ำเนินงำน (Staff, System) โดยมีระบบกำรด ำเนินงำนท่ีเชื่อมโยงกันระหว่ำง
กำรผังเมือง กำรพัฒนำเมือง และกำรอำคำร อย่ำงชัดเจน และมีกำรออกกฎหมำยด้ำนอำคำรและผังเมืองที่สำมำรถบังคับใช้อย่ำงชัดเจน 
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2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     2.2.1 มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้    
        

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ… 
พื้นที่เมือง ชุมชน พื้นที่ส ำคัญทำงเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ ำได้รับกำรป้องกันและลดผลกระทบจำกปัญหำอุทกภัย 
 

ผลกระทบ คือ 
ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน และไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินจำกปัญหำภัยพิบัติน้ ำท่วม 
 

กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน 
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

   

        ตัวชี้วัด คือ… 
1. พื้นที่ภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับกำรวำงผังเมือง 129 ผัง 
2. พื้นที่ภำค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับกำรวำงผังเมืองแล้วเสร็จ มีกำรประกำศบังคับใช้ และเป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำที่เป็นไปตำมมำตรฐำน 
ผังเมือง ร้อยละ 100  
3. จ ำนวนพื้นท่ีเมืองและชุมชนได้รับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีเป็นเมืองน่ำอยู่ ปลอดภัย เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และรองรับกำร 
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 401 แห่ง  
4. ประชำชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำเมืองกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภำพแวดล้อม 

ผลกระทบ คือ… 
เมืองไม่น่ำอยู่ ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน และไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินจำกปัญหำภัยพิบัติน้ ำท่วม 
 

กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน… 
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
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2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     2.2.2 มีการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะยาว โดย   
        เป้าหมายระยะสั้น คือ… 

เมืองมีควำมน่ำอยู่ ปลอดภยัจำกภยัธรรมชำติ และประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่… 
1. พื้นที่ภำค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจได้รับกำรวำงผังเมือง 129 ผัง 
2. พื้นที่เมือง/ชุมชน พ้ืนท่ีส ำคัญทำงเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ ำ ได้รับกำรป้องกันและลดผลกระทบ 33,778 ไร่ และป้องกันตลิ่ง 115,748 เมตร 

   

        เป้าหมายระยะยาว คือ… 
พื้นที่เมือง/ชุมชนมีกำรบรหิำรจดักำร กำรใช้ประโยชน์และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนได้อย่ำงเหมำะสมมีควำมน่ำอยู่ ปลอดภยั เพิ่มขดี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และรองรับกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่… 
1. ประเทศมผีังเมืองเป็นกรอบช้ีน ำในกำรพัฒนำ โดยพื้นท่ีภำค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจได้รับกำรวำงผังเมือง 129 ผัง  
2. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่ส ำคัญทำงเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ ำ ได้รับกำรป้องกันและลดผลกระทบ 33,778 ไร่ และป้องกันตลิ่ง 115,748 เมตร 
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2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     2.2.3 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางท่ีรองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ   
        ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ต่อหน่วยงานโดยหน่วยงานมีความเสี่ยงท่ีส าคัญ คือ… 

ควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นและส่งผลต่อแผนงำนและเป้ำประสงค์ต่อหน่วยงำนโดยหน่วยงำน มีควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ เช่น ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
 

แผนงาน/แนวทางที่รองรับความเสี่ยงคือ…  
โครงกำรป้องกันน้ ำท่วมพื้นท่ีชุมชน โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ ำภำยในประเทศ กิจกรรมกำรก ำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพ 
กำรระบำยน้ ำ เป็นต้น 

   

        ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้และส่งผลต่อประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อมโดยผลกระทบที่ส าคัญ คือ… 
 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม อุทกภัยน้ ำท่วมรุนแรง/น้ ำป่ำไหลหลำก ก่อให้เกิดควำมเสียหำย กำรพังทลำยของอำคำรบ้ำนเรือนและระบบนิเวศ 
 

แผนงาน/แนวทางที่รองรับผลกระทบ คือ… 
โครงกำรป้องกันน้ ำท่วมพื้นที่ชุมชน โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ ำภำยในประเทศ กิจกรรมกำรก ำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพ 
กำรระบำยน้ ำ เป็นต้น 
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2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     2.3.1 แผนการด าเนนิงาน/แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบท่ี
ชัดเจน 

   แผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบตัิกำร มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ทุกด้ำน และมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ  
และผูร้ับผดิชอบท่ีชัดเจน 

     2.3.2 แผนการด าเนนิงาน/แผนปฏิบัติการมีการค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ท าน้อยได้มาก) การลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสรา้งคณุค่าต่อประชาชน 
โดยใช้วิธีการ เช่น 

        มีการด าเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้…  
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ได้แก่… 
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนก่อสร้ำง ให้สำมำรถติดตำมและก ำกับดูแลงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ ได้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (ONE DPT) เพื่อพัฒนำระบบงำนบริหำรของกรมฯ ให้มีควำมรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล คุ้มค่ำ และประหยัดเวลำในกำรติดตำม เป็นต้น 
การปรับปรุงกระบวนการ ลดการท าซ้ าและความผิดพลาด ได้แก่… 
กำรพัฒนำระบบงำนวำงแผน ระบบงำนติดตำม รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนก่อสร้ำง ให้สำมำรถติดตำมและก ำกับดูแลงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ 
ได้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (ONE DPT) 
เพื่อพัฒนำระบบงำนบริหำรของกรมฯ ให้มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล คุ้มค่ำ และประหยัดเวลำในกำรติดตำม เป็นต้น 
การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่… 
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (ONE DPT) และปัจจุบันอยู่ระหวำ่งกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบ แบบจ ำลอง
สำรสนเทศอำคำรรวมถึงกำรยื่นขออนุญำตก่อสรำ้งอำคำรผ่ำนระบบออนไลน์ เป็นต้น 
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2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     2.3.3 แผนด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ สนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
        แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตราก าลัง โดย กรมโยธำธิกำรและผังเมืองมีแผนกำรพัฒนำบุคลำกร  

มีกำร rotate โอนย้ำย สับเปลี่ยนหน้ำท่ี หมุนเวียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

        แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
โดย กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (ONE DPT) พัฒนำระบบงำนสำรบรรณ เป็นต้น 

        แผนฯ มีการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 
โดย กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (ONE DPT)โดยมีแผนกำรเช่ือมโยงฐำนข้อมูลร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 
เช่น กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลด้ำนกำรผังเมืองกับฐำนข้อมลูที่ดินของกรมที่ดิน เป็นต้น 
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2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

   2.4.1 หน่วยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง 
(Big Impact) ได้แก่ 

        มีการด าเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้… 

สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผน คือ… 
กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำง ล่ำช้ำ ไม่ได้มำตรฐำนทำงวิชำกำร ไม่มีควำมมั่นคง แข็งแรง เป็นต้น 

การเตรียมความพร้อม คือ… 
กำรพัฒนำบุคลำกร กำรฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรมประยุกต์ต่ำง ๆ รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงให้สำมำรถติดตำม และก ำกับดูแล
งำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ ได้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและ
ผังเมือง (ONE DPT) เพื่อพัฒนำระบบงำนบริหำรของกรมฯ ให้มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล คุ้มค่ำและประหยัดเวลำในกำรติดตำม 
เป็นต้น 
แผนการจัดการเชิงรุก คือ… 
กำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรงำนกอ่สร้ำง ให้สำมำรถตดิตำมและก ำกับดูแลงำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ ได้มีประสิทธิภำพเพิม่ขึ้น  
โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองไดด้ ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (ONE DPT) เพื่อพัฒนำระบบ 
งำนบริหำรของกรมฯ ให้มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล คุ้มคำ่และประหยัดเวลำในกำรติดตำม เป็นต้น 
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2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

      2.4.2 มีระบบในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบตัิการ 
        หน่วยงานมีระบบในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่… 

กำรพัฒนำระบบงำนวำงแผน ระบบงำนติดตำม รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนก่อสร้ำง ให้สำมำรถตดิตำมและก ำกับดูแลงำนกอ่สร้ำงต่ำง ๆ 
ได้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ไดด้ ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (ONE DPT) 
เพื่อพัฒนำระบบงำนบริหำรของกรมฯ ให้มีควำมรวดเร็วและมีประสทิธิภำพ ประสิทธิผล คุ้มค่ำและประหยัดเวลำในกำรติดตำม เป็นต้น 

        หน่วยงานมีระบบรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ ได้แก่… 
ระบบตดิตำมประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)  
ของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

      2.4.3  หน่วยงานมีการคาดการณ์ผลการด าเนนิงานตามแผน และทบทวนแผน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
        มีการด าเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้…  

สถำนกำรณ์อุทกภัยน้ ำท่วม 

การคาดการณ์ คือ… 
จังหวัด/พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำกปัญหำภัยพิบัติน้ ำท่วม 

การปรับแผนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ คือ… 
ก ำหนดพื้นที่พร้อมจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรขอรับจัดสรรงบประมำณเพื่อด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบป้องกันน้ ำท่วม เป็นต้น 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     3.1.1 มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
        โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนัน้ คือ - 

เพ่ือน าไปสู่การวางนโยบายเชิงรุก  คือ -    

     3.1.2 มีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
        ได้แก.่.. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 

น ามาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ… 
ปรับปรุงและพัฒนำงำนบริกำรใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

   

     3.1.3 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
        คือ… โปรแกรม SPSS  

 

มาใช้ในการค้นหา รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ… 
ระดับควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
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3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     3.2.1 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูล
แหล่งอ่ืน ๆ 

        ฐานข้อมูลนั้น  คือ…  
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 

   

        มาใช้เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการ คือ…  
เป็นข้อมูลในกำรทบทวน และปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำรประจ ำปี 
 

   

     3.2.2 มีการน าผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพื่อ 
        หาแนวทางมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหาคือ… 

สถำนท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 
 

วิธีการแก้ไขเชิงรุกคือ… 
จัดท ำแผนของบประมำณสร้ำงที่จอดรถเพิ่มเติม 
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3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     3.2.2 มีการน าผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพื่อ (ต่อ) 
        หาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้รับบริการที่มีความส าคัญ 2 ล าดับแรก คือ… 

ผู้รับบริการล าดับที่ 1 คือ… ประชำชน 
 

มีความต้องการ คือ… 
ให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองเข้ำมำมีบทบำทในด้ำนกำรผังเมืองโดยกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเบื้องต้นถึงประโยช น์ 
ด้ำนกำรผังเมือง กำรร่วมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในพื้นที่กำรศึกษำและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงถึงควำมต้องกำรที่แท้จริง ตลอดจน  
กำรให้ประชำชนเข้ำมำมีบทบำทและส่วนร่วมในกำรวำงและจัดท ำผังเมืองมำกยิ่งขึ้นเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในกำรรองรับภำรกิจ
ด้ำนกำรผังเมืองและเกิดกำรพัฒนำไปในทิศทำงเดียวกัน 
ผู้รับบริการล าดับที่ 2 คือ… หน่วยงำนภำคเอกชน 
มีความต้องการ คือ… 
ให้กรมโยธำธิกำรและผังเมือง จัดให้มีกำรร่วมรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมต้องกำรของแต่ละฝ่ำยให้ทรำบโดยเฉพำะแนวทำง 
ในกำรพัฒนำประเทศในอนำคต และร่วมผลักดันกำรพัฒนำประเทศร่วมกัน  
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล าดับที่ 1 คือ… หน่วยงำนภำครัฐ/รำชกำร 
มีความต้องการ คือ… 
ให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองมีระบบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนมีควำมทันสมัยเหมำะส ำหรับกำรน ำไปใช้ในกำรวำงแผนและวิเครำะห์ต่อไปนอกจำกน้ี
ยังมีเรื่องของกำรติดต่อประสำนแผนงำน/โครงกำรตำ่ง ๆ ควรให้มีควำมสอดคล้องต่อเนื่องกันเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่ำงสูงสุด 
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3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     3.2.2 มีการน าผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพื่อ  (ต่อ) 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล าดับที่ 2 คือ… องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

มีความต้องการ คือ… 
กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรวำงและจัดท ำผังเมือง กำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร กำรขอควำมร่วมมือและกำรติดต่อประสำนงำนในเรื่องต่ำงๆ  
ต้องได้รับควำมสะดวกและรวดเร็ว นอกจำกนี้ ยังรวมถึงระบบฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีให้บริกำรต้องมีควำมถูกต้อง ชัดเจน และทันสมัยต่อสถำนกำรณ์ 
ในปัจจุบันด้วย 

        หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างาน คือ… 
ทบทวนกระบวนกำรท ำงำนทุกปี    
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3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     3.3.1 มีการสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เฉพาะกลุ่ม    
         คือ - 

     3.3.2 มีการสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ภาพรวม 
         คือ - 

     3.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมท่ีให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถออกแบบการรับบริการได้เฉพาะบุคคล   
         คือ - 

3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 

     3.4.1 มีการตอบสนองกลับและแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันกาล   
        โดย… กำรโทรประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรขอข้อมูลข้อเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทรำบในเบื้องตน้และตอบข้อร้องเรียนผำ่นเพจเฟสบุ๊ค 

งำนประชำสัมพันธ์กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรแก้ไขข้อร้องเรยีน 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     3.4.2 มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 

   ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

   ระบุขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน 

   ก าหนดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน 

   การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน 

      3.4.3 มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพื่อลดอัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ า โดยข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/
ร้องเรียนซ้ า  

        คือ… เรื่องทั่วไป เช่น อำคำร บุคลำกร ฯลฯ 
 

และมีแนวทางในการแก้ไข คือ… 
ประชำสมัพันธ์ให้ประชำชน/เอกชน/หน่วยงำนท้องถิ่น ให้รับทรำบถงึกฎหมำยผังเมือง กฎหมำยควบคมุอำคำรและให้ปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
อย่ำงเคร่งครัด 

      3.4.4 มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
        โดยวิธี… 

1. ศูนย์ด ำรงธรรม ยผ. พิจำรณำเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของ ยผ. ส่งให้เจ้ำของเรื่องไปด ำเนินกำร   
2.หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ให้รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำและแจ้งศูนย์ด ำรงธรรม ยผ. ภำยใน 15 วันท ำกำร    
3.กรณีไม่สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน 15 วันท ำกำร นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรำยงำนควำม คืบหน้ำ 
พร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
4. กรณีหน่วยงำนในสังกัด ยผ.ไดร้ับเรื่องร้องเรียนมำยังหน่วยงำนโดยตรงให้หน่วยงำนส ำเนำข้อร้องเรียนส่งให้ศูนยด์ ำรงธรรม ยผ.เพื่อติดตำมผล
ต่อไป 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     3.4.5 มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
        คือ… มีช่องทำงกำรร้องเรียนผ่ำนระบบเว็บไซต์กรมฯ www.dpt.go.th และตอบข้อร้องเรียนผ่ำนเพจเฟสบุ๊คงำนประชำสัมพันธ์กรมโยธำธิกำรและ

ผังเมือง 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

4.1 การใช้ข้อมูลในการก าหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.1.1 มีการก าหนดสารสนเทศที่ส าคัญเพื่อ 
   ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศนั้น คือ 

ระบบงำนบริหำรงบประมำณ ระบบงำนแผน ระบบงำนตดิตำมงบประมำณ    
   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสารสนเทศนั้น คือ  

   ระบบฐำนข้อมลูกำรควบคมุและบริหำรงำนก่อสร้ำง 

   การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรู้ต่อประชาชน โดยสารสนเทศนั้น คือ  
   ข้อมูลโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อกำรพัฒนำพ้ืนท่ี ข้อมูลกำรก ำจัดผักตบชวำ 

     4.1.2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้ 
   มีควำมน่ำเช่ือถือ  

   มีควำมพร้อมใช้งำนและข้อมูลทันสมัย  

   สะดวกต่อผู้ใช้งำน  

     4.1.3 ข้อมูลสารสนเทศถูกน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถน าไปเผยแพร่ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดยข้อมูลสารสนเทศ 
  

 คือ....ระบบรำยงำนสรุปควำมคืบหนำ้ของโครงกำรต่ำง ๆ  เชิงแผนที่ในรูปแบบแดชบอร์ด (One DPT Dashboard) 
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4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.2.1 หน่วยงานมีการรวบรวมและจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการท างาน   
  

 โดยข้อมูล คือ…. 

     4.2.2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อน าไปใช้ค้นหาสาเหตุของปัญหา 
  

 คือ.....  
และแก้ปัญหาเชิงนโยบาย คือ…. 

     4.2.3 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์โดยเทคโนโลยีที่น ามาใช้ 
  

 คือ.... สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์และผลลัพธ์…. 

     4.2.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่ส าคัญ 
  

 เช่น การเปรียบเทียบข้อมูล.... กับคู่เทียบ คือ….. 
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4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.3.1 หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
   คือ… 

    1. เว็บไซต์กรม (www.dpt.go.th) 
2. มอบหนังสือองค์ควำมรู้เพื่อเผยแพร่แก่บุคลำกรกรมโยธำธิกำร 
และผังเมืองทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
3. มอบหนังสือองค์ควำมรู้ให้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำส 
ทรงเจริญพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 
4. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกำรจัดฝึกอบรม/สัมมนำ 

     4.3.2 หน่วยงานมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก 
  

 เช่น...มอบหนังสือองค์ควำมรู้ให้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำสทรงเจริญพระชนมำยุ 5 
รอบ 2 เมษำยน 2558 
เพ่ือน าไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา คือ.... 

   

   เพื่อน ำควำมรู้ที่ได้จำกองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 



 
 

77 
 

4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม  

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.3.3 หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์)   
   

เช่น… 
1.กำรบ่งช้ีควำมรู ้(Knowledge Identification)  
2.กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ (Knowledge Creation and Acquistion) 
3.กำรจัดกำรควำมรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 
4.กำรประมวลผลและกลั่นกรองควำมรู ้(Knowledge Codification and Refinement) 
5.กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge Access) 
6.กำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
7.กำรเรียนรู้ (Learning) 

   

     4.3.4  หน่วยงานมีการน าองค์ความรู้ 
   ด้ำนกำรผังเมือง กำรพัฒนำเมือง กำรอำคำร กำรบริกำรด้ำนช่ำง 

ไปใช้ในการปรับปรุงการท างาน/แก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัตทิี่ดี  
(Best Practices)/มาตรฐานใหม่ คือ 
- แนวทำงกำรก ำหนดระยะถอยรน่ริมเขตทำงหลวงแผ่นดินส ำหรับงำน 
วำงผังเมืองรวม 
- กำรช ำระบัญชีและประกำศสิ้นสดุโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพืน้ท่ี 
- กำรออกแบบอำคำรภำครัฐที่จะก่อสร้ำงใหม่ให้เป็นอำคำรเขียวภำครัฐ 
- แนวทำงกำรดูแลแก้ไขปญัหำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกำรเช่ือมตอ่เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
- กำรทดสอบคณุสมบัติของวัสดุ (คอนกรีต) 
- เรื่อง ข้อควรสังเกต : กำรเขยีนข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
- เรื่อง เส้นทำงสู่ควำมส ำเร็จ กำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.4.1  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความเสี่ยงนั้น 

   ด้าน… 
- กำรโจมตจีำกเครือข่ำยภำยนอก 
- ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์หมดอำย ุ
- เจ้ำหน้ำท่ีขำดทักษะในกำรจดักำรอุปกรณ ์
- อุปกรณ์เครือข่ำยหลักไม่ได้รับกำรบ ำรุงรักษำ 

   

     4.4.2  หน่วยงานมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสาระส าคัญของแผน 

   คือ… 
- กำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ที่มีควำมเช่ือมโยงผ่ำนระบบดิจิทัล 
- บูรณำกำรกระบวนงำนกำรให้บริกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงสอดคล้องและเป็นเอกภำพ 
- เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลและกำรก ำกับดูแลข้อมลู 
- ยกระดับและพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนตำ่งๆ เป็นกำรท ำงำนด้วยระบบข้อมูลแบบดิจิทัล 
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 
ยังไม่ได ้

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.4.3  หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน เช่น 
   การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ 

Web Application และ Mobile Application 
ติดตามการท างานอย่างรวดเร็ว ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก ่
Web Application Mobile Application และ Dashboard 
สร้างนวัตกรรมการให้บริการ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ 
@Line Chatbot และMobile Application 
การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมลู ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ 
Web Service 

   
   
   
   
   

   
   
     4.4.4 แผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ 

   ให้สรุปสาระส าคัญของแผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์  
พอสังเขป 
- จัดอบรมบุคลำกรให้มีควำมเข้ำใจและตระหนักในเรื่องควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ 
- โครงกำรพัฒนำควำมต่อเนื่องด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
- จัดท ำระบบ Back up Site ระหว่ำงหน่วยงำนส่วนกลำง (พระรำม 6/พระรำม 9) 
- โครงกำรบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนและรักษำควำมปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศให้สอดคล้องกับกฎหมำยและมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 27001:2013 
- โครงกำรปรับปรุงพัฒนำเพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 
ยังไม่ได ้

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.4.5 หน่วยงานมีตัววัดเพื่อใช้ติดตามแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
   

คือ… 
- กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรปฏิบัติงำน/กำรท ำงำน ให้เป็นกระบวนงำนแบบดิจิทัล ร้อยละ 90 
- ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำน/ท ำงำน ของบุคลำกรกรม ร้อยละ 80 และเพิม่ขึ้นร้อยละ10 ต่อป ี

   
   

     4.4.6 แผนรองรับต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 
   ให้ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน พอสังเขป 

ด ำเนินกำรตำมแผนควำมต่อเนื่องด้ำน IT 
- ประเมินและระบุกระบวนกำรหลักและงำนเร่งด่วนท่ีต้องท ำให้แลว้เสร็จภำยใน 1-5 วัน 
- ประเมินศักยภำพหน่วยงำนฯ ภำยใต้ข้อจ ำกัดและสภำวะวิกฤตพรอ้มระบุทรัพยำกรที่จ ำเป็นตำมแผนกำรจัดหำทรัพยำกร 
- ติดต่อและประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็น ได้แก ่วัสดุอุปกรณ์ทีส่ ำคัญ สถำนท่ีปฏิบัติงำนส ำรอง เทคโนโลยี
สำรสนเทศและข้อมูลทีส่ ำคญั บุคลำกรหลัก คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มสีว่นได้ส่วนเสียทีส่ ำคัญ 
- พิจำรณำท ำเฉพำะงำนเร่งด่วน หำกท ำจะส่งผลกระทบสูงและไมส่ำมำรถรอได้ 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

 
 
 
 

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.1.1  มีการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร โดย (ระบุอย่างน้อย 2 ภารกิจ) 
  

 

ภารกิจที่ 1 คือ… 
 - มีกำรวำงแผนกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังของกรม ท้ังปัจจุบัน และในอนำคตเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีอำจจะเกิดขึ้นได้ 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ… 
 - บุคลำกรของกรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ท่ีจะสำมำรถปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุภำรกิจของกรม ท้ัง 4 ด้ำน 
ภารกิจที่ 2  คือ… 
 - มีกำรวำงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีควำมสอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมแนวทำง HR 
Scorecard ของส ำนักงำน ก.พ. 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ… 
 - บุคลำกรของกรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ท่ีจะสำมำรถปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุภำรกิจของกรม ท้ัง 4 ด้ำน 
ภารกิจที่ 3  คือ… 
 - พัฒนำศักยภำพองค์กรและบุคลำกรให้มสีมรรถนะด้ำนดิจิทลัที่ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ… 

 - องค์กรมีเครื่องมือท่ีทันสมัยสอดคล้องกับภำรกิจท่ีพัฒนำ และบุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรใช้ระบบและเครื่องมือท่ีทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง 
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5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.1.2  มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายการส่งเสริมด้านต่างๆ ดงันี้ 
  

 แนวทางที่เสริมสร้างความคล่องตัวในการท างานและตัดสินใจ  
โดยแนวทางนั้น คือ… กำรพัฒนำดิจิทัลตำมกรอบนโยบำย One Dpt    

  
 ส่งเสริมให้บุคลากรริเร่ิม สร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรม 

การท างาน โดยวิธีการ… ใช้แผนพัฒนำดิจิทัล พ.ศ. 2562 - 2564    

     5.1.3  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 
  

 คือ…กรมมีกำรวิเครำะหเ์ส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรทุกต ำแหน่งโดยศึกษำปัจจยัพื้นฐำนหลักเกณฑ์วิธีกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำร รวมถึงธรรมเนยีม
ปฏิบัติในกำรแต่งตั้งโยกย้ำยข้ำรำชกำร มีกำรศึกษำข้อเท็จจริงของต ำแหน่งลักษณะงำนหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบแตล่ะต ำแหน่งเพื่อให้กำรมอบหมำยงำน 
มีควำมชัดเจนโปร่งใส่และเป็นธรรมสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน 

     5.1.4  มีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง 
  

 คือ…กรมมีกำรปลูกฝังค่ำนิยมในกำรท ำงำน กำรสร้ำงกลไกจูงใจ กระตุ้นให้เกิดควำมร่วมมือ รวมถึงกำรสรำ้งบรรยำกำศกำรท ำงำนท้ังทำงกำยภำพและ
สภำพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนเป็นทีมและมีประสิทธิภำพสูง 

  
 คือ…กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและเทคโนโลย ี

มีการวางแผนก าลังคน โดย… มีแผนกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังของกรมฯ ทั้งในปัจจุบัน และในอนำคต เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกดิขึ้น 
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5.2  ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.2.1  มีการท างานเป็นทีมที่ข้ามกลุ่ม/กอง/ส านัก เพ่ือผลส าเร็จของงานร่วมกัน 
    โดย… (ระบุรูปแบบของทีมงาน/องค์ประกอบของทีม) 

กำรปรับลักษณะกำรท ำงำน พูดคุยหำรือและร่วมแก้ไขปัญหำ เปิดรับควำมคิดรวมทั้งพร้อมรับควำมเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
และมีผลส าเร็จของงาน คือ… 
กรมฯ มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนต่ำง ๆ และมีจัดประชุมหำรือ เปิดรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อระดมควำมคิดและน ำมำประมวลผลสรุปเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

  
  
  

     5.2.2  มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการท างานที่คล่องตัวสามารถท างานได้สะดวกและเกิดประสิทธภิาพสูงระดับองค์การ 

   โดยวิธีการ… สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ซึ่งได้มีกิจกรรมในกำรที่จะด ำเนินกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมตำ่ง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อกำรท ำงำน 
และมีบรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำน เช่น กำรปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำ ลิฟต์ เครื่องปรบัอำกำศ กำรต่อเติมอำคำรสถำนท่ีท ำงำน ปรับปรุงห้องอำหำร 
สวนหย่อมในกำรพักผ่อน รวมทั้งกำรจัดระเบียบท่ีจอดรถให้เหมำะสมและเพียงพอ 

   

     5.2.3  มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก 
  

  คือ… กำรร่วมมือกันในลักษณะทีมสหสำขำวิชำ 
เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล คือ... กำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ เครือข่ำยมวลชน และเครือข่ำยจังหวัด 

  
  

     5.2.4  มีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อให้บุคลากร 
  

 มีความรับผิดชอบ/กล้าตัดสินใจ โดย... กำรจัดกำรกำรมอบอ ำนำจและขอบเขตหน้ำที่ท่ีชัดเจน เพื่อแก้ปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที   
  

 การเข้าถึงข้อมูล เพ่ือใช้สนับสนุนการท างานและการแก้ปัญหา โดย...กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของบุคลำกร 
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5.3  การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.3.1  มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่สง่ผลต่อความผูกพัน 
  

 โดย...มีกำรค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพัน  ได้แก่ ควำมคำดหวังที่จะก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน  
กำรพัฒนำกำรท ำงำน ทัศนคติที่มี ต่อเพื่อนร่วมงำน ภำวะผู้น ำ และค่ำตอบแทน 

     5.3.2  ปลูกฝังค่านิยมในการท างานที่เป็นมืออาชีพ 
   โดยวิธีการ... ปลูกฝังค่ำนิยมในกำรท ำงำนท่ีเป็นมืออำชีพ โดยวิธีกำร สื่อสำร ถ่ำยทอด วัฒนำธรรมในองค์กำร ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ตำมกรอบ

นโยบำยด้วยควำมถูกต้องตำมหลกัวิชำรกำรและกฎหมำย    

     5.3.3  มีการปรบักระบวนการทางความคดิ (mindset) ของข้าราชการในทุกระดบั เพื่อให้มุง่เน้นการท างานในเชงิรุกและสรา้งมูลค่าเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน หน่วยงาน 
และส่วนรวม 

  
 โดย...กำรประกำศเจตจ ำนงของผู้บริหำร นโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล  

ซึ่งจะส่งผลต่อประโยชน์สุขของประชำชน หน่วยงำน และส่วนรวม    

     5.3.4  มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรน าเสนอความคิดริเริ่ม 
  

 โดย...เปิดโอกำสให้มีกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม ่ๆ 
และมีการสนับสนุนความคิดริเร่ิมดังกล่าว โดย... กำรส่งเสริมและผลักดัน เพื่อให้บุคลำกร ริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ปรับแนวทำงกำรท ำงำนที่ท ำให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

  

      5.3.5  มีการน าปจัจัยที่ส่งผลต่อความผกูพันของบุคลากร มาสร้างให้เกดิแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  
  คือ...กำรให้ค ำปรึกษำในกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นและกระตุ้นให้เกิดกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.4.1  มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และสามารถปฏบิัติงานได้หลากหลาย 
  

 คือ...จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีทุกปี ซึ่งบรรจุหลักสูตรไว้ครอบคลุมทุกด้ำน เพื่อพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

     5.4.2  มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร ์และสมรรถนะหลักขององค์การ 
  

  ยุทธศาสตร์ ได้แก่... ยุทธศำสตร์ของกรมทั้งด้ำนกำรผังเมือง ดำ้นกำรพัฒนำเมือง ด้ำนกำรอำคำร และด้ำนกำรบริกำรด้ำนช่ำง 
แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ คือ... แผนกำรจัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรมให้มีควำมเป็นปัจจุบัน และตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ของกรมฯ 
ทั้ง 4 ด้ำน 

  

  
 สมรรถนะหลกั ได้แก่... กฎหมำยที่ต้องก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรให้พันธกิจบรรลุ และบุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน 
แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก คือ... 
แผนพัฒนำบุคลำกร ยุทธศำสตร์กำรผังเมือง ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมือง ยุทธศำสตร์กำรอำคำร ยุทธศำสตร์กำรบริกำรดำ้นช่ำง 

  
  

     5.4.3  มีการพัฒนาของบุคลากรในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมเร่ือง 
   ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่... กำรสนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับเกิดกำรเรียนรู้แบบมีเป้ำหมำย กำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร

หลำกหลำย ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรฝึกอบรม กำรเรียนรู้ให้สำมำรถปฏิบัติได้จริง    

  
 ความรู้และทักษะดิจิทัล ได้แก่... กำรพัฒนำดิจิทัลตำมกรอบนโยบำย One DPT และแผนพัฒนำดิจิทัล พ.ศ. 2562 - 2564   

     5.4.4  มีการพัฒนาบุคลากร และผู้น าให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤตที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน 
  

 คือ...สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำเมือง จัดอบรมให้ควำมรู้กับบุคลำกรทุกปี ตำมควำมต้องกำรของบุคลำกรและเพื่อตอบสนองนโยบำย
รัฐบำล ยุทธศำสตร์กรม อย่ำงครบถ้วน    
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัตกิาร 
 

 
 
 
 
 

6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธท์ี่ต้องการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.1.1 หน่วยงานมีการออกแบบ/ปรบัปรุงกระบวนการท างานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกระบวนการนั้น 

  
 คือ… กระบวนกำรก ำจัดผักตบชวำและวชัพชื 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง… ก ำจัดผักตบชวำและวัชพืชให้หมดไป 

  

     6.1.2 หน่วยงานมีการติดตามควบคุมกระบวนการ โดย 

   ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น…  Line กลุ่มของผู้บริหำรกรม 

   ใช้ตัวชี้วัด เช่น… จ ำนวนผักตบชวำและวัชพชืทีส่ำมำรถก ำจัดได้ 

  
 ใช้ข้อมูล คือ… จ ำนวนปริมำณกำรก ำจัดผักตบชวำของแต่ละหน่วยงำน 
ร่วมกับเครือข่าย คือ… ภำคีเครือข่ำย ในกำรแก้ไขปัญหำผักตบชวำ   
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6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธท์ี่ต้องการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.1.3 หน่วยงานออกแบบกระบวนการโดยค านึงถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แบบ end to end Process 
  

 คิดเป็นร้อยละ 100 ของกระบวนการทั้งหมดทีต่้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานระบุ (รายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง) 
1) กระบวนกำร ออกแบบอำคำรและประมำณรำคำ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่… ส ำนักสถำปัตยกรรม ส ำนักวิศวกรรมโครงสร้ำงและงำนระบบ กองมำตรฐำนรำคำกลำง 
2) กระบวนกำร กำรวำงผังเมือง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่… ส ำนักผังประเทศและผังภำค ส ำนักผังเมืองรวม ส ำนักวิศวกรรมกำรผังเมือง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผังเมือง  
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำน 

  

  
  

  

  
  
     6.1.4  หน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพ
กระบวนการ ได้แก่ 
  

  เทคโนโลยีที่น ามาใช้ คือ…ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) 
กระบวนการที่ถูกยกระดับ คือ… กระบวนกำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์กับข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้รับจำกหน่วยงำนอ่ืน 
ผลงานที่โดดเด่น คือ… กำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ระหว่ำงกำรไฟฟ้ำนครหลวง กับกรมโยธำธิกำรและ
ผังเมือง 
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6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้พัฒนานวัตกรรม/น าดิจิทัล เข้ามาใช้ เพ่ือยกระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน/การให้บริการ 
  

 กระบวนการหลัก คือ  - 
นวัตกรรม/ดิจิทัลที่น ามาใช้ คือ  - 

  
  
     6.2.2  ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน 
  

  คือ -   
     6.2.3 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทีซ่ับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูงตอ่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  

  นวัตกรรม คือ  -   
  

  ปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง คือ -   
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6.3 การลดต้นทุนและการใชท้รัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ ดังนี้ 
   กระบวนการหลักที่ส าคัญ 2 ล าดับแรก  

  กระบวนการหลักที่ส าคัญล าดับแรก คือ - 
  ต้นทุน คือ - 
  เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ - 
  ระยะยาว ได้แก่ - 
  กระบวนการหลักที่ส าคัญล าดับที่สอง คือ - 
  ต้นทุน คือ - 
  เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ - 
  ระยะยาว ได้แก่ - 

   กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ 2 ล าดับแรก  

  กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญล าดับแรก คือ - 
  ต้นทุน คือ - 
  เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ - 
  ระยะยาว ได้แก่ -  
  กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญล าดับที่สอง คือ - 
  ต้นทุน คือ - 
  เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ - 
  ระยะยาว ได้แก่ - 
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6.3 การลดต้นทุนและการใชท้รัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.3.2 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน 

   โดยนวัตกรรมนั้น คือ -  

   โดยสามารถลดต้นทุน ได้อย่างไรระบ ุ- 

     6.3.3 น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพ่ิมประสทิธิภาพในการท างาน โดย (ระบุ) 

   การก าหนดนโยบาย/มาตรการ คือ -  

   การใช้เทคโนโลยี คือ - 

   แบ่งปันทรัพยากร คือ - 

     6.3.4 หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยข้อมูลเทียบเคียงที่น ามาใช้ 

   คือ -  

   และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างไร ระบ ุ- 

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

     6.4.1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator) ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพ่ือการคาดการณ์ความส าเร็จของกระบวนการ ระบุ 

 
 

 
 

 กระบวนการ คือ... กำรวำงและจัดท ำผังเมืองชุมชนเทศบำลและมีเอกสำรประกอบกำรวำงผัง 

 
 

 
 

 
 
 

 ตัวชี้วัด คือ… จ ำนวนผังเมืองชุมชนเทศบำลที่ได้วำงและจัดท ำผังเมืองชุมชนและมีเอกสำรประกอบกำรวำงผัง 
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.4.2 หน่วยงานก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ คือ… จ ำนวนโครงกำรพัฒนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
ตัวชี้วัดด้านสังคม คือ… จ ำนวนผังเมืองชุมชนเทศบำลทีไ่ด้วำงและจัดท ำผังเมืองชุมชนและมีเอกสำรประกอบกำรวำงผัง 
ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ… จ ำนวนโครงกำรพัฒนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข คือ… จ ำนวนผังเมืองชุมชนเทศบำลทีไ่ด้วำงและจัดท ำผงัเมืองชุมชนและมีเอกสำรประกอบกำรวำงผัง 

     6.4.3 ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่น ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญ โดยผลงานที่โดดเด่นนั้น 

  
  คือ…พื้นทีไ่ด้รบักำรป้องกันและลดผลกระทบจำกปญัหำอุทกภัยและน้ ำท่วม 
ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป… ท ำให้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมบรรลุ 
ไปตำมวัตถุประสงค์ ท ำให้พื้นที่และมูลค่ำควำมเสียหำยจำกอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 

  
  
     6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน โดย 

    มีการจัดการความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นคือ… ทบทวนแผนควำมต่อเนื่องเป็นประจ ำ 
และจัดการโดยวิธีการ…ด ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรทบทวนแผนควำมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมควำมพรอ้ม 

    เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉนิ 
โดยภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน คือ… ทบทวนแผนรองรับภำวะฉุกเฉินเป็นประจ ำ 
มีการเตรียมความพร้อม คือ… ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทบทวนแผนรองรับภำวะฉุกเฉิน เชน่ จัดอบรมกำรให้ควำมรู้เพื่อรับมือกับภัยพิบัติและ
ภำวะฉุกเฉิน ฝึกซ้อมกำรหนีไฟเพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 
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หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
 

7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 
เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรบรรลเุป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล่ำวต้องมีควำมสมัพันธ์ กับพันธกิจหลักและยุทธศำสตรข์องส่วนรำชกำร  
รวมทั้งตัววัดที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแผนของรัฐบำลที่ก ำหนดไว้ประจ ำปีและตัววัดร่วม ตัววัดดำ้นกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย และกำรบรรลุตำมแผนยุทธศำสตรข์องส่วนรำชกำร 

 
1. ตัววัดตามภารกิจหลัก*** 
ตัวช้ีวัดของกำรบรรลุผลลัพธ์ของตำมพันธกิจหรือภำรกิจของส่วนรำชกำรตำมที่ระบุไว้ (Function base, Area base) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 
1.1 [มากด]ี จ ำนวนผังเมืองชุมชนเทศบำลที่ได้วำงและจัดท ำผังเมือง
ชุมชนและมีเอกสำรประกอบกำรวำงผัง 40 ผัง 72 70 42 105 400 

1.2 [มากดี] ควำมส ำเร็จของโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้ ำชำยแดนระหว่ำงประเทศ 

140 โครงกำร  54 25 136 97.1 200 

 
2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
ตัวช้ีวัดของกำรบรรลุผลลัพธ์ของตำมนโยบำยและแผนรัฐบำล (Agenda base) 
- ไม่มีตัวช้ีวัด - 
3. การด าเนินการด้านกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดของกำรบรรลุผลกำรด ำเนนิกำรด้ำนกฎหมำย 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
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4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์*** 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 
4.1 [มากดี] จ ำนวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ด ำเนินกำรปรับปรุงโดย
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพื่อเป็นผังแม่บทกำรพัฒนำพื้นที่
ของจังหวัด 

14 ผัง - 1 14 100 300 

4.2 [มากดี] ประชำชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน และพื้นที่
เศรษฐกิจส ำคัญมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจำกกำรป้องกัน
ผลกระทบจำกปัญหำอุทกภัยน้ ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่มีประสิทธิภำพ 
ได้มำตรฐำนตำมหลักวิชำกำร 

36,774 ไร ่ 14,531 32,023 36,774 100 300 

4.3 [มากดี] พื้นที่ตลิ่งรมิแม่น้ ำที่ไดร้บักำรป้องกันกำรกดัเซำะกำรพังทลำย
ของตลิ่งริมแม่น้ ำทั่วประเทศ 

106,926 เมตร 76,729 100,428 10,6926 100 300 

 
5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น 
ตัวช้ีวัดของกำรบรรลุตำมยุทธศำสตร์อื่น ๆ ตำมนโยบำยของส่วนรำชกำรหรือของรัฐบำล เช่น ตัววัดรว่ม ตัววัดที่แสดงถึงกำรปรับปรุงระดับในกำรจดัอันดับโดยองค์กรภำยนอกประเทศ 
ในด้ำนต่ำง ๆ เป็นต้น 
- ไม่มีตัวช้ีวัด - 
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7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน 
เป็นกำรวัดผลด้ำนกำรให้ควำมส ำคัญกับผูร้ับกำรบริกำร ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี และประชำชนจำกกำรบริกำรส่วนรำชกำรในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมผูกพัน  
กำรเติบโตของโครงกำรที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผูร้ับบริกำร กำรสร้ำงสัมพันธ์และควำมร่วมมือ 
 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย*** 
ตัวช้ีวัดของกำรบรรลุผลลัพธ์ของควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรใช้บริกำรของส่วนรำชกำร 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 
1.1 [มากดี] ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียจำกกำรใช้บริกำรของส่วนรำชกำร ร้อยละ 85  91.4 91.2 93.2 109.6 400 

1.2 [น้อยดี] ร้อยละควำมไม่พึงพอใจของผู้รับริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจำกกำรใช้บริกำรของส่วนรำชกำร 

ร้อยละ 30 24.2 27.4 25 120 500 

 
2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ*** 
ตัวช้ีวัดที่แสดงออกถึงควำมผูกพันและกำรใหค้วำมร่วมมือจำกประชำชนและผูเ้ข้ำมำรบักำรบริกำรจำกส่วนรำชกำร 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 
2.1 [มากดี] จ ำนวนกำรให้บริกำร ส ำรวจ ออกแบบ ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงและให้ค ำปรึกษำ 

430 แห่ง 435 435 485 112.8 500 

2.2 [มากด]ี จ ำนวนกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนช่ำง 113,000 ครั้ง 114,500 121,950 121,700 107.7 400 

 
3. ผลการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงกำรบรรลุผลหรือควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนโครงกำรประชำรัฐ เช่น ยอดกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ภำยใตโ้ครงกำรประชำรัฐ 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
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4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลจำกกำรปรบัเปลี่ยนด้ำนกำรบริกำร และนวัตกรรมกำรบริกำรที่เกิดประโยชน์ตอ่ผู้รับบริกำรที่สำมำรถวัดผลได้ 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
 
5. การแก้ไขเร่ืองร้องเรียน 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงรวดเร็วและเกดิผล 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 
5.1 [มากดี] ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขและยุติ
เรื่องของศูนย์ด ำรงธรรม 

ร้อยละ 85  88.23 100 84.21 99.1 200 

 
 
 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
     เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคล กำรพัฒนำ และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรของส่วนรำชกำรเพ่ือให้มีสมรรถนะสูง 
 
 
1. จ านวนนวัตกรรมต่อบุคลากร*** 
ตัวช้ีวัดของกำรพัฒนำนวัตกรรมที่เกิดจำกบุคลำกรของส่วนรำชกำร 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 
1.1 [มากดี] ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมในเรื่องนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ร้อยละ 20 23.23 13.43 17.10 85.5 200 
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2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา*** 
ตัวช้ีวัดของกำรเรียนรู้และผลกำรพัฒนำบุคลำกรของส่วนรำชกำร 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 
2.1 [มากดี] ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรฝึกฝนควำมรู้และทักษะ
ตำมภำรกิจ ร้อยละ 100 100 100 100 100 300 

2.2 [มากดี] ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรหลักสูตร 
กำรฝึกอบรม/สัมมนำ 45 หลักสูตร 48 35 44 97.8 200 

3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรและควำมก้ำวขึ้นสู่ต ำแหน่งตำมแผน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 
3.1 [มากดี] จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรฝึกอบรมในกำรเตรียมควำม
พร้อมเพื่อก้ำวข้ึนสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึน 40 คน 40 39 46 115 500 

 

4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งต้ังให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงบุคลำกรของส่วนรำชกำรที่ไดร้ับกำรแต่งตั้งให้ไปรว่มในภำคีเครือข่ำยภำยนอกทั้งระดับชำติและนำนำชำติ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 
4.1 [มากด]ี จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ไปร่วมภำคีเครือข่ำย
ภำยนอกท้ังระดับชำติและนำนำชำติ 1 คน 1 1 1 100 300 

 

5. จ านวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงบุคลำกรของส่วนรำชกำรไปเป็นอำสำสมัครในโครงกำรที่ตอบสนองนโยบำยหน่วยงำน 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
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7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 
เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรบรรลเุป้ำหมำยด้ำนกำรเปน็แบบอย่ำงที่ดีหรือกำรเป็นต้นแบบของผู้บริหำรและบุคลำกรของสว่นรำชกำร 

 
 
1. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก*** 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส ำเร็จของกำรเปน็ต้นแบบของส่วนรำชกำรทีไ่ด้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอกท่ีแสดงถึงควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงกระบวนกำร 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 
1.1 [มากดี] กองทุนจัดรูปที่ดินได้รับรำงวัลประสิทธิภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรดีเด่น จำกกรมบัญชีกลำง 1 รำงวัล 1  -  -  - 200 

1.2 [มากดี] รองอธิบดี นำยสมชำย เมธวัฒน์ธรำกุล ได้รับมอบโล่
ป ระกำศ เกี ย รติ คุ ณ จำกน ำยกสภ ำวิ ศ วกร ใน โอกำสที่ ก รม 
ส่งเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่ำอคำเดมี่แม่สำย ที่ติดอยู่
ในวนอุทยำนถ้ ำหลวงขุนน้ ำนำงนอน 

1 รำงวัล  - 1  -  - 200 

1.3 [มากดี] กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้รับรำงวัลจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนำพื้นที่กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมประเภทรำงวัลสัมฤทธิ์
ผลประชำชนมีส่วนร่วม 

1 รำงวัล 1  - 1 100 300 

 
2. จ านวน Best practice* 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส ำเร็จของกำรเปน็ต้นแบบของส่วนรำชกำรที่เป็น Best practice 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 
2.1 [มากดี] กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้รับรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำปี 
2561 รำงวัลชมเชยจำกโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่จังหวัด
จันทบุรี 

1 รำงวัล  - 1  -  - 200 

 



 
 

98 
 

3. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง  
    ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส ำเร็จของกำรเป็นต้นแบบของส่วนรำชกำร        
    - รำงวัลระดบักรม เป็นรำงวัลทีส่่วนรำชกำรระดับกรมมอบให้หน่วยงำนย่อยในสังกัด 
    - รำงวัลระดบักระทรวง เป็นรำงวลัที่มอบให้กับส่วนรำชกำรระดับกรมในสังกัด 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 
3.1 [มากดี] กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้รับมอบรำงวัลประกำศ
เกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนที่เข้ำร่วมบูรณำกำรและเช่ือมโยงข้อมูล 
ภูมิสำรสนเทศ 

1 รำงวัล 1   -  -  - 200 

 
4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส ำเร็จของกำรแข่งขัน โดยไดร้ับกำรจดัอันดับในระดับนำนำชำติ 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
 
5. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส ำเร็จของกำรเปน็ต้นแบบของส่วนรำชกำร โดยมีบคุลำกรของตนเองได้รับกำรยกย่องจำกภำยนอก 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

99 
 

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
 เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรในด้ำนตำ่ง ๆ ท่ีนอกจำกจะบรรลุเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำรแล้วยังส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สำธำรณสุข  
      และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่และประเทศ 
 
 
1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม*** (กระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดของกำรบรรลุผลลัพธ์กำรบรรลผุลของตัววัดร่วม ในกำรมีกระบวนกำรที่ด ำเนินกำรข้ำมหลำยหน่วยงำนของส่วนรำชกำร (Area base)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 
1.1 [มากด]ี จ ำนวนกำรให้บริกำร ส ำรวจ ออกแบบ ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงและให้ค ำปรึกษำ 430 แห่ง 435 435 485 112.8 500 

 
2. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรที่มีต่อด้ำนเศรษฐกจิ 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
 
3. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม  
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรที่มีต่อด้ำนสังคม 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 

3.1 [มากด]ี จ ำนวนอำคำรรำชกำรที่ไดร้ับกำรตรวจสอบ 5,500 อำคำร 5,590 5,650 6,450 117.3 500 

3.2 [มากด]ี จ ำนวนกำรก ำกับดูแลตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร 490 เรื่อง 571 811 650 132.7 500 
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4. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรที่มีต่อด้ำนสำธำรณสุข 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
 

5. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรที่มีต่อด้ำนสิ่งแวดลอ้ม 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 

5.1 [มากด]ี จ ำนวนกำรให้บริกำร ส ำรวจ ออกแบบ ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงและให้ค ำปรึกษำด้ำนช่ำง 

430 แห่ง 435 435 485 112.8 500 

5.2 [มากด]ี จ ำนวนสิ่งกีดขวำงกำรจรำจรทำงน้ ำท่ีไดร้ับกำรก ำจัด 1,170,000 ตัน 946,094 880,507 1,127,637 96.4 200 

 
 
7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรบรรลเุป้ำหมำยด้ำนกำรบริหำรจดักำรเพื่อกำรลดต้นทุน กำรสรำ้งนวัตกรรม และกำรจัดกำรกระบวนกำร 
 

 

1. การลดต้นทุน*** (ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช)้ 
ตัวช้ีวัดของกำรลดต้นทุนท้ังในระดับกระบวนกำรอันเกิดจำกกำรปรบัปรุงงำน และกำรน ำเทคโนโลยดีจิิทัลมำใช้เพื่อลดต้นทุนในกำรท ำงำน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 

1.1 [มากด]ี ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยท่ีลดลง ร้อยละ 5  -  - 83.34 1666.8 500 

1.2 [มากด]ี ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรประหยัดพลังงำน ร้อยละ 10  -  - 18.07 180.7 500 
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2. จ านวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ 
ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมกำรปรับปรุงกระบวนกำร 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 

2.1 [มากด]ี จ ำนวนนวัตกรรมกำรปรับปรุงกระบวนกำร 5 แบบ  - 3 4 80 200 

 
3. ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจทิัลเทคโนโลยี*** 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ของกำรปรับปรุงกระบวนกำร และกำรบริกำรจำกกำรใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 

3.1 [มากดี] ร้อยละของหน่วยงำนส่วนกลำงที่งำนระบบใบลำ
อิเล็กทรอนิกส์แทนระบบกำรลำด้วยกระดำษ 

ร้อยละ 100 3.1 100 100 100 300 

 
4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของกำรบรรเทำผลกระทบด้ำนภยัพิบตัิต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2560 2561 2562 

4.1 [น้อยดี] ควำมส ำเร็จในกำรกู้คืนข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญ 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

3 ช่ัวโมง 4 4 4 75 200 

 
5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฏระเบียบ และกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมกำรปรับปรุงด้ำนนโยบำย กฎระเบียบ และกฎหมำย 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
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ส่วนที่ 3 
ภาคผนวก 
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 ค าสั่งคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. มีการพัฒนาให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 
ทางราชการ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ 
ทาง website และมีมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก 
2. มีการเชื่อมโยงกระบวนการและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน 
ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
3. มีการบูรณาการข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
และเครือข่ายภายนอก เช่น การท า MOU 
 

1. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในองค์กร และวางแผน 
การจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้น
จะสามารถตอบสนองได้ทันการณ์ 
2. พัฒนายกระดับบุคลากรให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ 
ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างความรอบรู้ และพัฒนาให้มีทักษะ
หลากหลายด้าน 
3. พัฒนาระบบการสร้างนวัตกรรม 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบดิจิทัล 

1. วางแผนการท างานโดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่ประชาชน 
จะได้รับ มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนากระบวนการและคุณภาพการให้บริการ  
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อ 
ขอใช้บริการ 
3. พัฒนาช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ ให้มีหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น  
4. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงความต้องการความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ โดยมีการส ารวจความพึงพอใจในการใช้
บริการและน ามาปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนอง
ได้ตรงต่อความต้องการ 
 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. มีการวางแผนและเตรียมการ 
2. ยืดหยุ่นและตอบสนองทันการณ์ 
3. นวัตกรรมในทุกกระบวนการ 
4. มีความสามารถในการเรียนรู้และมีขีดสมรรถนะสูง 

1. ตอบสนองความต้องการประชาชน 
2. ท างานเชิงรุก 
3. ค้นหาโอกาสในการสร้างบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการในอนาคต 
4. ความสะดวกรวดเร็วผ่านกลไกของดิจิทัลเทคโนโลยี 
5. เข้าใจถึงความต้องการเฉพาะรายบุคคล 
 

1. การเข้าถึงข้อมูล 
2. แบ่งปันข้อมูล 
3. เชื่อมโยงกระบวนการ 
4. ประสานการท างานข้ามหน่วยงาน 
5. บูรณาการไร้รอยต่อ 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ด าเนินการ 
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ขั้นตอนการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. ประเมินตนเอง (Self Assess) 
- ทบทวนลักษณะส าคัญขององค์การ 
- ประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (หมวด 1-6) 
- ประเมินผลงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

2. ช้ีจุดที่ต้องปรับปรุง (Identify Gap) 
จากการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 
และเกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

3. ก าหนดเรื่องส าคัญที่ต้องท า  
(Set Priorities for Improvement) 
- จัดท าแผนพัฒนาองค์การ (หมวด 1-6) 
- ก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ (หมวด 7) 
- พัฒนาผลงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

4. น าไปปฏิบัติ (Implement Solutions) 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
องค์การ 
- ติดตามก ากับโดยใช้ Line กลุ่มของผู้บริหาร 
และ Application ONE DPT 

5. วัดผลการปรับปรุง  
(Measure Results and Impacts) 
- ประเมินผลลัพธ์ PMQA หมวด 7 
- ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
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ความเห็นของผู้ตรวจประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (หมวด 1 - 7) 
 

หมวด 1 การน าองค์การ 
 

1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     1.1.1 ผู้บริหารก าหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) (ระบุอย่างน้อย   ด้าน) 
        มีการด าเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้… 

ด้านเศรษฐกิจ คือ… 
ด ำเนินกำรด้ำนพัฒนำถนนโครงกำรตำมผังเมือง กำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
และกำรวำงผังในเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล  
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและเปิดโอกำสให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสียและภำคส่วน
ต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและเสนอแนะ และน ำข้อมูล
ดังกล่ำวไปบูรณำกำรเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีภำพรวมและเพื่อรองรับกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
ด้านสังคม คือ… 
ด ำเนิ นกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมอำคำรด้ ำนควำมปลอดภั ย  
กำรป้องกันอัคคีภัยตลอดจนก ำกับกำรตรวจสภำพและกำรใช้อำคำรให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยเพื่อให้ประชำชนในสังคมมีควำมปลอดภัยจำก
อันตรำยที่อำจเกิดขึ้น 
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1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     1.1.1 ผู้บริหารก าหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) (ระบุอย่างน้อย   ด้าน) 
(ต่อ) 

    

ด้านสิ่งแวดล้อม คือ… 
ด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดท ำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพำะตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรผังเมืองและผังประเภทอื่น ๆ ตำมนโยบำยของรัฐ โดยกำรวำงผังเมืองที่สอดรับ
กับแนวโน้มกำรพัฒนำพื้นที่และเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรับรู้
ข่ำวสำร ร่วมคิดร่วมตัดสินใจในกำรก ำหนดรำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ใน
ผังเมือง โดยค ำนึงถึงกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และต้องถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำรเป็นส ำคัญ 
 

ด้านสาธารณสุข คือ… 
ด ำเนินกำรด้ำนกำรผังเมือง ด้ำนกำรพัฒนำเมือง ด้ำนกำรอำคำร ด้ำนกำรบริกำรด้ำนช่ำง
ล้วนต้องด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและถูกต้องตำมหลักวิชำกำรซึ่ง
กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ได้ยึดหลักนิติธรรมในกำร
บริหำรงำน ปฏิบัติตำมระเบียบ/กฎเกณฑ์ ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเคร่งครัด  
มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกสุขลักษณะ สะอำดปลอดภัย ค ำนึงถึงกำรสำธำรณสุข
เป็นส ำคัญด้วย 
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1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     1.1.2 ผู้บริหารก าหนดทิศทางองค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน โดยทิศทางขององค์การ 
        คือ…ด ำเนินภำรกิจภำยใต้หลักธรรมำภิบำลกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดยค ำนึงถึง

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำน กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ยึดหลักนิติธรรม และควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรประชำชนตลอดจน
ได้ ให้ ควำมส ำคั ญกั บกระบวนกำรมี ส่ วนร่ วมของประชำชนเพื่ อแสวงหำ 
ฉันทำมติกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรรำชกำรอย่ำงเหมำะสมและคุณธรรมจริยธรรม 
ในกำรบริหำรงำน 

 
 

     1.1.3 ผู้บริหารก าหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทาง 
        คือ…น ำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภำคส่วนต่ำงๆ 

ในกำรร่วมรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในกำรก ำหนดรำยละเอียด  
มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวคิดแนวทำง และ
มำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนผังเมืองและสำมำรถน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เหล่ำนั้นไปบูรณำกำรเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำพื้นท่ีภำพรวมในระดับจังหวัด  เมือง 
ชุมชน พ้ืนที่เฉพำะชุมชนชำยแดน และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

 
ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ำมีนวตักรรมอะไรที่
ตอบสนองควำมต้องกำรผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
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1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     1.1.4 ผู้บริหารได้ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
        คือ…มุ่งเน้นด ำเนินกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำลกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

ค ำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำน กำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึดหลักนิติธรรม และควำมเสมอภำคในกำร
ให้บริกำรประชำชนตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน เปิดโอกำสให้ประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภำคส่วนต่ำงๆ เข้ำมำ  
มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งเสนอแนวคิด แนวทำง 
และมำตรกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อน ำไปใช้บูรณำกำรเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป 

 
ไม่ได้แสดงตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ถึงผลกระทบ
ต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ท้ังทำงตรงและ
ทำงอ้อมที่มีต่อทิศทำงองค์กร 

     1.1.5 ผู้บริหารก าหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทาง 
        คือ…ให้ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในพ้ืนท่ีจึงได้

น ำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเข้ำมำใช้โดยเปิดโอกำสให้ประชำชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร ร่วมคิดร่วมตัดสินใจมีส่วนร่วม 
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวคิดแนวทำงและมำตรฐำน
และน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่ำนั้นไปบูรณำกำรเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
ต่อไป 

 
ยังไม่พบกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงให้ เกิด
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือตัวอย่ำงกำรตอบสนองควำม
ต้ อ งกำรที่ ส ำคัญ และน ำมำสู่ ก ำรพัฒ นำ
นวัตกรรมกำรให้บริกำร 
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1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     1.2.1 มีการก าหนดนโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส   
        

คือ…มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ในกำรระดมสรรพก ำลังควำมร่วมมือ
จำกทุกภำคส่วนในกำรด ำเนินงำนตรวจสอบกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
จริงจัง เช่น จัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรสินทรัพย์ภำครัฐพร้อมกับมีบทลงโทษ 
แก่ผู้กระท ำควำมผิดเพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือและควำมไว้วำงใจของประชำชน 

 
 

     1.2.2 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการได้ 
        คือ…มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้บุคลำกรของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

พึงปฏิบัติหน้ำที่อยู่บนพ้ืนฐำนควำมโปร่งใสกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่จ ำเป็นและ
เช่ือถือได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีควำมสนใจด้วยควำมบริสุทธิ์ใจตลอดจน 
วำงระบบสื่อสำร/สื่อประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้
โดยง่ำย ทำง website https://www.dpt.go.th/th/ 

 
ได้ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ITA ปีงบประมำณพ.ศ. 2562 จำกกำรประเมิน
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้คะแนนรวม 90.45 
คิดเป็นระดับ A ผลกำรประเมิน ผ่ำน 

     1.2.3 มีการน าเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการติดตามรายงานผลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใส 
        คือ…มีช่องทำงร้องเรียน ของศูนย์ด ำรงธรรมกรมโยธำธิกำรและผังเมือง เกี่ยวกับ 

กำรป้องกันกำรทุจริตและสร้ำงควำมโปร่งใส ทำง website  
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php 

 

 
 

 



 
 

114 

 

1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     1.2.4 มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
        คือ…มีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรด ำเนินงำนให้บุคลำกรของกรมโยธำธิกำรและ 

ผังเมืองพึงปฏิบัติหน้ำที่อยู่บนพื้นฐำนควำมโปร่งใสกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 
ที่จ ำเป็นและเชื่อถือได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีควำมสนใจด้วยควำมบริสุทธ์ิใจ
ตลอดจนวำงระบบสื่อสำร/สื่อประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรได้โดยง่ำย ทำง website  https://www.dpt.go.th/th/ 

 
 

     1.2.5 การเปิดเผยผลการด าเนินงาน การบริหารงบประมาณและอ่ืนๆ สู่สาธารณะ ผ่านช่องทาง   
        การเปิดเผยผลการด าเนินงาน การบริหารงบประมาณและอื่นๆ  สู่สาธารณะ  

ผ่านช่องทาง  
 

   http://office.dpt.go.th/reportdpt/index.php/reportplan/23-622-2 
(กรณีเปดิเผยผ่ำนเว็บไซต์ กรณุำแนบลิงก์ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยตรง) 

 

     1.2.6 หน่วยงานได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอกทั้งในและต่างประเทศ    
        คือ…ได้ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของหน่วยงำนภำครัฐ ITA ปีงบประมำณพ.ศ. 2562 จำกกำรประเมินของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้คะแนนรวม 90.45 คิดเป็นระดับ A ผลกำรประเมิน ผ่ำน 

 
ยังไม่ได้รำงวัลด้ำนควำมโปร่งใสจำกองค์กำร
ภำยนอกท้ังในและต่ำงประเทศ 
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1.3  การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     1.3.1 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 

   นวัตกรรมกำรท ำงำนท่ีท ำร่วมกับเครือข่ำย คือ - 
 

 

   นวัตกรรมกำรให้บริกำรที่ท ำงำนรว่มกับเครือข่ำย คือ - 
 

 

     1.3.  มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน โดยมีกลไก/แนวทาง 
        คือ…กลไกกำรให้บริกำรด้ำนช่ำง ส ำรวจ ออกแบบ ควบคุมกำรก่อสร้ำงและ 

ให้ค ำปรึกษำด้ำนช่ำง  
 

   เครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมคือ…  
   ส ำนักสนับสนุนและพัฒนำตำมผังเมือง กองควบคุมกำรก่อสร้ำง  

ส ำนักวิศวกรรมโครงสรำ้งและงำนระบบ ส ำนักสถำปัตยกรรม 
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1.3  การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     1.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายโดยมีเครือข่ายภายนอกร่วมด าเนินการ    
        คือ… กำรท ำ MOU ระหว่ำงกรมโยธำธิกำรและผังเมืองกับกำรไฟฟ้ำนคร

หลวง โดยกำรไฟฟ้ำนครหลวงส่งมอบข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
จ ำนวน 3 ช้ันข้อมูล คือข้อมูลสถำนีไฟฟ้ำ ข้อมูลพื้นที่ให้บริกำรไฟฟ้ำ 
และข้อมูลแนวสำยส่งไฟฟ้ำ 

 
 

   โดยนโยบายนั้น คือ…  
   กระทรวงมหำด ไทยมอบหมำยให้ กรม โยธำธิกำรและผั งเมื อ ง  

เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรบูรณำกำรข้อมูล แผนงำนและโครงกำร
พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้ นฐำนของประเทศ ตำมข้อสั่ งกำรของ
นำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2559 โดยแบ่งกำรด ำเนินกำร 
เป็น 4 ด้ำนคือ ด้ำนคมนำคมและขนส่ง ด้ำนแหล่งน้ ำ ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน และด้ำนผังเมือง จำกหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 

  

   สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระดับประเทศ เร่ือง…   
   กำรบูรณำกำรข้อมูล แผนงำนและโครงกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำง

พื้นฐำนของประเทศ เพื่อน ำไปใช้ปฏิบัติงำนวิเครำะห์ วำงแผน พัฒนำ 
และบูรณำกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งจะท ำให้กำรพัฒนำ
ประเทศมีควำมสอดคล้องและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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1.3  การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     1.3.4 มีแนวทางสื่อสาร/สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นในบุคลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจให้เกิดการท างานอย่างสัมฤทธิ์ผล 
        คือ…ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร คือ

ให้พัฒนำระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรน ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำนรำชกำร เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจนโยบำยของผู้บริหำรและเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ในกำรท ำงำน เช่น มีกำรน ำ Application ONE DPT มำใช้ในกำร
ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกรมให้มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ 
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1.4  การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     1.4.1 มีมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมาตรการนั้นคือ 
        คือ…มำตรกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหำนคร

มำตรกำรกำรแกไ้ขปัญหำผักตบชวำและวัชพืช  
 

     1.4.2 มีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์ โดย 
        การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย ได้แก่… 

Line กลุ่มผู้บริหำรของกรม และ Application ONE DPT มำใช้ในกำร
ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกรมให้มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ ์

 
 

   การใช้ เครือข่าย คือ… กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ได้ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย ในกำรแก้ไขปัญหำผักตบชวำ โดย กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
กรมชลประทำน สนับสนุนเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ พร้อมเจ้ำหน้ำที่
จัดเก็บผักตบชวำและหน่วยงำนทหำรในพื้นที่สนับสนุนก ำลังพล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชน ร่วมกั นสนับสนุนแรงงำน  
เพื่อบูรณำกำรในกำรเร่งก ำจัดผักตบชวำในพ้ืนท่ี 

ในการเฝ้าระวัง เร่ือง…กำรก ำจัดผักตบชวำ 

 
 

     1.4.3 มีการก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการด้านการจดัการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม    
        คือ…ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรก ำจัดผักตบชวำโดยเรือก ำจดัผักตบชวำ 

เป้ำหมำย ร้อยละ 100 (1,000,000 ตัน) และมีกำรติดตำม 
ผลด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องทุก (ระบุตัวเลข และหน่วย เดือน/ป/ี)  
รำยงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน 
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1.4  การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     1.4.4 มีการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน) 
        มีการด าเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้… 

มาตรการจัดการด้านเศรษฐกิจ คือ… 
มำตรกำรให้บริกำรทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 
ผลการติดตาม คือ… 
ทดสอบคุณสมบัติของก้อนตัวอย่ำงคอนกรีตให้มีควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนงำน
ช่ำงและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 
ของงำนท้ังหมด 
มาตรการจัดการด้านสังคม คือ… 
มำตรกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ผลการติดตาม คือ… 
   ตรวจสอบโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหำนครครบถ้วนตำมเป้ำหมำย  
ร้อยละ 100 
มาตรการจัดการด้านสาธารณสุข คือ… 
   มำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กร 
ผลการติดตาม คือ… 
   ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กรครบถ้วน 
มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ… 
   มำตรกำรแก้ไขปัญหำผักตบชวำและวัชพืช 
ผลการติดตาม คือ… 
    ก ำจัดผักตบชวำโดยเรือก ำจดัผกัตบชวำได้ตำมเป้ำหมำย 1,000,000 ตัน 

 
ควรแสดงผลกำรตดิตำมว่ำส่งผลกระทบต่อ
ยุทธศำสตร์ชำติ หรือ ผลกระทบตอ่
เศรษฐกิจ สังคม สำธำรณสุข สิ่งแวดล้อม 
อย่างไร และ กรณมีีปัญหา มีการแก้ไข
ปรับปรุงให้มผีลงานท่ีดีขึ้นอย่างไร 
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หมวด   การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 

 .1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

      .1.1 หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ 
        ความท้าทาย คือ… 

กำรเปลีย่นแปลงของสภำพภูมิอำกำศ สถำนกำรณ์อุทกภัยที่มีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้น 
 

โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายได้แก่… 
ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำร ป้องกันน้ ำท่วมในพื้นที่ เมือง ชุมชน พื้นที่
ส ำคัญทำงเศรษฐกิจและกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันกำร กัดเซำะกำรพังทลำย 
ของตลิ่งริมแม่น้ ำทั้งภำยในประเทศ และระหว่ำงประเทศรวมถึงกำรป้องกัน  
กำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล 

 

 

        การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ… 
กำรขยำยตัวของชุมชนและเมืองไม่เหมำะสม เช่น อยู่ในพื้นที่ ลุ่ม พื้นที่น้ ำหลำก 
ท ำให้ได้รับผลกระทบจำกปัญหำอุทกภัยรุนแรงมำกข้ึน 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้แก่… 
1. ส่งเสรมิ สนับสนุน กำรวำงและจัดท ำผังเมืองในทุกระดับเพื่อเป็นกรอบช้ีน ำ 
ในกำรพัฒนำพ้ืนท่ี  
2. ส่งเสรมิสนับสนุน และด ำเนินกำรป้องกันน้ ำท่วมในพ้ืนที่ เมือง ชุมชน พ้ืนท่ี
ส ำคัญทำงเศรษฐกิจ และกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันกำรกัดเซำะกำรพงัทลำยของ
ตลิ่งริมแม่น้ ำทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ รวมถึง 
กำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล 
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 .1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

      .1.1 หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ (ต่อ) 
        ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ… 

กำรวำงและจัดท ำผังเมือง กำรก่อสร้ำงระบบกำรป้องกันน้ ำท่วมพื้นที่ ชุมชน  
โดยค ำนึงถึงสภำพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชำชน เป็นต้น 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่… 
1. ส่งเสริม สนับสนุน กำรวำงและจัดท ำผังเมืองในทุกระดับเพื่อเป็นกรอบช้ีน ำ 
ในกำรพัฒนำพ้ืนท่ี  
2. ส่งเสริมสนับสนุน และด ำเนินกำรป้องกันน้ ำท่วมในพื้นที่ เมือง ชุมชน พื้นที่
ส ำคัญทำงเศรษฐกิจ และกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันกำรกัดเซำะกำรพังทลำยของ
ตลิ่งริมแม่น้ ำทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศรวมถึงกำรป้องกันกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งทะเล 

 

 

     2.1.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่ 
       สร้างขีดความสามารถในการแขง่ขัน คือ… 

 
 

   กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  กำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก รวมถึงกำรให้บริกำร
แก่ประชำชนและนักลงทุนในกำรบริกำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนำคต
ผ่ำนระบบออนไลน์ 

   สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม ่ๆ คือ… 
 

 

 
    สนับสนุนกำรพัฒนำภูมิภำค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้มี ขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันโดยเฉพำะกำรพัฒนำเมืองหลัก เมืองรอง ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
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 .1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     2.1.3 กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ มีการค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ อย่างไร 
        การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่าย   

 

 

   โดย กำรวำงและจัดท ำผังเมือง มีกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยด้ำนผังเมือง มีกำรจัดประชุม
รับฟังควำมคิดเห็นในทุกพ้ืนท่ี เป็นต้น 

        ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย…. 
 

 
   1. กำรวำงและจัดท ำผังเมือง มีกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยด้ำนผังเมือง มีกำรจัดประชุมรับ

ฟังควำมคิดเห็นในทุกพ้ืนท่ี และควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนท่ี เป็นต้น  
2. กำรก่อสร้ำงระบบป้องกันน้ ำท่วม หรือกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำง  ๆ  
ได้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของประชำชนที่ต้องกำรควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจำกปัญหำอุทกภัยน้ ำท่วมโดยที่ประชำชนได้รั บประโยชน์สูงสุด  
และรัฐบำลมีควำมคุ้มค่ำ ประหยัดงบประมำณในกำรเยียวยำปัญหำอุทกภัยน้ ำ
ท่วมในอนำคตอย่ำงยั่งยืน เป็นต้น 

        สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก   
 

 

   1. สภำพแวดล้อมภำยนอก กำรวิเครำะห์โอกำสของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
ด้ำนนโยบำย : นโยบำยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เน้นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศด้ำนกำรพัฒนำภูมิภำค เมือง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน  
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง และภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว  
2. สภำพแวดล้อมภำยใน จุดแข็งของกรมในด้ำนบุคคล และระบบกำรด ำเนินงำน 
(Staff, System) โดยมีระบบกำรด ำเนินงำนที่เช่ือมโยงกันระหว่ำงกำรผังเมือง  
กำรพัฒนำเมือง และกำรอำคำร อย่ำงชัดเจน และมีกำรออกกฎหมำยด้ำนอำคำร
และผังเมืองที่สำมำรถบังคับใช้อย่ำงชัดเจน 
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2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     2.2.1 มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้    
        เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ… 

 
 

   พื้นที่เมือง ชุมชน พื้นที่ส ำคัญทำงเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ ำได้รับกำรป้องกัน
และลดผลกระทบจำกปัญหำอุทกภัย 
 

ผลกระทบ คือ... ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน และไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินจำกปัญหำภัยพิบัติน้ ำท่วม 
 

กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน...กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

 

        ตัวชี้วัด คือ… 
 

 

   1. พื้นที่ภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับกำรวำงผังเมือง 129 ผัง 
2. พื้นที่ภำค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับกำรวำงผังเมืองแล้วเสร็จ มีกำรประกำศ
บังคับใช้ และเป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำที่เป็นไปตำมมำตรฐำนผังเมือง ร้อยละ 100  
3. จ ำนวนพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีเป็นเมืองน่ำอยู่ 
ปลอดภัย เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และรองรับกำรกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 401 แห่ง  
4. ประชำชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำเมืองกำรปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภำพแวดล้อม 

ผลกระทบ คือ… 
เมืองไม่น่ำอยู่ ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน และไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินจำกปัญหำภัยพิบัติน้ ำท่วม 
 

กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน… 
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
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2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     2.2.2 มีการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะยาว โดย   
        เป้าหมายระยะสั้น คือ… 

 
 

   เมืองมีควำมน่ำอยู่ ปลอดภยัจำกภยัธรรมชำติ และประชำชนมีควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่… 
1. พื้นที่ภำค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจได้รับกำรวำงผังเมือง 129 ผัง 
2. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่ส ำคัญทำงเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ ำ ได้รับกำร
ป้องกันและลดผลกระทบ 33,778 ไร่ และป้องกันตลิ่ง 115,748 เมตร 

 

        เป้าหมายระยะยาว คือ… 
 

 

   พื้นที่เมือง/ชุมชนมีกำรบรหิำรจดักำร กำรใช้ประโยชน์และกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนได้อย่ำงเหมำะสมมีควำมนำ่อยู่ ปลอดภยั เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน และรองรับกำรเติบโตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่… 
1. ประเทศมผีังเมืองเป็นกรอบช้ีน ำในกำรพัฒนำ โดยพื้นท่ีภำค เมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจได้รับกำรวำงผังเมือง 129 ผัง  
2. พื้นที่เมือง/ชุมชน พ้ืนท่ีส ำคัญทำงเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งรมิแม่น้ ำ ไดร้ับกำร
ป้องกันและลดผลกระทบ 33,778 ไร่ และป้องกันตลิ่ง 115,748 เมตร 
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2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     2.2.3 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางท่ีรองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ   
        ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ต่อหน่วยงาน

โดยหน่วยงานมีความเสี่ยงท่ีส าคัญ คือ…  
ควรแสดงแนวทำงกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ง
ระดับองค์กร ที่ส่งผลต่อกำรบรรลเุป้ำหมำย
และทิศทำงองค์กรตลอดจนแผนงำนรับมือ
กับควำมเสีย่ง 

   ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นและส่งผลต่อแผนงำนและเป้ำประสงค์ต่อหน่วยงำนโดย
หน่วยงำน มีควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ เช่น ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
 

แผนงาน/แนวทางที่รองรับความเสี่ยงคือ…  
โครงกำรป้องกันน้ ำท่วมพื้นที่ชุมชน โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ ำ
ภำยในประเทศ กิจกรรมกำรก ำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้ ำ เป็นต้น 

        ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้และส่งผลต่อประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/
สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อมโดยผลกระทบที่ส าคัญ คือ…  

ควรแสดงให้เห็นว่ำ จำกกำรก ำหนดเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด เป้ำประสงค์ในแต่ละด้ำนจะส่งผล
กระทบอย่ำงไรต่อประเทศในด้ำนเศรษฐกิจ/
สั งคม /สำธำรณ สุ ข/สิ่ งแวดล้ อมและมี
แนวทำงจัดกำรกับผลกระทบดังกล่ำวอย่ำงไร 

   
 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม อุทกภัยน้ ำท่วมรุนแรง/น้ ำป่ำไหลหลำก ก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
กำรพังทลำยของอำคำรบ้ำนเรือนและระบบนิเวศ 
 

แผนงาน/แนวทางที่รองรับผลกระทบ คือ… 
โครงกำรป้องกันน้ ำท่วมพื้นที่ชุมชน โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ ำ
ภำยในประเทศ กิจกรรมกำรก ำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้ ำ เป็นต้น 
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2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     2.3.1 แผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

   แผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบตัิกำร มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ทุกด้ำน  
และมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ และผูร้ับผดิชอบท่ีชัดเจน  

 

     2.3.2 แผนการด าเนนิงาน/แผนปฏิบัติการมีการค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ท าน้อยได้มาก) การลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสรา้งคณุค่าต่อประชาชน 
โดยใช้วิธีการ เช่น 

        มีการด าเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้…  
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ได้แก่… 
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนก่อสร้ำง ให้สำมำรถติดตำม และก ำกับดูแล 
งำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ ได้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
(ONE DPT) เพื่ อพัฒ นำระบบงำนบริห ำรของกรมฯ  ให้ มี ค วำมรวด เร็ ว 
และมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล คุ้มค่ำ และประหยัดเวลำในกำรติดตำม เป็นต้น 

 
 

   การปรับปรุงกระบวนการ ลดการท าซ้ าและความผิดพลาด ได้แก่…  
   กำรพัฒนำระบบงำนวำงแผน ระบบงำนติดตำม รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำร

บริหำรงำนก่อสร้ำง ให้สำมำรถติดตำมและก ำกับดูแลงำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ 
ได้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (ONE DPT) เพื่อพัฒนำ
ระบบงำนบริหำรของกรมฯ ให้มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
คุ้มค่ำ และประหยัดเวลำในกำรติดตำม เป็นต้น 

 

   การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่…   
   กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง  (ONE DPT) 

และปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบกำรออกแบบ แบบจ ำลองสำรสนเทศ
อำคำรรวมถึงกำรยื่นขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรผ่ำนระบบออนไลน์ เป็นต้น 
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2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     2.3.3 แผนด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ สนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
        แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

โดย กรมโยธำธิกำรและผังเมืองมีแผนกำรพัฒนำบุคลำกร มีกำร rotate โอนย้ำย 
สับเปลี่ยนหน้ำท่ี หมุนเวียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

 
 

        แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
โดย กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (ONE DPT) 
พัฒนำระบบงำนสำรบรรณ เป็นตน้ 

 
 

        แผนฯ มีการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
โดย กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (ONE DPT)
โดยมีแผนกำรเช่ือมโยงฐำนข้อมูลร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก เช่น กำรเช่ือมโยง
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรผังเมืองกับฐำนข้อมูลที่ดินของกรมที่ดิน เป็นต้น 
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2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

   2.4.1 หน่วยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง 
(Big Impact) ได้แก่ 

        มีการด าเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้… 

สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผน คือ… 
กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำง ล่ำช้ำ ไม่ได้มำตรฐำนทำงวิชำกำร ไม่มีควำมมั่นคง แข็งแรง 
เป็นต้น 

การเตรียมความพร้อม คือ… 
กำรพัฒนำบุคลำกร กำรฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรมประยุกต์ต่ำง  ๆ รวมถึง 
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงให้สำมำรถติดตำม และก ำกับดูแลงำน
ก่อสร้ำงต่ำง ๆ ได้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
(ONE DPT) เพื่ อพั ฒ นำระบ บงำนบริห ำรของกรมฯ  ให้ มี ค วำม รวด เร็ ว 
และมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล คุ้มค่ำและประหยัดเวลำในกำรติดตำม เป็นต้น 

 
 

   แผนการจัดการเชิงรุก คือ…  

   กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนก่อสร้ำง ให้สำมำรถติดตำมและก ำกับดูแลงำน
ก่อสร้ำงต่ำง ๆ ได้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
(ONE DPT) เพื่ อพั ฒ นำระบ บงำนบริห ำรของกรมฯ  ให้ มี ค วำม รวด เร็ ว 
และมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล คุ้มค่ำและประหยัดเวลำในกำรติดตำม เป็นต้น 
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2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

      2.4.2 มีระบบในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบตัิการ 
        หน่วยงานมีระบบในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะ

สั้นและระยะยาว ได้แก่… 

กำรพัฒนำระบบงำนวำงแผน ระบบงำนติดตำม รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรงำนก่อสร้ำง ให้สำมำรถติดตำมและก ำกับดูแลงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ 
ได้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศกลำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (ONE DPT) เพื่อพัฒนำ
ระบบงำนบริหำรของกรมฯ ให้มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
คุ้มค่ำและประหยัดเวลำในกำรติดตำม เป็นต้น 

 
 

        หน่วยงานมีระบบรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ ได้แก่… 

ระบบตดิตำมประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)  
ของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

 
 

      2.4.3  หน่วยงานมีการคาดการณ์ผลการด าเนนิงานตามแผน และทบทวนแผน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
        มีการด าเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้…  

สถำนกำรณ์อุทกภัยน้ ำท่วม 
การคาดการณ์ คือ… 
จังหวัด/พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำกปัญหำภัยพิบัติน้ ำท่วม 
การปรับแผนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ คือ… 
ก ำหนดพื้นที่พร้อมจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรขอรับจัดสรรงบประมำณ 
เพื่อด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบป้องกันน้ ำท่วม เป็นต้น 

 
ควรมีกำรระบเุป้ำหมำยและกำรคำดกำรณ์
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญ กรณไีมบ่รรลุ
เป้ำหมำยจะด ำเนินกำรอยำ่งไร 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     3.1.1 มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
        โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนัน้ คือ - 

เพ่ือน าไปสู่การวางนโยบายเชิงรุก  คือ -  

 

   

     3.1.  มีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
        ได้แก.่.. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 

น ามาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ… 
ปรับปรุงและพัฒนำงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

 

 
   

     3.1.3 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
        คือ… โปรแกรม SPSS  

 

มาใช้ในการค้นหา รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ความต้องการและ 
ความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ… 

ระดับควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงกำรน ำเอำเทคโนโลยี
สำรสนเทศหรือดิจิทัลไปใช้ในกำรรวบรวม
และค้นหำสำรสนเทศของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงไร และได้สำรสนเทศ
อะไรบ้ำงที่รวดเร็วและทันกำลเพื่อน ำไปสู่กำร
ตอบสนองที่ดียิ่งข้ึน 
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3.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     3.2.1 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูล
แหล่งอ่ืน ๆ 

        ฐานข้อมูลนั้น  คือ…  

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 

ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ำมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
น ำมำวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง หรือกำร
น ำสำรสนเทศมำก ำหนดแนวทำงตอบสนองควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังซึ่งอำจจะมีแหล่งที่มำ
จำกฐำนข้อมูลต่ำง ๆ 

   
    

        มาใช้เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการ
ให้บริการ คือ…  

เป็นข้อมูลในกำรทบทวน และปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำรประจ ำปี 

 

ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ำมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
น ำมำวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง หรือกำร
น ำสำรสนเทศมำก ำหนดแนวทำงตอบสนองควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังซึ่งอำจจะมีแหล่งที่มำ
จำกฐำนข้อมูลต่ำง ๆ 

   
    

     3.2.2 มีการน าผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพื่อ 
        หาแนวทางมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหาคือ… 

สถำนท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 
 

วิธีการแก้ไขเชิงรุกคือ… 

จัดท ำแผนของบประมำณสร้ำงที่จอดรถเพิ่มเติม 

 

ควรมีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสรุปเป็นปัญหำส ำคัญ 
โดยก ำหนดแนวทำงแก้ไขเชิงรุก 
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3.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     3. .  มีการน าผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพื่อ (ต่อ) 
        หาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้รับบริการที่มี

ความส าคัญ   ล าดับแรก คือ…  

ไม่ได้แสดงวิธีกำรค้นหำและรวบรวม
สำรสนเทศด้ำนควำมต้องกำรและกำร
จัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรตอบสนองหรือ
ปรับปรุง 

   
   ผู้รับบริการล าดับที่ 1 คือ… ประชำชน 

 

มีความต้องการ คือ… ให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองเข้ำมำมีบทบำทในด้ำนกำร 
ผังเมืองโดยกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเบื้องต้นถึง
ประโยชน์ด้ำนกำรผังเมือง กำรร่วมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในพื้นที่
กำรศึกษำและร่วมแลกเปลีย่นข้อมูลที่แสดงถึงควำมตอ้งกำรที่แท้จริง ตลอดจนกำร
ให้ประชำชนเข้ำมำมีบทบำทและส่วนร่วมในกำรวำงและจัดท ำผังเมืองมำกยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในกำรรองรับภำรกิจด้ำนกำรผังเมือง 
และเกิดกำรพัฒนำไปในทิศทำงเดียวกัน 

   ผู้รับบริการล าดับที่   คือ… หน่วยงำนภำคเอกชน 
มีความต้องการ คือ… ให้กรมโยธำธิกำรและผังเมือง จัดให้มีกำรร่วมรับฟังควำม
คิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมต้องกำรของแต่ละฝ่ำยให้ทรำบโดยเฉพำะ
แนวทำงในกำรพัฒนำประเทศในอนำคต และร่วมผลักดันกำรพัฒนำประเทศ
ร่วมกัน  
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล าดับที่ 1 คือ… หน่วยงำนภำครัฐ/รำชกำร 
มีความต้องการ คือ… ให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองมีระบบข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนมีควำมทันสมัยเหมำะส ำหรับกำรน ำไปใช้ในกำรวำงแผนและวิเครำะห์
ต่อไปนอกจำกนี้ยังมีเรื่องของกำรติดต่อประสำนแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ควรให้มี
ควำมสอดคล้องต่อเนื่องกันเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่ำงสูงสุด 
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3.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     3. .  มีการน าผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพื่อ  (ต่อ) 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล าดับที่   คือ… องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีความต้องการ คือ… กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรวำงและจัดท ำผังเมือง กำรให้
ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร กำรขอควำมร่วมมือและกำรติดต่อประสำนงำนในเรื่องต่ำงๆ 
ต้องได้รับควำมสะดวกและรวดเร็ว นอกจำกนี้ ยังรวมถึงระบบฐำนข้อมูลต่ำงๆ  
ที่ให้บริกำรต้องมีควำมถูกต้อง ชัดเจน และทันสมัยต่อสถำนกำรณ์ ในปัจจุบันด้วย 

  

        หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างาน คือ… ทบทวนกระบวนกำรท ำงำนทุกปี 
 

 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 

     3.3.1 มีการสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เฉพาะกลุ่ม    
        คือ - 

 

 

     3.3.2 มีการสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ภาพรวม 
        คือ - 

 

 

     3.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมท่ีให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถออกแบบการรับบริการได้เฉพาะบุคคล   
        คือ - 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     3.4.1 มีการตอบสนองกลับและแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันกาล   
        โดย… กำรโทรประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรขอข้อมูลข้อเท็จจริงและแจ้ง 

ผู้ร้องทรำบในเบื้องต้นและตอบข้อร้องเรียนผ่ำนเพจเฟสบุ๊คงำนประชำสัมพันธ์ 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรแก้ไขข้อร้องเรียน 

 

ควรแสดงให้เห็นถึงสถิติและระยะเวลำใน
กำรจัดกำรข้อร้องเรียน และควำมรวดเร็ว
ทันกำล 

     3.4.2 มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 

   ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
 

 

   ระบุขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน 
 

 

   ก าหนดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน 
 

 

   การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

      3.4.3 มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพื่อลดอัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ า โดยข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/
ร้องเรียนซ้ า  

        คือ… เรื่องทั่วไป เช่น อำคำร บุคลำกร ฯลฯ 
 

และมีแนวทางในการแก้ไข คือ… 

ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน/เอกชน/หน่วยงำนท้องถิ่น ให้รับทรำบถึงกฎหมำย 
ผังเมือง กฎหมำยควบคุมอำคำรและให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 

 

ควรแสดงสถิติข้อร้องเรยีน กำรวิเครำะห์ข้อ
ร้องเรียนที่เกิดซ้ ำ และกำรก ำหนดแนว
ทำงแก้ไขปัญหำเชิงรุกเพื่อไม่ให้เกดิข้อ
ร้องเรียนซ้ ำอีก 

      3.4.4 มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
        โดยวิธี… 

1. ศูนย์ด ำรงธรรม ยผ. พิจำรณำเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของ ยผ. ส่งให้
เจ้ำของเรื่องไปด ำเนินกำร   

2.หน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ให้รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำและแจ้ง
ศูนย์ด ำรงธรรม ยผ. ภำยใน 15 วันท ำกำร    

3.กรณีไม่สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน 15 วันท ำกำร นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
เรื่องร้องเรียน ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรำยงำนควำมคืบหน้ำพร้อมเหตุผลและ
ควำมจ ำเป็น 

4. กรณีหน่วยงำนในสังกัด ยผ.ได้รับเรื่องร้องเรียนมำยังหน่วยงำนโดยตรง 
ให้หน่วยงำนส ำเนำข้อร้องเรียนส่งให้ศูนย์ด ำรงธรรม ยผ.เพื่อติดตำมผลต่อไป 

 

ควรแสดงขั้นตอนและระยะเวลำในกำร
จัดกำรข้อร้องเรียน สถิติกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียน จ ำนวนข้อร้องเรียนที่ตอบสนอง
ภำยในเวลำที่ก ำหนด  
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     3.4.5 มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
        คือ… มีช่องทำงกำรร้องเรียนผ่ำนระบบเว็บไซต์กรมฯ www.dpt.go.th และตอบ 

ข้อร้องเรียนผ่ำนเพจเฟสบุ๊คงำนประชำสัมพันธ์กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 

 

ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ำมีกำรใช้เทคโนโลยีใน
กำรสนับสนุนระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่
สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำรอย่ำงไร 
ห รื อมี ระบบ กำรรำยงำน สถำน นะข้ อ
ร้องเรียนโดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ
อย่ำงไรมีกำรจัดกำรข้อร้องเรียนอย่ำงจริงจัง
แค่ ไหน เพื่อไม่ ให้ เกิดข้อร้องเรียนซ้ ำ ผู้
ร้องเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียน 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้ 
 

4.1 การใช้ข้อมูลในการก าหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     4.1.1 มีการก าหนดสารสนเทศที่ส าคัญเพื่อ 
   ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศนั้น คือ  ไม่ได้แสดงสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรประกอบกำร

ตัดสินใจผู้บริหำร ตัวอย่ำงกำรใช้ในกำรตัดสินใจ    
ระบบงำนบริหำรงบประมำณ ระบบงำนแผน ระบบงำนตดิตำม
งบประมำณ 

   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสารสนเทศนั้น คือ  ควรมีกำรอธิบำยเพิ่มเติมว่ำฐำนขอ้มูลดังกล่ำวได้
สนับสนุนกำรท ำงำนของบุคลำกรให้มีควำมสะดวก 
ถูกต้อง รวดเร็วลดควำมซ้ ำซ้อน ลดข้อผิดพลำดอย่ำงไร   

 ระบบฐำนข้อมลูกำรควบคมุและบริหำรงำนก่อสร้ำง 

   การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรู้ต่อประชาชน โดยสารสนเทศนั้น คือ   
   ข้อมูลโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อกำรพัฒนำพ้ืนท่ี ข้อมูลกำรก ำจัดผักตบชวำ 

     4.1.2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้ 
   มีควำมน่ำเช่ือถือ  

   มีควำมพร้อมใช้งำนและข้อมูลทันสมัย 

   สะดวกต่อผู้ใช้งำน 

     4.1.3 ข้อมูลสารสนเทศถูกน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถน าไปเผยแพร่ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดยข้อมูลสารสนเทศ 
  

 คือ....ระบบรำยงำนสรุปควำมคืบหนำ้ของโครงกำรต่ำง ๆ  เชิงแผนที่ในรูปแบบ 
แดชบอรด์ (One DPT Dashboard) 

 ควรแสดงตัวอย่ำงข้อมูลที่น ำไปเผยแพร่ในรูปแบบ 
ที่เข้ำใจง่ำยเพื่อกำรใช้ประโยชน์ของสำธำรณะและ
แสดงถึงที่มำของข้อมูลดังกล่ำวว่ำสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประชำขนอย่ำงไร 
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4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     4. .1 หน่วยงานมีการรวบรวมและจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการท างาน   
  

 โดยข้อมูล คือ….   

     4. .  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อน าไปใช้ค้นหาสาเหตุของปัญหา 
  

 คือ.....  

และแก้ปัญหาเชิงนโยบาย คือ…. 

  

     4. .3 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์โดยเทคโนโลยีที่น ามาใช้ 
  

 คือ.... สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้  
โดยยกตัวอย่างสถานการณ์และผลลัพธ…์. 

  

     4. .4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่ส าคัญ 
  

 เช่น การเปรียบเทียบข้อมูล.... กับคู่เทียบ คือ…..   
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4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     4.3.1 หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
   คือ…   

    1. เว็บไซต์กรม (www.dpt.go.th) 
2. มอบหนังสือองค์ควำมรู้เพื่อเผยแพร่แก่บุคลำกรกรมโยธำธิกำร 
และผังเมืองทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
3. มอบหนังสือองค์ควำมรู้ให้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำส 
ทรงเจริญพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 
4. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกำรจัดฝึกอบรม/สัมมนำ 

  

     4.3.  หน่วยงานมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก 
  

 เช่น...มอบหนังสือองค์ควำมรู้ให้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีเนื่องในโอกำสทรงเจริญพระชนมำยุ 5 รอบ 
2 เมษำยน 2558 

 ควรแสดงตัวอย่ำงในกำรน ำเอำองค์ควำมรู้จำก
ภำยนอกมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำ
งำน หรือสร้ำงนวัตกรรม 

   เพ่ือน าไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา คือ....   
    เพื่อน ำควำมรู้ที่ได้จำกองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน   
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4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม  

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     4.3.3 หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์)   
   เช่น…   

    1.กำรบ่งช้ีควำมรู ้(Knowledge Identification)  
2.กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ (Knowledge Creation and Acquistion) 
3.กำรจัดกำรควำมรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 
4.กำรประมวลผลและกลั่นกรองควำมรู ้(Knowledge Codification and 
Refinement) 
5.กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge Access) 
6.กำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
7.กำรเรียนรู้ (Learning) 

 

     4.3.4  หน่วยงานมีการน าองค์ความรู้ 
   ด้ำนกำรผังเมือง กำรพัฒนำเมือง กำรอำคำร กำรบริกำรด้ำนช่ำง   

   ไปใช้ในการปรับปรุงการท างาน/แก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัตทิี่ดี  
(Best Practices)/มาตรฐานใหม่ คือ 

  

    - แนวทำงกำรก ำหนดระยะถอยรน่ริมเขตทำงหลวงแผ่นดินส ำหรับงำน 
วำงผังเมืองรวม 
- กำรช ำระบัญชีและประกำศสิ้นสดุโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพืน้ท่ี 
- กำรออกแบบอำคำรภำครัฐที่จะก่อสร้ำงใหม่ให้เป็นอำคำรเขียวภำครัฐ 
- แนวทำงกำรดูแลแก้ไขปญัหำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกำรเช่ือมตอ่
เครือข่ำยคอมพิวเตอร ์
- กำรทดสอบคณุสมบัติของวัสดุ (คอนกรีต) 
- เรื่อง ข้อควรสังเกต : กำรเขยีนข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
- เรื่อง เส้นทำงสู่ควำมส ำเร็จ กำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     4.4.1  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความเสี่ยงนั้น 

   ด้าน…   

    - กำรโจมตจีำกเครือข่ำยภำยนอก 
- ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์หมดอำย ุ
- เจ้ำหน้ำท่ีขำดทักษะในกำรจดักำรอุปกรณ ์
- อุปกรณ์เครือข่ำยหลักไมไ่ด้รบักำรบ ำรุงรักษำ 

 

     4.4.   หน่วยงานมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสาระส าคัญของแผน 

   คือ…   

    - กำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ที่มีควำมเช่ือมโยงผ่ำนระบบดิจิทัล 
- บูรณำกำรกระบวนงำนกำรให้บริกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงสอดคล้อง
และเป็นเอกภำพ 
- เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลและกำรก ำกับดูแลข้อมลู 
- ยกระดับและพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนตำ่ง ๆ  
เป็นกำรท ำงำนด้วยระบบข้อมูลแบบดิจิทัล 
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 
ยังไม่ได ้

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     4.4.3  หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน เช่น 
   การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่  ควรแสดงตัวอย่ำงกำรน ำเอำเทคโนโลยี

ดิจิทัล มำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรท ำงำนท ำงำน หรือกำรเพิ่ม
ป ร ะสิ ท ธิ ภ ำพ ก ำรด ำ เนิ น งำน ต ำม
ยุทธศำสตร์ในด้ำนต่ำง ๆ กรณีกำรลดใช้
เพื่อกำรลดต้นทุนควรแสดงให้ เห็นถึง
ต้นทุนในด้ำนใดบ้ำงที่ลดลง 

    Web Application และ Mobile Application  
   ติดตามการท างานอย่างรวดเร็ว ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก ่  
    Web Application Mobile Application และ Dashboard  
   สร้างนวัตกรรมการให้บริการ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่  
    @Line Chatbot และMobile Application  

   การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมลู ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่  
    Web Service   

     4.4.4 แผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ 

   
ให้สรุปสาระส าคัญของแผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์  
พอสังเขป 

  

    - จัดอบรมบุคลำกรให้มีควำมเข้ำใจและตระหนักในเรื่องควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ  
    - โครงกำรพัฒนำควำมต่อเนื่องด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง   
    - จัดท ำระบบ Back up Site ระหว่ำงหน่วยงำนส่วนกลำง (พระรำม 6/พระรำม 9)   
    - โครงกำรบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนและรักษำควำมปลอดภัยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
    - โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศให้สอดคล้องกับกฎหมำย

และมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 27001:2013 
  

    - โครงกำรปรับปรุงพัฒนำเพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงไซเบอร ์
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 
ยังไม่ได ้

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     4.4.5 หน่วยงานมีตัววัดเพื่อใช้ติดตามแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
   คือ…   

    - กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรปฏิบัติงำน/กำรท ำงำน ให้เป็นกระบวนงำนแบบดิจิทัล 
ร้อยละ 90 

 

    - ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำน/ท ำงำน ของบุคลำกรกรม 
ร้อยละ 80 และเพิ่มขึ้นร้อยละ10 ต่อป ี

 

     4.4.6 แผนรองรับต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 
   ให้ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน พอสังเขป   

   ด ำเนินกำรตำมแผนควำมต่อเนื่องด้ำน IT  
    - ประเมินและระบุกระบวนกำรหลักและงำนเร่งด่วนท่ีต้องท ำให้แลว้เสร็จภำยใน 1-

5 วัน 
  

    - ประเมินศักยภำพหน่วยงำนฯ ภำยใต้ข้อจ ำกัดและสภำวะวิกฤตพรอ้มระบุ
ทรัพยำกรที่จ ำเป็นตำมแผนกำรจดัหำทรัพยำกร 

  

    - ติดต่อและประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็น 
ได้แก ่วัสดุอุปกรณ์ทีส่ ำคญั สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคญั บุคลำกรหลัก คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทีส่ ำคัญ 

  

    - พิจำรณำท ำเฉพำะงำนเร่งด่วน หำกท ำจะส่งผลกระทบสูงและไมส่ำมำรถรอได้   
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
 

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     5.1.1  มีการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร โดย (ระบุอย่างน้อย 2 ภารกิจ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจที่ 1 คือ… 
- มีกำรวำงแผนกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังของกรม ท้ังปัจจุบัน และในอนำคต
เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีอำจจะเกิดขึ้นได้ 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ… 
- บุคลำกรของกรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ที่จะสำมำรถปฏิบัติงำน
เพื่อให้บรรลุภำรกิจของกรม ท้ัง 4 ด้ำน 
ภารกิจที่ 2  คือ… 
- มีกำรวำงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีควำมสอดคล้องกับ
กรอบมำตรฐำนควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมแนวทำง 
HR Scorecard ของส ำนักงำน ก.พ. 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ… 
- บุคลำกรของกรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ที่จะสำมำรถปฏิบัติงำน
เพื่อให้บรรลุภำรกิจของกรม ท้ัง 4 ด้ำน 
ภารกิจที่ 3  คือ… 
- พัฒนำศักยภำพองค์กรและบุคลำกรให้มีสมรรถนะด้ำนดิจิทัลที่ทันสมัย 
อย่ำงต่อเนื่อง 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ… 
- องค์กรมีเครื่องมือที่ทันสมัยสอดคล้องกับภำรกิจที่พัฒนำ และบุคลำกรมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้ระบบและเครื่องมือท่ีทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง 

 ควรมีกำรระบุภำรกิจหลักที่สอดคล้องกับทิศทำง
องค์กำร และกำรวิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถ ทักษะ
ที่ จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติ งำนให้บรรลุ เป้ ำหมำย 
ต ล อ ด จ น ค ว ำ ม พ อ เพี ย ง ข อ งอั ต ร ำ ก ำ ลั ง 
กำรจัดวำงบุคลำกรให้เหมำะสมอย่ำงไร 
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5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     5.1.   มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายการส่งเสริมด้านต่างๆ ดงันี้ 
  

 แนวทางที่เสริมสร้างความคล่องตัวในการท างานและตัดสินใจ  
โดยแนวทางนั้น คือ… 

 ควรแสดงตัวอย่ำงกำรมอบอ ำนำจ หรือ มีกำรบูรณำกำรงำน
บริหำรงำนบุคคลกับกำรปรับปรุงกำรท ำงำนของทุกกระบวนกำร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูง    กำรพัฒนำดิจิทัลตำมกรอบนโยบำย One Dpt 

  
 ส่งเสริมให้บุคลากรริเร่ิม สร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการสร้าง

นวัตกรรม 
การท างาน โดยวิธีการ… 

 ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงนโยบำย หรือ แนวทำงสนับสนุนให้บุคลำกร
พัฒนำนวัตกรรม รวมทั้งตัวอย่ำงนวัตกรรมที่บุคลำกรพัฒนำขึ้น 

   ใช้แผนพัฒนำดิจิทัล พ.ศ. 2562 - 2564 

     5.1.3  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 
  

 คือ…กรมมีกำรวิเครำะห์เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรทุก
ต ำแหน่งโดยศึกษำปัจจัยพื้นฐำนหลักเกณฑ์วิธีกำรแต่งตั้ ง
ข้ำรำชกำร รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติในกำรแต่งตั้ งโยกย้ำย
ข้ำรำชกำร มีกำรศึกษำข้อเท็จจริงของต ำแหน่งลักษณะงำนหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบแต่ละต ำแหน่ งเพื่ อให้กำรมอบหมำยงำน 
มีควำมชัดเจนโปร่งใส่และเป็นธรรมสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน 

 ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงนโยบำย หรือ แนวทำงสนับสนุนให้บุคลำกร
พัฒนำนวัตกรรม รวมทั้งตัวอย่ำงนวัตกรรมที่บุคลำกรพัฒนำขึ้น 
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5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ  

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     5.1.4  มีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง 
  

 คือ…กรมมีกำรปลูกฝังค่ำนิยมในกำรท ำงำน กำรสร้ำงกลไกจูงใจ กระตุ้นให้เกิด
ควำมร่วมมือ รวมถึงกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนทั้งทำงกำยภำพและ
สภำพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนเป็นทีมและมีประสิทธิภำพสูง 

  

     5.1.5  มีการวางแผนก าลังคน และมีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ 

   คือ…กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและเทคโนโลย ี   

  มีการวางแผนก าลังคน โดย…   
   มีแผนกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังของกรมฯ ทั้งในปัจจุบัน และในอนำคต  

เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีอำจจะเกิดขึ้น 
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5.   ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     5.2.1  มีการท างานเป็นทีมที่ข้ามกลุ่ม/กอง/ส านัก เพ่ือผลส าเร็จของงานร่วมกัน 

   โดย… (ระบุรูปแบบของทีมงาน/องค์ประกอบของทีม)  ควรแสดงถึงกระบวนกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำร
ท ำงำน หรือ ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำ  
และผลกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงไร 

   กำรปรับลักษณะกำรท ำงำน พูดคุยหำรือและร่วมแก้ไขปัญหำ  
เปิดรับควำมคิดรวมทั้งพร้อมรับควำมเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

  และมีผลส าเร็จของงาน คือ…   
   กรมฯ มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนต่ำง ๆ และมีจัดประชุมหำรือ เปิดรับฟัง 

ควำมคิดเห็นเพื่อระดมควำมคิดและน ำมำประมวลผลสรุปเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
  

     5. .   มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการท างานที่คล่องตัวสามารถท างานได้สะดวกและเกิดประสิทธภิาพสูงระดับองค์การ 

   โดยวิธีการ…   

   สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ซึ่งได้มีกิจกรรมในกำรที่จะด ำเนินกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อกำรท ำงำน และมีบรรยำกำศ 
ที่ดีในกำรท ำงำน เช่น กำรปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำ ลิฟต์ เครื่องปรับอำกำศ 
กำรต่อเติมอำคำรสถำนที่ท ำงำน ปรับปรุงห้องอำหำร สวนหย่อมในกำร
พักผ่อน รวมทั้งกำรจัดระเบียบที่จอดรถให้เหมำะสมและเพียงพอ 

     5.2.3  มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก 

   คือ… กำรร่วมมือกันในลักษณะทีมสหสำขำวิชำ  มีเครือข่ำยกำรท ำงำำนภำยนอกองค์กร แต่ไม่พบ
กระบวนกำรวิเครำะห์ปัญหำที่ซับซ้อน และกำร
ก ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำซับซ้อน 

  เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล คือ... 
   กำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ เครือข่ำยมวลชน และเครือข่ำยจังหวัด  
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5.   ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     5.2.4  มีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อให้บุคลากร 

   มีความรับผิดชอบ/กล้าตัดสินใจ โดย...  ควรแสดงรำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจ กำร
กระจำยอ ำนำจในกำรตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหำใน
พื้นที่อย่ำงรวดเร็ว มีกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำร
ตัดสินใจ มีกำรฝึกปฏิบัติให้เข้ำใจแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจ มีกำรก ำหนด
ขอบข่ำยอ ำนำจหน้ำท่ี 

   กำรจัดกำรกำรมอบอ ำนำจและขอบเขตหน้ำที่ท่ีชัดเจน เพื่อแก้ปัญหำได้ 
อย่ำงทันท่วงท ี

     

   การเข้าถึงข้อมูล เพ่ือใช้สนับสนุนการท างานและการแก้ปัญหา โดย...  ไม่ได้แสดงฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรท ำงำนของ
บุคลำกร รวมทั้งตัวอย่ำงที่แสดงถึงกำรแก้ไข
ปัญหำของบุคลำกร (ที่ ได้ รับมอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำร) เพื่อให้กำรท ำงำนมีควำมคล่องตัว 

   กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของบุคลำกร 
     

5.3  การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
     5.3.1  มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่สง่ผลต่อความผูกพัน 
  

 โดย...มีกำรค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร โดยปัจจัยที่ส่งผล
ต่อควำมผูกพัน  ได้แก่  ควำมคำดหวังที่ จะก้ ำวหน้ ำในหน้ ำที่ กำรงำน  
กำรพัฒนำกำรท ำงำน ทัศนคติที่มี ต่อเพื่อนร่วมงำน ภำวะผู้น ำ และค่ำตอบแทน 
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5.3  การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     5.3.2  ปลูกฝังค่านิยมในการท างานที่เป็นมืออาชีพ 
   โดยวิธีการ...  ควรแสดงแนวทำงกำรสร้ำงให้บุคลำกรมีกำร

ท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ (กำรพัฒนำและฝึกอบรม) 
หรือ มีกำรปลูกฝังค่ำนิยมในกำรท ำงำนที่ดี (กำร
สร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่ดี) หรือ กำรส่งเสริม
ให้ เกิดกำรพัฒนำและปรับปรุงงำน กำรสร้ำง
นวัตกรรม กำรประกวดผลงำนและแนวปฏิบัติที่ดี 

   ปลูกฝังค่ำนิยมในกำรท ำงำนที่เป็นมืออำชีพ โดยวิธีกำร สื่อสำร ถ่ำยทอด 
วัฒนำธรรมในองค์กำร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกรอบนโยบำยด้วยควำมถูกต้อง
ตำมหลักวิชำรกำรและกฎหมำย 

     

     5.3.3  มีการปรบักระบวนการทางความคดิ (mindset) ของข้าราชการในทุกระดบั เพื่อให้มุง่เน้นการท างานในเชงิรุกและสรา้งมูลค่าเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน หน่วยงาน  
และส่วนรวม 
  

 โดย...กำรประกำศเจตจ ำนงของผู้บริหำร นโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อให้
กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประโยชน์สุขของประชำชน หน่วยงำน และส่วนรวม 

 ไม่ได้แสดงรำยละเอียดที่ชัดเจนในกำรส่งเสริมให้
บุคลำกรมีแนวคิดในกำรแก้ ไขปัญหำเชิงรุก  
กำรวิ เค รำะห์ เพื่ อป้ อ งกั น ไม่ ให้ เกิ ดปัญ ห ำ  
กำรรับกระบวนกำรทำงควำมคิด (mindset)  
ของข้ำรำชกำรในทุกระดับ เพื่อให้มุ่งเน้นกำร
ท ำงำนในเชิงรุกและสร้ำงมูลค่ำเพื่อประโยชน์สุข
ของประชำชน 
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5.3  การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     5.3.4  มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรน าเสนอความคิดริเริ่ม 
   โดย...เปิดโอกำสให้มีกำรสรำ้งนวัตกรรมใหม ่ๆ  ควรแสดงวิธีกำรที่ด ำเนินกำรเป็นประจ ำในกำร

กระตุ้นให้บุคลำกรแสดงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
และใช้ประโยชน์จำกแนวคิดดังกล่ำว 

  และมีการสนับสนุนความคิดริเร่ิมดังกล่าว โดย... 
   กำรส่งเสริมและผลักดัน เพื่อให้บุคลำกร ริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ปรับแนวทำง 

กำรท ำงำนท่ีท ำให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

      5.3.5  มีการน าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผกูพันของบุคลากร มาสร้างให้เกดิแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  
 คือ...กำรให้ค ำปรึกษำในกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน เพื่อสร้ำง 

ควำมเช่ือมั่นและกระตุ้นให้เกิดกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 

 ควรแสดงให้เห็นว่ำมีกำรส ำรวจปัจจัยควำมผูกพัน
และมีกำรน ำเอำปัจจัยไปใช้ในกำรสร้ำงแรงจูงใจ
ให้เกิดผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี  หรือ มีแผนสร้ำง
ควำมผำสุกท่ีสอดคล้องกับปัจจัยควำมผูกพัน 
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     5.4.1  มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และสามารถปฏบิัติงานได้หลากหลาย 
  

 คือ...จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีทุกปี ซึ่งบรรจุหลักสูตรไว้ครอบคลุม 
ทุกด้ำน เพื่อพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

 ยังไม่พบตัวอย่ำงกำรอบรม หรือ กำรท ำให้
บุคลำกรมีทักษะที่หลำกหลำย กลุ่มเป้ำหมำย 
ในกำรพัฒนำให้มีทักษะที่หลำกหลำย หรือ แผนกำร
พั ฒนำทั กษะเพิ่ มเติ มให้ บุ คลำกรแต่ ละกลุ่ ม 
 (ไม่พบรำยละเอียดกำรอบรม ควำมถี่ในกำรอบรม 
ผู้ผ่ำนกำรอบรม) 

    
     

     5.4.2  มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร ์และสมรรถนะหลักขององค์การ 

   ยุทธศาสตร์ ได้แก่...  ไม่ได้แสดงแผนพัฒนำบุคลำกรที่สตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์ (ให้ประสบควำมส ำเร็จ) และแสดง
กิจกรรมที่จะพัฒนำ กลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ 

   ยุทธศำสตร์ของกรมทั้งด้ำนกำรผังเมือง ด้ำนกำรพัฒนำเมือง ด้ำนกำรอำคำร 
และด้ำนกำรบริกำรด้ำนช่ำง 

  แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ คือ...  
   แผนกำรจัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรมให้มีควำมเป็นปัจจุบัน และตอบสนองต่อ

ยุทธศำสตร์ของกรมฯ ทั้ง 4 ด้ำน 
 

   สมรรถนะหลัก ได้แก่...  ควรพิจำรณำถึงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อส่งเสริม 
สรรถนะหลักองค์กร    กฎหมำยที่ต้องก ำกับดูแลที่ เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรให้พันธกิจบรรลุ 

และบุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน 
  แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก คือ...  
   แผนพัฒนำบุคลำกร ยุทธศำสตร์กำรผังเมือง ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมือง 

ยุทธศำสตร์กำรอำคำร ยุทธศำสตร์กำรบริกำรด้ำนช่ำง 
 



 
 

152 

 

 
 
 
 
 
 

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มด าเนินการ 

การประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     5.4.3  มีการพัฒนาของบุคลากรในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมเร่ือง 

   ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่...  ไม่ได้แสดงโครงกำร กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย ใน
กำรอบรมให้มีทักษะกำรแก้ ไขปัญหำเชิงรุก 
แก้ปัญหำซับซ้อน  
(กำรอบรมให้กลุ่มไหน ด ำเนินกำรเมื่อไหร่ และผล
เป็นอย่ำงไร) 

   กำรสนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับเกิดกำรเรียนรู้แบบมีเป้ำหมำย กำรเรียนรู้
ด้วยวิธีกำรหลำกหลำย ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรฝึกอบรม กำรเรียนรู้ให้สำมำรถ
ปฏิบัติได้จริง 

   ความรู้และทักษะดิจิทัล ได้แก่...  ไม่ได้แสดงโครงกำร กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย ใน
กำรอบรมให้มีทักษะดิจิทัล (กำรอบรมให้กลุ่มไหน 
ด ำเนินกำรเมื่อไหร่ และผลเป็นอย่ำงไร) 

   กำรพัฒนำดิจิทัลตำมกรอบนโยบำย One DPT และแผนพัฒนำดิจิทัล  
พ.ศ. 2562 - 2564 

     5.4.4  มีการพัฒนาบุคลากร และผู้น าให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤตที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน 
  

 คือ...สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำเมือง จัดอบรมให้ควำมรู้กับบุคลำกร
ทุกปี ตำมควำมต้องกำรของบุคลำกรและเพื่อตอบสนองนโยบำยรัฐบำล 
ยุทธศำสตร์กรม อย่ำงครบถ้วน 

 ไม่ได้แสดงตัวอย่ำงโครงกำร หรือกิจกรรมในกำร
พัฒนำบุคลำกรหรือผู้น ำให้มีควำมรอบรู้ กำรเป็น
นักคิ ด กำรตั ดสินใจ กำรแก้ปัญหำที่ ซั บซ้ อน 
กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรพัฒนำและฝีกอบรม กำร
ติดตำมผลจำกกำรอบรม 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัตกิาร 
 

 
 
 
 

6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธท์ี่ต้องการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     6.1.1 หน่วยงานมีการออกแบบ/ปรบัปรุงกระบวนการท างานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกระบวนการนั้น 

   คือ… กระบวนกำรก ำจัดผักตบชวำและวัชพืช   

  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง… 
   ก ำจัดผักตบชวำและวัชพืชให้หมดไป   

     6.1.2 หน่วยงานมีการติดตามควบคุมกระบวนการ โดย 

   ใช้เทคโนโลยีดจิิทัล เช่น…  Line กลุ่มของผู้บริหำรกรม 
  

   ใช้ตัวชี้วัด เช่น… จ ำนวนผักตบชวำและวัชพชืทีส่ำมำรถก ำจัดได้ 
  

 

   ใช้ข้อมูล คือ…   

   จ ำนวนปริมำณกำรก ำจัดผักตบชวำของแต่ละหน่วยงำน  

  ร่วมกับเครือข่าย คือ… ภำคีเครือข่ำย ในกำรแก้ไขปัญหำผักตบชวำ  
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6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธท์ี่ต้องการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     6.1.3 หน่วยงานออกแบบกระบวนการโดยค านึงถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แบบ end to end Process 
  

 คิดเป็นร้อยละ 100 ของกระบวนการทั้งหมดที่ต้องเชื่อมโยงกับหลาย
หน่วยงานระบุ (รายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง) 

 ไม่ได้แสดงแนวทำงกำรออกแบบกระบวนกำร
ท ำงำนหลักตั้งแต่ต้นจนจบและมีควำมเชื่อมโยง
กับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงไร 

   1) กระบวนกำร ออกแบบอำคำรและประมำณรำคำ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่… ส ำนักสถำปัตยกรรม ส ำนักวิศวกรรม-

โครงสร้ำงและงำนระบบ กองมำตรฐำนรำคำกลำง 
  

   2) กระบวนกำร กำรวำงผังเมือง   

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่… ส ำนักผังประเทศและผังภำค ส ำนักผังเมืองรวม 
ส ำนักวิศวกรรมกำรผังเมือง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผังเมือง ส ำนักพัฒนำ
มำตรฐำน 

  

     6.1.4  หน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพ
กระบวนการ ได้แก่ 

   เทคโนโลยีที่น ามาใช้ คือ…ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS)   

  กระบวนการที่ถูกยกระดับ คือ…   
   กระบวนกำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์กับข้อมูลโครงสร้ำง

พื้นฐำนที่ได้รับจำกหน่วยงำนอ่ืน 
 

  ผลงานที่โดดเด่น คือ…   
   กำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์

ระหว่ำงกำรไฟฟ้ำนครหลวง กับกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
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6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     6.2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้พัฒนานวัตกรรม/น าดิจิทัล เข้ามาใช้ เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน/การให้บริการ 
   กระบวนการหลัก คือ  -   

    
   นวัตกรรม/ดิจิทัลที่น ามาใช้ คือ  - 

     6.2.2  ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน 
   คือ -   

    
     6.2.3 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทีซ่ับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูงตอ่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   นวัตกรรม คือ  -   

    
   ปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง คือ -   
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6.3 การลดต้นทุนและการใชท้รัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     6.3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ ดังนี้ 
   กระบวนการหลักที่ส าคัญ   ล าดับแรก   

  กระบวนการหลักที่ส าคัญล าดับแรก คือ -   
  ต้นทุน คือ -   
  เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ -   
  ระยะยาว ได้แก่ -   

  กระบวนการหลักที่ส าคัญล าดับที่สอง คือ -   
  ต้นทุน คือ -   
  เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ -   
  ระยะยาว ได้แก่ -   

   กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ   ล าดับแรก   

  กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญล าดับแรก คือ -   
  ต้นทุน คือ -   
  เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ -   
  ระยะยาว ได้แก่ -   

  กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญล าดับที่สอง คือ -   
  ต้นทุน คือ -   
  เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ -   
  ระยะยาว ได้แก่ -   
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6.3 การลดต้นทุนและการใชท้รัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     6.3.2 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน 

   โดยนวัตกรรมนั้น คือ -   

     
   โดยสามารถลดต้นทุน ได้อย่างไรระบุ -   
      

     6.3.3 น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพ่ิมประสทิธิภาพในการท างาน โดย (ระบุ) 

   การก าหนดนโยบาย/มาตรการ คือ -   

    
   การใช้เทคโนโลยี คือ -   

       
   แบ่งปันทรัพยากร คือ -   

       
     6.3.4 หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยข้อมูลเทียบเคียงที่น ามาใช้ 

   คือ -   

    
   และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างไร ระบุ -   
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     6.4.1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator) ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพ่ือการคาดการณ์ความส าเร็จของกระบวนการ ระบุ 

   กระบวนการ คือ...   

   กำรวำงและจัดท ำผังเมืองชุมชนเทศบำลและมีเอกสำรประกอบกำรวำงผัง 

   ตัวชี้วัด คือ…   

   จ ำนวนผั งเมื องชุ มชนเทศบำลที่ ได้ วำงและจั ดท ำผั งเมื องชุ มชน 
และมีเอกสำรประกอบกำรวำงผัง 

     6.4.2 หน่วยงานก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น 

   ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ คือ…   

   จ ำนวนโครงกำรพัฒนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้   
  ตัวชี้วัดด้านสังคม คือ…   

   จ ำนวนผังเมืองชุมชนเทศบำลที่ ได้วำงและจัดท ำผัง เมืองชุมชน 
และมีเอกสำรประกอบกำรวำงผัง 

  ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ…   
   จ ำนวนโครงกำรพฒันำในพื้นที่จงัหวัดชำยแดนภำคใต้   

  ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข คือ… 
   จ ำนวนผั งเมืองชุมชนเทศบำลที่ ได้ วำงและจัดท ำผั ง เมืองชุมชน 

และมีเอกสำรประกอบกำรวำงผัง 
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่ม 

ด าเนินการ 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

     6.4.3 ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่น ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญ โดยผลงานที่โดดเด่นนั้น 

  
 คือ…พื้นที่ได้รับกำรป้องกันและลดผลกระทบจำกปัญหำอุทกภัยและน้ ำท่วม   

  ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป…   
   ท ำให้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมบรรลุไปตำมวัตถุประสงค์ ท ำให้พื้นที่และมูลค่ำควำมเสียหำย
จำกอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 

     6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน โดย 

   มีการจัดการความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นคือ…  ควรแสดงให้เห็นถึงกำรติดตำมตัววัดผลลัพธ์ 
ที่เกิดขึ้น กำรบรรลุเป้ำหมำย ควำมเสี่ยง หรือกรณี 
ที่ไม่เป็นไปตำมเปำ้หมำย แล้วจะด ำเนินกำร
อย่ำงไร 

   ทบทวนแผนควำมต่อเนื่องเป็นประจ ำ 
  และจัดการโดยวิธีการ…  
   ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทบทวนแผนควำมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมควำมพร้อม  

  
 เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  

โดยภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน คือ… 
 

ควรแสดงให้เห็นว่ำมีกำรติดตำมตัววัดของ
กระบวนกำรท ำงำนหลัก (หรือกระบวนกำรอ่ืนๆ) 
และสำมำรถวิเครำะห์หรือคำดกำรณ์ผล 
ที่อำจจะเกิดขึ้น รวมทั้งควำมเสีย่ง ซึ่งอำจจะ
ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร
ต่อประชำชน นอกจำกนี้ยังต้องพิจำรณำภำวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยมีกำรเตรียมควำมกำร
รับมือกับเพื่อลดควำมเสียหำยดงักล่ำว 

   ทบทวนแผนรองรับภำวะฉุกเฉินเป็นประจ ำ 

  มีการเตรียมความพร้อม คือ…  
   ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทบทวนแผนรองรับภำวะฉุกเฉิน เช่น  

จัดอบรมกำรให้ควำมรู้เพื่อรับมือกับภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน ฝึกซ้อม
กำรหนีไฟเพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 
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หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
 
 

7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 
เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรบรรลเุป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล่ำวต้องมีควำมสมัพันธ์ กับพันธกิจหลักและยุทธศำสตรข์องส่วนรำชกำร  

รวมทั้งตัววัดที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแผนของรัฐบำลที่ก ำหนดไว้ประจ ำปีและตัววัดร่วม ตัววัดดำ้นกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย และกำรบรรลุตำมแผนยุทธศำสตรข์องส่วนรำชกำร 
 

 
1. ตัววัดตามภารกิจหลัก*** 
ตัวช้ีวัดของกำรบรรลุผลลัพธ์ของตำมพันธกิจหรือภำรกิจของส่วนรำชกำรตำมที่ระบุไว้ (Function base, Area base) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560 2561 2562 
1.1 [มากด]ี จ ำนวนผังเมืองชุมชนเทศบำลที่ได้วำงและจัดท ำผังเมือง
ชุมชนและมีเอกสำรประกอบกำรวำงผัง 40 ผัง 72 70 42 105 400 

 ควรตั้งเป้ำหมำยให้ท้ำทำย 
หรือ สูงกว่ำ ผลกำร
ด ำเนินงำนของปีท่ีผ่ำนมำ 

1.2 [มากดี] ควำมส ำเร็จของโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้ ำชำยแดนระหว่ำงประเทศ 

140 โครงกำร  54 25 136 97.1 200 
  

 
 . ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
ตัวช้ีวัดของกำรบรรลุผลลัพธ์ของตำมนโยบำยและแผนรัฐบำล (Agenda base) 
- ไม่มีตัวช้ีวัด - 
 
3. การด าเนินการด้านกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดของกำรบรรลุผลกำรด ำเนนิกำรด้ำนกฎหมำย 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
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4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์*** 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560 2561 2562 
4.1 [มากดี] จ ำนวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ด ำเนินกำรปรับปรุงโดย
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพื่อเป็นผังแม่บทกำรพัฒนำพื้นที่
ของจังหวัด 

14 ผัง - 1 14 100 300   

4.2 [มากดี] ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน และพื้นที่
เศรษฐกิจส าคัญมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการป้องกัน
ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ 

36,774 ไร ่ 14,531 32,023 36,774 100 300   

4.3 [มากดี] พื้นที่ตลิ่งรมิแม่น้ ำที่ไดร้บักำรป้องกันกำรกดัเซำะกำรพังทลำย
ของตลิ่งริมแม่น้ ำทั่วประเทศ 

106,926 เมตร 76,729 100,428 10,6926 100 300   

 
5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น 
ตัวช้ีวัดของกำรบรรลุตำมยุทธศำสตร์อื่น ๆ ตำมนโยบำยของส่วนรำชกำรหรือของรัฐบำล เช่น ตัววัดรว่ม ตัววัดที่แสดงถึงกำรปรับปรุงระดับในกำรจดัอันดับโดยองค์กรภำยนอกประเทศในด้ำนต่ำง 
ๆ เป็นต้น 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
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7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน 
      เป็นกำรวัดผลดำ้นกำรให้ควำมส ำคญักับผูร้ับกำรบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชนจำกกำรบริกำรส่วนรำชกำรในด้ำนตำ่ง ๆ ได้แก่ ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พงึพอใจ ควำมผูกพัน  
      กำรเติบโตของโครงกำรทีมุ่่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผูร้ับบริกำร กำรสร้ำงสัมพันธ์และควำมร่วมมือ 

 
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย*** 
ตัวช้ีวัดของกำรบรรลุผลลัพธ์ของควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรใช้บริกำรของส่วนรำชกำร 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  
1.1 [มากดี] ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีจำกกำรใช้บริกำรของส่วนรำชกำร ร้อยละ 85  91.4 91.2 93.2 109.6 400 

 ควรตั้งเป้ำหมำยให้ท้ำทำย 
หรือ สูงกว่ำ ผลกำร
ด ำเนินงำนของปีท่ีผ่ำนมำ 

1.2 [น้อยดี] ร้อยละควำมไม่พึงพอใจของผู้รับริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจำกกำรใช้บริกำรของส่วนรำชกำร 

ร้อยละ 30 24.2 27.4 25 120 500   

 
 . ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ*** 
ตัวช้ีวัดที่แสดงออกถึงควำมผูกพันและกำรใหค้วำมร่วมมือจำกประชำชนและผูเ้ข้ำมำรบักำรบริกำรจำกส่วนรำชกำร 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  
2.1 [มากดี] จ ำนวนกำรให้บริกำร ส ำรวจ ออกแบบ ควบคุม
กำรก่อสร้ำงและให้ค ำปรึกษำ 

430 แห่ง 435 435 485 112.8 500   

2.2 [มากด]ี จ ำนวนกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนช่ำง 113,000 ครั้ง 114,500 121,950 121,700 107.7 400   
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3. ผลการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงกำรบรรลุผลหรือควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนโครงกำรประชำรัฐ เช่น ยอดกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ภำยใตโ้ครงกำรประชำรัฐ 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
 
4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลจำกกำรปรบัเปลี่ยนด้ำนกำรบริกำร และนวัตกรรมกำรบริกำรที่เกิดประโยชน์ตอ่ผู้รับบริกำรที่สำมำรถวัดผลได้ 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
 
5. การแก้ไขเร่ืองร้องเรียน 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงรวดเร็วและเกดิผล 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  
5.1 [มากดี] ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับกำรแก้ไข
และยุติเรื่องของศูนย์ด ำรงธรรม 

ร้อยละ 85  88.23 100 84.21 99.1 200   

 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
      เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบรหิำรบุคคล กำรพัฒนำ และกำรสร้ำงกำรมสี่วนร่วมของบุคลำกรของส่วนรำชกำรเพื่อให้มีสมรรถนะสูง 
 
1. จ านวนนวัตกรรมต่อบุคลากร*** 
ตัวช้ีวัดของกำรพัฒนำนวัตกรรมที่เกิดจำกบุคลำกรของส่วนรำชกำร 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  
1.1 [มากดี] ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมในเรื่อง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ร้อยละ 20 23.23 13.43 17.10 85.5 200 
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2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา*** 
ตัวช้ีวัดของกำรเรียนรู้และผลกำรพัฒนำบุคลำกรของส่วนรำชกำร 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  
2.1 [มากดี] ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรฝึกฝนควำมรู้และ
ทักษะตำมภำรกิจ ร้อยละ 100 100 100 100 100 300 

  

2.2 [มากดี] ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรหลักสูตร 
กำรฝึกอบรม/สัมมนำ 45 หลักสูตร 48 35 44 97.8 200 

  

 

3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรและควำมก้ำวขึ้นสู่ต ำแหน่งตำมแผน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  
3.1 [มากด]ี จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรฝึกอบรมในกำรเตรียม
ควำมพร้อมเพื่อก้ำวข้ึนสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึน 40 คน 40 39 46 115 500 

  

 

4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งต้ังให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงบุคลำกรของส่วนรำชกำรที่ไดร้ับกำรแต่งตั้งให้ไปรว่มในภำคีเครือข่ำยภำยนอกทั้งระดับชำติและนำนำชำติ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  
4.1 [มากดี] จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ไปร่วมภำคี
เครือข่ำยภำยนอกทั้งระดับชำติและนำนำชำติ 1 คน 1 1 1 100 300 

  

 

5. จ านวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงบุคลำกรของส่วนรำชกำรไปเป็นอำสำสมัครในโครงกำรที่ตอบสนองนโยบำยหน่วยงำน 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
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7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 
เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรบรรลเุป้ำหมำยด้ำนกำรเปน็แบบอย่ำงที่ดีหรือกำรเป็นต้นแบบของผู้บริหำรและบุคลำกรของสว่นรำชกำร 

 
1. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก*** 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส ำเร็จของกำรเปน็ต้นแบบของส่วนรำชกำรทีไ่ด้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอกท่ีแสดงถึงควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงกระบวนกำร 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  
1.1 [มากดี] กองทุนจัดรูปที่ดินได้รับรำงวัลประสิทธิภำพด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรดีเด่น จำกกรมบัญชีกลำง 1 รำงวัล 1  -  -  - 200 

  

1.2 [มากด]ี รองอธิบดี นำยสมชำย เมธวัฒน์ธรำกุล ได้รับมอบ
โล่ประกำศเกียรติคุณจำกนำยกสภำวิศวกรในโอกำสที่กรม 
ส่งเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่ำอคำเดมี่แม่สำย 
ที่ติดอยู่ในวนอุทยำนถ้ ำหลวงขุนน้ ำนำงนอน 

1 รำงวัล  - 1  -  - 200 

  

1.3 [มากดี] กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้รับรำงวัลจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนำพื้นที่กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมประเภท
รำงวัลสัมฤทธ์ิผลประชำชนมีส่วนร่วม 

1 รำงวัล 1  - 1 100 300 
  

 
2. จ านวน Best practice* 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส ำเร็จของกำรเปน็ต้นแบบของส่วนรำชกำรที่เป็น Best practice 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  
2.1 [มากดี] กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้รับรำงวัลเลิศรัฐ 
ประจ ำปี 2561 รำงวัลชมเชยจำกโครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนำพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 

1 รำงวัล  - 1  -  - 200 
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3. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง  
    ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส ำเร็จของกำรเป็นต้นแบบของส่วนรำชกำร        
    - รำงวัลระดบักรม เป็นรำงวัลทีส่่วนรำชกำรระดับกรมมอบให้หน่วยงำนย่อยในสังกัด 
    - รำงวัลระดบักระทรวง เป็นรำงวลัที่มอบให้กับส่วนรำชกำรระดับกรมในสังกัด 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  
3.1 [มากดี] กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้รับมอบรำงวัล
ประกำศเกียรติคุณส ำหรับหน่วยงำนที่ เข้ำร่วมบูรณำกำร 
และเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 

1 รำงวัล 1   -  -  - 200 
  

 
4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส ำเร็จของกำรแข่งขัน โดยไดร้ับกำรจดัอันดับในระดับนำนำชำติ 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
 
5. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส ำเร็จของกำรเปน็ต้นแบบของส่วนรำชกำร โดยมีบคุลำกรของตนเองได้รับกำรยกย่องจำกภำยนอก 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
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7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
 เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านตา่ง ๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการด าเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม    
      ของพื้นทีแ่ละประเทศ 
 
1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม*** (กระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลผุลของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงานของส่วนราชการ (Area base)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  
1.1 [มากด]ี จ ำนวนกำรให้บริกำร ส ำรวจ ออกแบบ ควบคุม
กำรก่อสร้ำงและให้ค ำปรึกษำ 430 แห่ง 435 435 485 112.8 500 

  

 
 . ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรที่มีต่อด้ำนเศรษฐกจิ 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
 
3. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม  
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรที่มีต่อด้ำนสังคม 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  

3.1 [มากด]ี จ ำนวนอำคำรรำชกำรที่ไดร้ับกำรตรวจสอบ 5,500 อำคำร 5,590 5,650 6,450 117.3 500   

3.2 [มากด]ี จ ำนวนกำรก ำกับดูแลตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร 490 เรื่อง 571 811 650 132.7 500 

 ควรตั้งเป้ำหมำยให้ท้ำทำย 
หรือ สูงกว่ำ ผลกำร
ด ำเนินงำนของปีท่ีผ่ำนมำ 
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4. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรที่มีต่อด้ำนสำธำรณสุข 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
 
5. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรที่มีต่อด้ำนสิ่งแวดลอ้ม 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  

5.1 [มากด]ี จ ำนวนกำรให้บริกำร ส ำรวจ ออกแบบ ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงและให้ค ำปรึกษำด้ำนช่ำง 

430 แห่ง 435 435 485 112.8 500 
  

5.2 [มากด]ี จ ำนวนสิ่งกีดขวำงกำรจรำจรทำงน้ ำท่ีไดร้ับกำรก ำจัด 1,170,000 ตัน 946,094 880,507 1,127,637 96.4 200 
  

 
 
7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรบรรลเุป้ำหมำยด้ำนกำรบริหำรจดักำรเพื่อกำรลดต้นทุน กำรสรำ้งนวัตกรรม และกำรจัดกำรกระบวนกำร 
 
1. การลดต้นทุน*** (ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช)้ 
ตัวช้ีวัดของกำรลดต้นทุนท้ังในระดับกระบวนกำรอันเกิดจำกกำรปรบัปรุงงำน และกำรน ำเทคโนโลยดีจิิทัลมำใช้เพื่อลดต้นทุนในกำรท ำงำน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  

1.1 [มากด]ี ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยท่ีลดลง ร้อยละ 5  -  - 83.34 1666.8 500 
  

1.2 [มากด]ี ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรประหยัดพลังงำน ร้อยละ 10  -  - 18.07 180.7 500 
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2. จ านวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ 
ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมกำรปรับปรุงกระบวนกำร 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  

2.1 [มากด]ี จ ำนวนนวัตกรรมกำรปรับปรุงกระบวนกำร 5 แบบ  - 3 4 80 200 
  

 
3. ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจทิัลเทคโนโลยี*** 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ของกำรปรับปรุงกระบวนกำร และกำรบริกำรจำกกำรใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  

3.1 [มากดี] ร้อยละของหน่วยงำนส่วนกลำงที่งำนระบบใบลำ
อิเล็กทรอนิกส์แทนระบบกำรลำด้วยกระดำษ 

ร้อยละ 100 3.1 100 100 100 300 
  

 
 
4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของกำรบรรเทำผลกระทบด้ำนภยัพิบตัิต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการด าเนินงาน % 

ความส าเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2560  561  56  

4.1 [น้อยดี] ควำมส ำเร็จในกำรกู้คืนข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญ 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

3 ช่ัวโมง 4 4 4 75 200 
  

 
5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฏระเบียบ และกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมกำรปรับปรุงด้ำนนโยบำย กฎระเบียบ และกฎหมำย 
- ไม่มีตัวช้ีวัด – 
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สรุปคะแนนผลการตรวจประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สถิติคะแนนผลการตรวจประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการเป็นระบบราชการ 4.0  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
 

 
หมวด 

ผลการประเมินตนเอง 
จากหน่วยงาน 

ผลการประเมิน 
จากผู้ตรวจ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

หมวด 1 การน าองค์การ 350.00 375.00 458.33 250.00 308.33 369.79 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 500.00 450.00 500.00 225.00 300.00 447.92 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับ               
           ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
           สว่นเสีย 

375.00 400.00 385.42 75.00 325.00 257.81 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์  
           และการจัดการความรู้ 

325.00 425.00 375.00 175.00 400.00 277.78 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 500.00 500.00 500.00 350.00 475.00 286.46 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 375.00 325.00 312.50 150.00 225.00 284.72 

หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 363.33 333.00 333.33 270.00 283.00 310.00 

คะแนนรวม (500 คะแนน) 398.33 401.14 409.23 213.57 330.90 319.21 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
เป็นระบบราชการ 

3.19 3.21 3.27 1.71 2.65 2.55 
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จัดท าโดย 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 




