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คํานํา 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ได้พัฒนากรอบแนวทางการยกระดับ

สู่ระบบราชการ 4.0 เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาองค์การไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” ที่มีการทํางาน
อย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & ConnectedGovernment) มีการทํางานโดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High 
PerformanceGovernment) โดยอาศัยปัจจัยหลักสําคัญคือ การสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) 
การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) 
ทั้งน้ี ต้องปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นหลักเพ่ือให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงพิงได้ของประชาชน ซึ่งได้พัฒนาเครื่องมือประเมินสถานะ
ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 พร้อมทั้งได้จัดทําคู่มือประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาการ
ประเมินสถานะของตนเอง โดยภายในคู่มือจะกล่าวถึงที่มาของระบบราชการ 4.0 แนวทางการขับเคลื่อนใน
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 เกณฑ์ในการประเมินสถานะ พร้อมด้วยแนวทางและตัวอย่างการดําเนินงาน 
ที่สําคัญ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางในการประเมินสถานะของตนเองได้อย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจัดทําแบบประเมินตนเอง (Self Assessment) ในการเป็นระบบราชการ 4.0 
โดยรวบรวมข้อมูลการดําเนินการและตัววัดต่าง ๆ เพ่ือสะท้อนการดําเนินงานที่ผ่านมา มีแนวคิดริเริ่มไปสู่การ
เป็นระบบราชการ 4.0 และเช่ือมโยงความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของประเทศ มีการพัฒนาตามแนว
ทางการเป็นระบบราชการ 4.0 มีแนวทางการดําเนินในเร่ืองสําคัญทุกหมวดอย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอด
แนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผล ตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ และเช่ือมโยงกับ
ความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของประเทศ มีการบูรณาการไปทุกภาคส่วนจนเกิดการพัฒนาตามแนวทาง 
การเป็นระบบราชการ 4.0 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การพัฒนากรมโยธาธิการและผังเมืองไปสู่การยกระดับเป็น
ระบบราชการ 4.0 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นําข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากคณะผู้ตรวจประเมินของ
สํานักงาน ก.พ.ร. นํามาปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด การดําเนินงานในองค์การและเตรียมพร้อมรับการประเมินในปีต่อไป 

ทั้งน้ี ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะทํางานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เป็นกลไกสําคัญ 
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 อํานวยการและสนับสนุน 
การดําเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเอง กํากับและติดตามการดําเนินการ และจัดเตรียมสนับสนุนข้อมูล 
เพ่ือประกอบการดําเนินการประเมินองค์กร โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐสามารถเป็นที่พ่ึง ที่เช่ือถือและ
ไว้วางใจของประชาชน และผลักดันให้ระบบราชการเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน  
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ภาพรวมลกัษณะสําคัญขององค์การ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความเป็นมา 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการและ

กรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เก่ียวเน่ืองกันของทั้ง
สองกรมเข้าด้วยกัน และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธ์ิผล ตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองอย่าง
แท้จริง อันจะนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างย่ังยืนโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจเก่ียวกับ
งานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบ การก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
ดําเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการต้ังถิ่นฐานและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังการกําหนด
คุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและส่ิงปลูกสร้างตาม
ระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วย
การขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. วางและจัดทําผังเมืองประเภทอ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่ 
ส่วนราชการอ่ืนร้องขอ และดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองน้ัน ๆ 

3. ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผลและพัฒนา
มาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 

4. ดําเนินการเก่ียวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคารและ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

5. ใหบ้ริการและคําปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
แก่หน่วยงานต่าง ๆ 

6. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งการบูรณะและบํารุงรักษา 

7. ดําเนินการประสาน กํากับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้
เป็นไปตามผังเมือง รวมทั้งกํากับตรวจสอบการใช้อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

8. ดําเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
9. ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน

ที่เก่ียวข้อง ในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี 

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1. ลักษณะสําคัญขององค์การ 
ก. สภาพแวดล้อมของสว่นราชการ 
(1) พันธกิจหรือหน้าท่ีตามกฎหมาย 

     พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง? 
1. สนับสนุน กําหนด กํากับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมือง และโยธาธิการมีมาตรฐานวิชาการ 

ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการดําเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น 

และชุมชน 
3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การผังเมืองและโยธาธิการ  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
     ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสําเร็จของส่วนราชการและการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศคืออะไร? 

ท่ี หน้าท่ีตามกฎหมาย ความสําเร็จของส่วนราชการ 
1 ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและ
ถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1) ดําเนินการวางผังเมืองรวมให้สามารถประกาศใช้บังคับ

ตามกฎหมายทําการตรวจสอบและควบคุมอาคารให้มีความ
ปลอดภัยจากการใช้สอยท่ีมีมาตรฐานดําเนินการก่อสร้าง
โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2) ปรับปรุงทางน้ําทางผันน้ําพ้ืนท่ีรับน้ํานองเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

จัดทําผังเมืองและระบบป้องกันน้ําท่วมชุมชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
3) ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนา 

4) พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสมมีความน่าอยู่ปลอดภัย
และรองรับการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) เพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการปันส่วนท่ีดินเพ่ือจัดระเบียบแปลงท่ีดินใหม่และพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสมบูรณ์เป็นไปตามหลักการผังเมือง 

2 วางและจัดทําผังเมืองประเภทอื่นๆตามท่ีรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามท่ีส่วนราชการอ่ืนร้องขอ
และดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้น ๆ 

1) ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนา 

2) การพัฒนาเมืองระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

สิ่งแวดล้อมเมืองและสาธารณสุข 
3 ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

การวางผังวิจัย ติดตาม ประเมินผล และพัฒนามาตรฐาน
ด้านการผังเมืองและโยธาธิการรวมท้ังการจัดทําเกณฑ์
มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 

พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ 
ปลอดภัย และรองรับการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ท่ี หน้าท่ีตามกฎหมาย ความสําเร็จของส่วนราชการ 
4 ดําเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการ

ก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคารและสิ่งก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

1) ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนา 
2) พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสมมีความ
น่าอยู่ปลอดภัยและรองรับการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) พ้ืนท่ีตลิ่งริมแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศได้รับการป้องกัน 
การกัดเซาะ มิให้เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติและรักษาแนวร่องน้ํ าลึกท่ี เป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างประเทศมิให้เปลี่ยนแปลง เพ่ือขจัดเงื่อนไขความไม่
เข้าใจกับประเทศเพ่ือนบ้านและป้องกันชีวิต และทรัพย์สิน
ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ชาติ 
4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้รองรับการขยายตัวของ
กิจกรรมในพ้ืนท่ี 
6) การพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการสิ่งแวดล้อม
เมืองและสาธารณสุข 

5 ให้บริการและคําปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งาน
ก่อสร้างและงานท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของกรมแก่
หน่วยงานต่าง ๆ 

พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่า
อ ยู่  ปลอดภัย  และรองรับการเติบ โต ท่ี เป็ น มิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

6 ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและ
ควบคุมอาคารก่อสร้างอาคาร และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมท้ังการบูรณะและบํารุงรักษา 

1) งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความม่ันคงมีมาตรฐาน
สูงสุดสวยงามสมพระเกียรติ 
2) พ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย 
3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
4) พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์
และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ 
ปลอดภัยและรองรับการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7 ดํ า เนิ นการประสาน  กํ ากับ ดูแล  สนั บสนุ นและ
พัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้
เป็นไปตามผังเมืองรวมท้ังกํากับตรวจสอบการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน 

ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนา 

8 ดําเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมือง
และโยธาธิการ 

พัฒนาภูมิสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
(ONE DPT) 

9 ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมท้ังหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 

มุ่งให้ประชาชนในพ้ืนท่ีพึงพาตนเองได้ด้วยหลักประชารัฐ 
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ท่ี หน้าท่ีตามกฎหมาย ความสําเร็จของส่วนราชการ 
10 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจ

หน้าท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้รองรับการขยายตัวของ
กิจกรรมในพ้ืนท่ี 
2) การพัฒนาเมืองระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและสาธารณสุข 
3) พ้ืนท่ีตลิ่งริมแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการป้องกัน
การกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 
และรักษาแนวร่องน้ําลึกท่ีเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศ 
มิให้เปลี่ยนแปลง เพ่ือขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนรักษา
ผลประโยชน์ชาติ 
4) เพ่ิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน 
5) เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวและการบริการ 
6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือ 
1. ประเทศมผีงัเมืองเป็นกรอบช้ีนําในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

2. เพ่ิมศักยภาพของพ้ืนที่โดยการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการปันส่วนที่ดินเพ่ือจัดระเบียบ

แปลงที่ดินใหม่และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สมบูรณ์เป็นไปตามหลักการผังเมือง 
3. วางและจัดทําผังเมืองให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 
4. ส่งเสริมให้พ้ืนที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ได้อย่างเหมาะสมมีความน่าอยู่ปลอดภัยและรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาประเทศตามกรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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     กลไกที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร? 
 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.จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรฐาน
งานก่อสร้างที่ดําเนินการด้วยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านตามหลักวิชาการให้มีความปลอดภัย และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผลผลิตและบริการ ประกอบด้วยผลผลิตให้บริการด้านช่างและกํากับดูแลอาคาร, 
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง, โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพ่ือพัฒนา และโครงการวางและสนับสนุน
ด้านการผังเมือง 
 3. กลไก/วิธีการที่กรมใช้ในการส่งมอบงาน คือ การออกแบบและก่อสร้างที่ได้มาตรฐานวิชาการ 
โดยผู้มีความรู้เฉพาะด้าน และเป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนด เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สังคม วัฒนธรรม  
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งผลผลิตและการบริการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4. กลไก/วิธีการที่กรมใช้ในการส่งมอบงาน คือ การออกแบบและก่อสร้างที่ได้มาตรฐานวิชาการ 
เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ โดยผู้มีความรู้เฉพาะความสามารถเฉพาะด้าน เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนด
สอดคล้องกับภูมิประเทศ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 

(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม 
     เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร 

 เป้าประสงค์ 
1. เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคลอ้งกับสภาพแวดล้อม  
2. ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมือง และการควบคุมอาคาร  
3. ประชาชนได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 

 วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรแกนนําของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร 
ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ ์

 ค่านิยม 
1. มีจิตสาธารณะ    
2. กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง    
3. ไม่เลือกปฏิบัติ   
4. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ  
5. โปร่งใส ตรวจสอบได้    
6. มุ่งสัมฤทธ์ิผลของงาน 
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     สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ? 
ความสําคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศคืออะไร ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

สมรรถนะหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ กฎหมายท่ีต้องกํากับดูแลที่เก่ียวข้องในการดําเนินการ
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.จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547   

และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกรโยธา 
วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเคร่ืองกล วิศวกรสุขาภิบาล นักผังเมือง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย นายช่างเขียนแบบ       
นายช่างเครื่องกล นายช่างเทคนิค นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา นายช่างศิลป์ นายช่างสํารวจ เป็นต้น 

ความสําคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทางตรงคือ ออกกฎหมายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างหรือพัฒนาเมือง ควบคุมอาคาร 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัย ควบคุมการขุดดินและถมดินให้ถูกต้อง       
ตามหลักวิชาการ ดําเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ทางอ้อมคือ ประเทศมีผังเมือง
เป็นกรอบช้ีนําการพัฒนาพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด 
ระดับเมือง และระดับชนบท รวมถึงการวางและจัดทําผังเมืองเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ช่วยให้สังคมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย เน่ืองจากอาคารสถานที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยแข็งแรง และส่งเสริมให้พ้ืนที่เมือง/ชุมชน มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัยและรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 

     ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร? 
บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีจํานวนทั้งสิ้น 3,417 คน ประกอบด้วยข้าราชการลูกจ้างประจํา

พนักงานราชการ จําแนกเป็นเพศชาย 2,007 คน เพศหญงิ 1,410 คน 
 

     มีการจําแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง ? 
 จําแนกตามประเภทบุคลากร ดังน้ี 

 
ประเภท จํานวน คิดเป็นร้อยละ 

ข้าราชการ 1,790 คน 52.38 
ลูกจ้างประจํา 627 คน 18.35 
พนักงานราชการ   1,000 คน 29.27 
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 จําแนกตามระดับการศึกษา ดังน้ี 
 

ระดับการศึกษา ประเภท จํานวน คิดเป็นร้อยละ
ระดับปริญญาเอก ข้าราชการ 8 0.44 
ระดับปริญญาโท ข้าราชการ 296 16.54

ลูกจ้างประจํา 3 0.48 
พนักงานราชการ  31 3.10 

ระดับปริญญาตรี ข้าราชการ 827 46.20
ลูกจ้างประจํา 103 16.43
พนักงานราชการ  642 64.20

ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ข้าราชการ 659 36.82
ลูกจ้างประจํา 521 83.09
พนักงานราชการ  327 32.70

 

 จําแนกตามอายุเฉลี่ยของบุคลากร ดังน้ี 
 

ประเภท อายุตัวเฉล่ีย อายุราชการเฉลี่ย 
ข้าราชการ 44.83 16.91 
ลูกจ้างประจํา 50.80 24.29 
พนักงานราชการ   37.92 8.12 

 

*ข้อมูลเรื่องบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 
 

     อะไรคือข้อกําหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาสําหรับกลุม่บุคลากรประเภทต่าง ๆ ? 
1. ตําแหน่งสายงานวิชาการ กําหนดคุณวุฒิปริญญาตรี ยกเว้น ตําแหน่งนักผังเมือง กําหนดวุฒิปริญญาโท 

 2. ตําแหน่งสายงานทั่วไป คุณวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรี   
 

     องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากรเหล่าน้ีมีส่วนร่วมในการทํางานเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์
ของส่วนราชการคืออะไร ? 

องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากรเหล่าน้ีมีส่วนร่วมในการทํางานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์  
คือ ความรู้ตามสายอาชีพ ได้แก่ นักผังเมือง นักวิเคราะห์ผังเมือง ภูมิสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกรเครื่องกล 
วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา สถาปนิก นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย นายช่างเขียนแบบ นายช่างเครื่องกล 
นายช่างเทคนิค นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา นายช่างศิลป์ นายช่างสํารวจ เป็นต้น ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
จําเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 

 
 



หน้า |9 

     ในการทํางานจําเป็นต้องมีข้อกําหนดด้านสุขภาพความปลอดภัย และความเสี่ยงภัยของส่วนราชการ
อะไรบ้าง? 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับด้านสุขภาพและความปลอดภัยและ
ความเสี่ยงภัย ตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ดังน้ี 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.) 

     ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรท่ีสําคัญคืออะไร? พ้ืนฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผน 
การพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง 

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร : มีทั้งบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เกิดการสร้างสรรค์งานเชิงนวัตกรรม/ปรับปรุงกระบวนงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และคนรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์สูงมาทํางานร่วมกัน ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากย่ิงขึ้น  

พ้ืนฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการพัฒนา 
1. บุคลากรมีความเช่ียวชาญในงานท่ีหลากหลาย ทั้งสายงานวิชาชีพและสายงานวิชาการ ได้แก่ 

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

2. ข้าราชการในแต่ละช่วงอายุมีจํานวนเพียงพอและใกล้เคียงกัน ทําให้การสืบทอดองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ และการปฏิบัติงาน ให้กับคนรุ่นต่อรุ่นได้อย่างต่อเน่ือง  

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

4. บุคลากรช่วงอายุ 50 – 60 ปี เป็นบุคลากรคนรุ่นเก่า จะมีทักษะความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
น้อย ขาดการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน แต่จะเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ ในการท างานสูงมาก 

(4) สินทรัพย์ 
     ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่สําคัญอะไรบ้าง รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสาร

และการให้บริการ? 
 อาคารสถานที่ 

1. ศูนย์ฝึกอบรม มีอาคารเรียนพร้อมที่พัก ประกอบด้วย  
 - ศูนย์ฝึกอบรมท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมืองประตูนํ้าพระอินทร์  

จ.พระนครศรีอยุธยา (ห้องฝึกอบรม 4 ห้อง / ห้องนันทนาการ 2 ห้อง / ห้องพักปรับอากาศ ห้องละ 2 คน 
จํานวน 96 ห้อง / สถานที่ออกกําลังกายกลางแจ้ง) 

 - ศูนย์ฝกึอบรม ณ กรมโยธาธิการและผังเมอืง ถนนพระราม 9 (ห้องฝึกอบรม 3 ห้อง /
ห้องพักปรับอากาศ ห้องละ 3 คน จํานวน 30 ห้อง) 

 - ศูนย์ฝกึอบรม ณ กรมโยธาธิการและผังเมอืง ถนนพระราม 6 (ห้องฝึกอบรม 4 ห้อง) 
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  2. ห้องจัดนิทรรศการโสตทัศนูปกรณ์ ณ ห้องสมุดกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามท่ี 6 
 เทคโนโลยี 

1. ระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องคอมพิวเตอร์แทปเล็ต 
 - อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์พล็อตเตอร์เครื่องสํารองไฟฟ้า 
 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมจัดการสํานักงานโปรแกรมออกแบบและเขียนเว็บไซต์ 

โปรแกรมด้านงานแผนท่ีและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โปรแกรมด้านงานออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม 
โปรแกรมด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม 

2. ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ได้แก่  
    - ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
    - ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) 
    - ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) 
    - ระบบถ่ายทอดสด (Live Streaming) 
    - ระบบประชุมทางไกล (Web Conference) 
    - ระบบเช่ือมโยงเครือข่ายการสื่อสารภาครัฐ (GIN) 
    - ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสือ่สารภาครัฐ (MailGoThai) 
3. ระบบสารสนเทศ ได้แก่  
 - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ ได้แก่ ระบบบริการต่าง ๆ ทางเว็บไซต์กรมฯ เช่น ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ระบบข้อมูลกฎหมาย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ระบบบริการข้อมูลผู้ตรวจสอบอาคาร ระบบฐานข้อมูลโรงมหรสพ ระบบบริการข้อมูล 
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ข้อมูลเจาะสํารวจช้ันดินทั่วประเทศ 

 -ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสาร
ภาครัฐ ระบบสารสนเทศข้อมูลบุคคล ระบบบริหารงานการเงินการคลัง ระบบติดตามโครงการตรวจราชการ
และรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน สมุดโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบการลาระบบ e-Learning 

 - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจกรม ได้แก่ 
ระบบงานบริหารงบประมาณ ระบบงานแผน ระบบงานติดตามงบประมาณ ระบบติดตามความคืบหน้า
โครงการสําหรับผู้บริหาร ระบบภูมิสารสนเทศกลางกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) ประกอบด้วย
ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ระบบจัดการประชุมคณะกรรมการด้านผังเมือง 
ระบบรายงานติดตามโครงการจัดรูปที่ ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ระบบรายงานติดตามการกําจัดผักตบชวา 
ระบบติดตามการออกแบบและจัดเก็บแบบแปลนสถาปัตยกรรม ระบบติดตามการวางและจัดทําผังเมือง  
ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงานในแต่ละระบบงาน  

4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้แก่  
 - ระบบสืบค้นข้อมูลอาคารทีต้่องตรวจสอบ 
 - ระบบสืบค้นข้อมูลเขื่อนป้องกันตลิ่งทั่วประเทศ 
 - ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการหลุมเจาะสํารวจช้ันดินทั่วประเทศ 
 - ระบบบริการข้อมูลการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS และ GNSS 
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 - ระบบบริการฐานข้อมูลดิจิทลัด้านการผังเมือง (DDS) 
 - ระบบตรวจสอบและขอย่ืนคําร้องผู้มีส่วนได้เสียเก่ียวกับผังเมืองรวมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 - โปรแกรมประยุกต์การใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือการวิเคราะห์ระดับจังหวัด  
 - ระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
5. ระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
     - มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     - มีระบบรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศไม่ให้ถูกทําลาย 

 มีการสํารองข้อมูล (Backup) และกู้คืนขอ้มูล (Recovery) 
 มีโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus) 
 มีเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) 
 มีอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Fire Wall) 
 มีอุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (IPS) 
 มีการกําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงระบบ (Access Right) 

 - มีแผนรักษาความปลอดภัยให้การใช้งานข้อมูลและสารสนเทศเกิดความต่อเน่ืองพร้อมใช้
งานในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

 แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แผนความต่อเน่ืองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Continuing Plan) 

 - มีระบบตรวจสอบสิทธ์ิยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Authentication) 
 - มีระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Management) 
 - มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Maintenance Agreement) 

 อุปกรณ์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์

ประมวลผล (PC และ Notebook)  
2. อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องสํารองไฟฟ้า อุปกรณ์สํารองข้อมูล เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ 
3. สถานีโครงข่ายอ้างอิง GNSS กรมโยธาธิการและผังเมือง (15 สถานี) ประกอบด้วย 

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS เครื่องตรวจสอบบรรยากาศ เครื่องตรวจสอบวัดความลาดเอียง เสาอากาศ 
เครื่องป้องกันฟ้าผ่า วิทยุส่งข้อมูลแบบ Real time โมเด็มชนิดรับส่งข้อมูลหลายช่องทาง เครื่องคอมพิวเตอร์ 
Server เครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องมือสํารวจรังวัดหาค่าพิกัดด้วย เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS และ Server 

4. เครื่องมือสํารวจ เช่น กล้องสํารวจแบบประมวลผล (TotalStation) 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/รถโฟลค์ลิฟท ์
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10. รถห้องสรงเคล่ือนที่ 
11. พลับพลาที่ประทับ ขนาดต่าง ๆ 
12. พลับพลาพิธีพร้อมระบบปรับอากาศ 
13. เครื่องตรวจสอบโครงสร้างอาคาร  
14. เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร ์
15. โทรศัพท์ โทรสาร  
16. เครื่องถ่ายเอกสาร  
17. ชุดอุปกรณ์สื่อสารในการวัดผลการเรียนรู้สําหรับการฝึกอบรม (เครือ่งโหวต) 

18. ชุดอุปกรณ์ระบบถ่ายทอดสด 

19. เครื่องวัดความลึกท้องนํ้า 

20. เครื่องวัดความเร็วกระแสนํ้า 

21. เครื่องนับรถอัตโนมัติ 
 

(5) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบงัคับ 
 

     ส่วนราชการดําเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่สําคัญ
อะไรบ้าง ? 

 
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ข้อระเบยีบ 

เนื้อหา  สาระสําคญัของกฎหมาย 
กฎระเบียบ  ขอ้บังคบั 

ส่วนราชการทีเ่ป็นผู้ออก 
หรือเจ้าของกฎหมาย 

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วน  

ราชการกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง พ.ศ. 2557 

มีภารกิจเก่ียวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่างๆ  
การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดําเนินการสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง 
พ้ืนที่ และชนบทโดยการกําหนดและกํากับดูแล
นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการต้ังถิ่นฐาน
และโครงสร้างพ้ืนฐานรวมท้ังการกําหนดคุณภาพ
และมาตรฐาน การก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรม และการผังเมือง เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสิ่ง
ปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดีอันจะนําไปสู่การ
พัฒนาอย่างย่ังยืน  

กระทรวงมหาดไทย 
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กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ข้อระเบยีบ 

เนื้อหา  สาระสําคญัของกฎหมาย 
กฎระเบียบ  ขอ้บังคบั 

ส่วนราชการทีเ่ป็นผู้ออก 
หรือเจ้าของกฎหมาย 

2. พระราชบัญญัติ 

    การผังเมืองพ.ศ. 2562 

 

เป็นกฎหมายที่ ใช้เป็นเครื่องมือในการวางกรอบ
นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง 
และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอํานาจในการวาง
และจัดทําผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่าน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
เพ่ือให้มีหรือทําให้ดีย่ิงขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวก 
สบาย ความเป็นระเบียบ  ความสวยงาม การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง 
ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม 
การป้องกันภัยพิบัติ และการป้องกันความขัดแย้ง 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือส่งเสริมการเศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อม เพ่ือดํารงรักษาหรือบูรณะ
สถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทาง
ศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  ประวัติศาสตร์หรือ
โบราณคดี หรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าในทาง
ธรรมชาติ  โดยแบ่งเป็น  (1) ผังนโยบายการใช้
ประโยชน์ พ้ืนที่ เป็นกรอบกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ ในด้านการใช้พ้ืนที่
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการประกอบด้วย 
ผังนโยบายระดับประเทศผังนโยบายระดับภาค และ
ผังนโยบายระดับจังหวัด  (2) ผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เป็นการกําหนดกรอบแนวทางและ
แผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพัฒนาเมือง
และ การดํารงรักษาเมือง บริเวณที่เก่ียวข้องและ
ชนบท ประกอบด้วยผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

3.  พระราชบัญญัติ 

     ควบคุมอาคาร 

     พ.ศ. 2522 

ควบคุมอาคารในส่วนที่เก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง 
ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข 
การรักษ าคุณ ภาพ  สิ่ งแวดล้ อม  การผั งเมื อ ง  
การสถาปัตยกรรมและการอํานวยความสะดวกแก่
การจราจร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ข้อระเบยีบ 

เนื้อหา  สาระสําคญัของกฎหมาย 
กฎระเบียบ  ขอ้บังคบั 

ส่วนราชการทีเ่ป็นผู้ออก 
หรือเจ้าของกฎหมาย 

4. พระราชบัญญัติ 

    การขุดดินและถมดิน 
    พ.ศ. 2543 

ควบคุมการขุดดินและถมดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ทรัพย์สินและ 
เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

5. พระราชบัญญัติ 

    จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา 
    พ้ืนที่ พ.ศ. 2547 

การดําเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผัง
จัดรูปที่ดินใหม่ ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการจัดรูปที่ดินเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
สภาพที่อยู่อาศัย แหล่งธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรม ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่าง
เป็นธรรม ทั้งน้ี โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับ
เอกชน หรือเอกชนกับรัฐ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่เหมาะสมย่ิงขึ้นในด้านคมนาคม เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนและเป็นการสอดคล้อง
กับการผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

6. พระราชบัญญัติ 

    วิศวกร พ.ศ. 2542 

ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ือความ
ปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน โดยกําหนด
มาตรฐาน ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการ 
และควบคุมงาน ตลอดจนส่งเสริมในทางวิทยาการ 
และควบคุมความประพฤติของ ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมให้อยู่ในมาตรฐานอันดี 

กระทรวงมหาดไทย 
สภาวิศวกร 

7. พระราชบัญญัติ 

    สถาปนิก พ.ศ. 2543 

 

ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมเพ่ือผดุง
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้
เป็นไปตามหลักวิชาการท่ีดีและเป็นการแสดงออกใน
ด้านหน่ึงของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามแห่งชาติตาม
กาลสมัยโดยกําหนดมาตรฐาน  คุณ วุฒิ  ความรู้ 
ความสามารถและมรรยาทของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 

กระทรวงมหาดไทย 
สภาสถาปนิก 
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     กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอ้ือให้ส่วนราชการทํางานอย่างมีความคล่องตัวและ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2557 

2. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
4. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
5. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 
6. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542  
7. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 

 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
 

(6) โครงสรา้งองค์การ 
 

     โครงสร้างและระบบการกํากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร ? 
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     ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกํากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วน
ราชการที่กํากับมีลักษณะเช่นใด (*) ? 

การปฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน ภาคเอกชน  
และภาครัฐ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการป้องกัน การลดความสูญเสียและสูญเปล่า รวมท้ังการป้องกันการทุจริต
ไม่ให้เกิดขึ้น การปฏิบัติงานใด ๆ  ต้องสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังน้ัน จึงให้ความสําคัญ
ในกระบวนการและวิธีการทํางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  ดังน้ี 

1. ด้านการปฏิบัติงาน มีผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารระดับสูง ผู้อํานวยการสํานัก/กองทําหน้าที่ 

ในการกํากับดูแลในการปฏิบัติงานโดยมี 
 - การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจําเดือน โดยมีการรายงานผลการประชุมให้ทุกหน่วย

ทราบทุกรอบเดือน  
 - การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม โดยจําแนกเป็นการตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจ

ราชการแบบบูรณาการ และการตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารระดับสูง ได้มีการมอบอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ ดังน้ี 

 อธิบดีได้มอบอํานาจให้ผู้บริหารกรมทุกระดับปฏิบัติราชการแทน โดยมีอํานาจในการส่ัง การอนุญาต 
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืนของส่วนราชการเป็นการเฉพาะเรื่องโดยมีการรายงานผล
การตรวจราชการให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ และแจ้งภารกิจการในการปฏิบัติงานในกลุ่มไลน์ทุกคร้ัง 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ  มีดังน้ี 

 - ระบบ GFMIS เพ่ือควบคุม ติดตาม ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และพิมพ์รายงาน 
จากระบบ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ 

 - หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง การเบิกจ่ายงบประมาณ 
โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บริหารทราบหลังการตรวจสอบ และแจ้งผลการตรวจสอบ 
ให้ทุกหน่วยงานทราบเป็นประจําตามแผน 

3. ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตมิชอบ  

 - มีการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยประกาศให้ทุกหน่วยทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

 - มีการจัดต้ังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมยกย่องผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นแบบอย่างที่ดี ติดตามและสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
ของกรม 

 - มีคู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรม โดยมีการสํารวจ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) และนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ เพ่ือนําไปปรับปรุง 

4. ด้านปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีกองคลังทําหน้าที่ดําเนินการ

ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดย 
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 - กําหนดให้มีกระบวนการรับฟังข้อร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ  
เช่น ศูนย์ดํารงธรรม เว็บไซต์ ตู้ ปณ. กล่องรับความคิดเห็น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สปน. หนังสือเรียน 
ถึงอธิบดีโดยตรง หรอืหนังสือเรียนถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง  

 - กําหนดให้มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบ e-Bidding 
5. การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 

 - สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการเงินการบัญชี ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ ตรวจสอบการควบคุมภายใน ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจํากระทรวงมหาดไทย 
ตรวจสอบเอกสารรายงานสถานะการเงินประจําปี รายงานสรุปการตรวจสอบภายในของกรมรายงานสรุปผล 
การตรวจสอบของผู้ตรวจราชการกรม รายงานสรุปผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรม 

 - กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามข้ันตอนของการควบคุมภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน 
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(7) ผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

     ระดับของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคญัของส่วนราชการมีอะไรบ้าง (*) ? 
     กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญต่อผลผลิตต่อการบริการที่มีให้ และต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร 
     ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 
 

สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 

สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวง 

โครงการก่อสรา้งเขต
พระราชฐาน 
 

1. ความมั่นคงแข็งแรง
2. ความสวยงามและสมพระเกียรต ิ
3.การดูแลรักษาสะดวกรวดเร็ว 

1. เจา้หน้าที่ผูใ้ช้อาคาร
2. กองงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. ติดต่อโดยตรง
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 
(ข้อมูลและโครงการ) 

2. โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่ ง ยืน  ในจั งหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ประชาชนและห น่วยงาน
ภาครัฐในพื้ น ที่ งาน นั้น  ๆ , 
องค์กรเอกชน, รัฐวิสาหกิจ
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1.  เสรมิสรา้งอาชีพรายได้ คุณภาพชีวิตและเยียวยาผู้ไดร้ับ
 ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไมส่งบ 
2. ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

1. ติดต่อโดยตรง
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื
(ข้อมูลและโครงการ) 

3. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
การท่องเที่ยว 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 

4. โครงการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 

จังหวัด/ อปท. 
 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 

5. โครงการพัฒนาพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) 

จังหวัด/ อปท. 
 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 

สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

6. โครงการป้องกันน้ําท่วม
พื้นที่ชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. สิ่งก่อสร้างมีมาตรฐานทางวิชาการสามารถป้องกันน้ําท่วมได้จรงิ 
2. การดาํเนินการก่อสรา้งที่ไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ 

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางบวกและลบจากระบบป้องกัน
น้ําท่วมที่จดัทํา 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบโดยจัดทําเป็น 
หนังสือราชการ (ส่งมอบ 
โครงการพัฒนาโครงสรา้ง 
พื้นฐาน) 

7 . โครงการก่ อสร้างเขื่ อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่ น้ําภายใน
ประเทศ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. สิ่งก่อสร้างมีมาตรฐานทางวิชาการสามารถป้องกันตลิ่ง
    ริมแม่น้ําภายในประเทศ 
2. การดาํเนินการก่อสรา้งที่ไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ 
 

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางบวกและลบจากโครงการ
ก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
ริมแม่น้ําภายในประเทศ 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบโดยจัดทําเป็น
หนังสือราชการ  
(ส่งมอบโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน) 

8. โครงการวางและสนับสนุน
ด้านการผงัเมือง 
- ผังประเทศ 
 
 
 
 
 
- ผังภาค 
 

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

ผังนโยบายระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายยุทธศาสตร์
โครงการพัฒนาประเทศด้านการใช้พื้นที่ การพัฒนาเมืองบริเวณที่
เกี่ยวข้องและชนบท โครงการพื้นฐานหลัก การพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอื่น ๆ ที่จําเป็น 
 
 
 
 
ผังนโยบายระดับภาค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดาํรง
รักษาพื้นที่ที่มขีอบเขตเกินหนึ่งจงัหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การพัฒนาเมอืงและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณปูโภค 
การสาธารณูปการ และบริการสาธารณะรวมทั้งการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน  
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน และ อปท. 
 

1. ติดต่อโดยตรง
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา/   
    ประชุมกลุ่มย่อย 
4. เว็บไซต์กรมฯ 
5. สือ่อิเล็คทรอนิคต่าง ๆ 
6. หนังสือพมิพ ์
 
 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
    เอกสาร/แผ่นพับ line  
Facebook 
2. เผยแพรผ่า่นเว็บไซตก์รมฯ  
3 .ติ ดต่ อป ระสาน งาน 
    สอบถามข้อมูลโดยตรง 
    ที่สํานักผังประเทศและ 
    ผังภาค 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

- ผังเมืองรวมจงัหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

- ผังเมืองรวมเมอืง/ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

- ผังเมืองเฉพาะ 
 
 
 
 
 

 
-ผังพื้นที่เฉพาะ 
 

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน อปท. 
และสถาบันการศึกษา 
 
 
 

 
 

อปท. 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวง กรม และอปท. 
 
 
 

 
อปท. และ หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ 
 

จัดทํานโยบายระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
การดํารงรักษาพื้นที่ระดับจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค 
การสาธารณู ปการ และบริการสาธารณะรวมทั้ งการบํ ารุ งรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

1. ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
2. ภาครัฐ/เอกชน เห็นความสําคัญและใช้เปน็กรอบในการวางแผน/  
    ดาํเนินการพัฒนาพืน้ที่ 
3. นําไปสู่การปฏิบัติจรงิ 
4. ประชาชนมสี่วนร่วมในการวางและจัดทําผังเมอืง 
 
 
 

1. ได้ พ.ร.บ.ผังเมืองเฉพาะหรือพรฎ.ผังเมืองเฉพาะ และกฎหมายที่
 เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพื้นที่  

2. ทุกภาคส่วนมสีว่นร่วมในการดําเนินการ 

 
 
 
1. พื้นที่ได้รับการพัฒนาตามผัง 
2. เครื่องมือชี้นํา/แนวทาง (Guide line) ในการพัฒนาพื้นที่ 
3. ถูกต้องตามหลักวิชาและสามารถปฏิบัติได้จริง 
4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกจิ
ภาคเอกชน อปท. 
และภาคประชาชน 
 
 
 
 

หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนและ
ภาคเอกชนในเขตพื้นที่วางผัง 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนและ
ภาคเอกชนในเขตพื้นที่วางผัง 
 

1. ติดต่อโดยตรง
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา/   
    ประชุมกลุ่มย่อย 
4. เว็บไซต์กรมฯ 
5. สื่ออิเล็คทรอนคิต่าง ๆ 
6. หนังสือพิมพ์ 
1.ติดต่อโดยตรง 
2.หนังสือราชการ 
3.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.โทรศัพท์/ โทรสาร 
5.เว็บไซต์กรมฯ 
6.ประชุ มระดมความคิ ดเห็ น
จากผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
1. ติดต่อโดยตรง  
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โทรศัพท์/โทรสาร  
5. เว็บไซต์กรมฯ  
6. ประชุมระดมความคิดเห็น
จากผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เอกสาร/แผ่นพับ line 
Facebook 

2.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมฯ  
3.ติดต่อประสานงานสอบถาม
ข้อมูลโดยตรงที่ สํานักผัง
ประเทศและผังภาค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ งม อ บ โด ย จั ด ทํ า เป็ น
หนังสือราชการ (ผังพื้นที่
เฉ พ า ะ แ ผ น ง า น  แ ล ะ
โครงการเพื่อการพัฒนา) 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

- สํารวจและจัดทําข้อมูลทาง
กายภาพการผั งเมืองด้ วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) มาตราส่วน 1 : 4,000 

 • บริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับ
เทศบาล 

 • เพื่อการประเมินผลผังเมืองรวม
เมือง/ผังเมืองรวมชุมชน 

 

- การประเมินผล 
 ผังเมืองรวมจงัหวดั 

- การประเมินผล 
 ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

 
- คู่มือการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อ   
 การวางผัง 

- คู่มือการประเมนิผล 
 ผังเมืองรวมจงัหวดั 

- คู่มือการประเมนิผล 
 ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

- เอกสารวิชาการด้านการผังเมอืง 

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

 

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

1. เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทําผังและการปรับปรุงผังเมือง 
2. เป็นข้อมูลสําหรับใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจใน 
 การปรับปรุงผัง 
3. เครื่องมือชี้นําแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ 
4. ข้อมลูสามารถแลกเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐได ้
 
 
 

1. เป็นข้อมูลสาํหรับการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามผงัเมืองการปรับปรงุ 
    ผงัเมืองรวม 
2. เป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจในการลงทุนและพัฒนาพื้นที่ 
3. เป็นข้อมูลสําหรับใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ 
    การปรับปรุงผังเมืองรวม 
 

1. เกณฑ์ มาตรฐานการวางและจัดทําผังเมืองและการประเมินผล 
ผังเมืองรวมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการผังเมือง 
2. ความรู้ดา้นวิชาการผังเมือง 
3. ความรู้ด้านวิชาการสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางและจัดทําผังเมือง 
4. การนําองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในการวางและจัดทํา 
    ผังเมือง การประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และผังเมืองรวม 
    จังหวัดได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่

1. หน่วยงานภาครัฐ
2. อปท. 
3. ภาคเอกชน 
4. ประชาชน 
5. หน่วยงานภายใน 
    กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 

1. ประชาชนและทุกภาคส่วนที่  
    เกี่ยวขอ้ง 
2. ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ 
3. อปท. 
4. หน่วยงานราชการ 
 

1. ประชาชนและทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
2. ภาคเอกชน/ผูป้ระกอบการ 
3. อปท. 
4. หน่วยงานภาครัฐ 
 

1. ติอตอ่โดยตรง
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
4. โทรศัพท์/โทรสาร 
5. เว็บไซต์กรม 
 
 
 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. ประชุม/สัมมนา/อบรม 
5. ให้คําปรึกษา แนะนํา 
6. เว็บไซต์กรมฯ 
 
 

 
 

1. ติดต่อประสานงาน 
  ที่กรมโดยตรงกบั 
สํานักวิศวกรรม 
  การผังเมือง 

2. ส่งมอบโดยจดัทําเป็น 
    หนังสือราชการ 
 
 

1. ตามภารกิจถ่ายโอน 
    ส่งมอบโดยจัดทําเป็น 
    หนังสือราชการ 
2. ดาวน์โหลดข้อมลูจาก 
   เว็บไซต ์
 

1. เอกสาร/ซีด/ีคู่มือ 
2. การให้บรกิารผา่น 
ทางเว็บไซต์ของกรมฯ 
 

9. โครงการพัฒนาพื้นที่ตาม
ผังเมือง 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
    ภาคเอกชน

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

10. โครงการที่ ดิ นที่ ได้ รั บการ
จัดรูปเพื่อพัฒนา 
- กํ าหนดนโยบายและแผน
 การพัฒนาเมืองและชนบท    

(แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายฯ  
  และอื่นๆ) 
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้  
  เกิ ด ก ารพั ฒ น าพื้ น ที่ ด้ ว ย  
 วิธีการจัดรูปที่ดิน 

- สนับสนุนโครงการจดัรูปที่ดิน  
  เพื่อพัฒนาพื้นที่ 
- สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
- แปลงที่ดินใหม่ 
- คู่มือการดาํเนินโครงการ 
 

 
1. ภาครัฐ ได้แก่ อปท. และ
รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การเคหะ-
 แห่งชาติ และหน่วยงาน
 ราชการอื่นๆ 

 
2. ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคม
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
แ ล ะ เจ้ า ข อ ง ที่ ดิ น ใ น
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ 

 

 
1. เกิดการพัฒนาเมืองตามผงัเมือง 
2. การใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เตม็ประสิทธิภาพ 
3. กระบวนการดาํเนินการที่เป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได ้
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
5. เพิ่มมูลค่าทรพัย์สินและที่ดินให้สงูขึ้น 
6. เพิ่มศักยภาพของพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย การประกอบกิจการและ   
    การลงทุน 
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่มกบัภาครัฐ 
8. สภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชนและเมือง 
9. การใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เตม็ประสิทธิภาพ 
10. กระบวนการดําเนินการที่เป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได ้
11. เพิม่มลูค่าทรพัย์สินและที่ดินใหสู้งขึ้น  
12. ที่ดินตาบอดมทีางเข้าออก 

 
1 . เจ้ าของที่ดิน ในโครงการ

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
2. ประชาชนโดยรอบที่ได้รับ

ประโยชน์จากการพัฒนา
พื้นที่ 

3. อปท. , ภาครัฐ และเอกชน 

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

 
1.ให้ความรู้ให้คําปรึกษา

ส่งเสริมสนับสนุน และ
กํ า กั บ ดู แ ล ดํ า เนิ น
โครงการ (จัดทําคู่มือ/
ระเบียบมาตรฐานงาน
จัดรูปที่ดินฯ) 

2.เผยแพร่ผ่านทาง 
   เว็บไซต์กรมฯ 
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 เอกสาร/แผ่นพับ และ  
CDให้ แก่ หน่ วยงานที่ 
 เกี่ยวข้อง 

 
11. กองทุนจัดรูปที่ดินสนับสนุน
ด้ านการเงิน ให้ แก่ โครงการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 
 
 
 

1.ภาครัฐ ได้แก่ส่วนราชการ
ผู้ดําเนินโครงการ อปท . 
  และรัฐวิสาหกิจ 

2.ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคม
 จัดรูป ที่ดินเพื่ อ พัฒนา
 พื้นที่  

 
 

1.ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินในการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการ 
 จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง 
 โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับหลัก 
 ผังเมือง 

2. เพื่อใช้ในการค้นคว้า วิจัย ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ สมาคม 

1. ติดต่อโดยตรง
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. ประชุม 
5. เว็บไซต์กรมฯ/กองทุนฯ 
6. Facebook 
7. E-mail 
8. Line Official 

1. ให้ คําปรึกษาในการ 
  ขอรับการสนับสนุน 
  เงินจากกองทุน 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 เอกสาร/แผ่นพับ และ  
CD แก่หน่วยงาน 

3. ช่องทางรับข้อร้องเรียน 
ได้แก่ เว็บไซต์, โทรศัพท์, 
e-mail, นําส่งจดหมาย 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

12. ผลผลิตการให้บริการด้าน
ช่างและกํากับดูแลอาคาร 
- การสํารวจ วางผัง ออกแบบ  
 และประมาณราคางานอาคาร 
 และโครงสร้างพื้นฐาน  

 
 

- การควบคุมการก่อสรา้ง 
- การตรวจสอบซ่อมแซม ฟื้นฟู   
บู รณะอาคารและโครงสร้ าง
พื้นฐาน 

- งานให้คําปรึกษาด้านช่าง อาคาร 
และโครงสรา้งพื้นฐาน 

 
 
 

- งานวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง 
ตกแต่งพลับพลาพิธี ที่ประทับ 
พร้อมให้คําปรึกษาแนะนํา 

 
 
 
 
 
 
 

- การทดสอบวัสดกุ่อสรา้งและ
เจาะสาํรวจชั้นดิน 

 
 
หน่วยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ, อปท. 
 
 
 
หน่วยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ, อปท. , 
ภาคเอกชน และประชาชน 
 
 
 
 
 
1. สาํนักพระราชวงั 
2. สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิ
3. กรมราชองครักษ์  
4. หน่วยงานของรฐัและ  
    รัฐวสิาหกิจ 
5. อปท. 
6. ภาคเอกชน  
7. ประชาชน 

 

หน่วยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ, อปท. ,  
ภาคเอกชน และประชาชน 

 
 
- อาคารหรือสิ่งกอ่สร้างมมีาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย 
 
 
 
 
1. ให้ความรู้ที่นําไปปฏิบัติงานได ้
2. ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
3. ได้มาตรฐานดา้นช่าง 
 
 
 

 
1. การออกแบบพลับพลาพิธีและรูปแบบการตกแต่งถูกต้องตาม 

 โบราณราชประเพณีสวยงามสมพระเกียรติความถูกต้องตาม 
 วัตถุประสงค์ 

2.พลับพลาพิธีมีความแข็งแรง ปลอดภัยสมพระเกียรติ ตามหลัก  
วิชาการเป็นไปตามมาตรฐานพลับพลาพิธีและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย 

3.ได้มาตรฐานด้านช่าง 
4. ตรงเวลาตามกาํหนดการ 
5. ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 
 

1. ผลการทดสอบถูกต้อง แม่นยํา เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการ 
2. การให้บรกิารมคีวามสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา 
3. เสียค่าใช้จา่ยในการทดสอบที่น้อยลง 
4. สรา้งความพึงพอใจต่อผู้รบับรกิาร 

 
1. เจา้หน้าที่ผูใ้ช้อาคาร 
2. ประชาชน 
 
 
 

1. หน่วยงานภาครัฐ 
2. อปท. 
3. ภาคเอกชน และประชาชน 
 
 
 
 
1. สาํนักพระราชวงั 
2. สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ 
3. กรมราชองครักษ์ 
4. หน่วยงานของรฐั และ 
    รัฐวสิาหกจิ 
5. อปท. 
6. ภาคเอกชน 
7. ประชาชน 

 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หน่งสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4.จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. เว็บไซต์กรมฯ 
5.ประชุม 
6. ร่วมดาํเนินการตรวจ  
    งานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ส่ ง ม อ บ เป็ น แ บ บ
ก่อสร้างและเอกสาร
ประมาณราคา 

 
 

1. ส่งมอบเป็นหนังสือและ  
เอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์
2. สง่มอบอาคารและ   
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ส่งมอบพลับพลาพิธ ี
4. อบรม/คู่มอืผา่น 
    เวบ็ไซต์กรมฯ 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

- แก้ไขปัญหาผักตบชวาและ
วัชพืช 

 
 
 
 

- กําจัดสิ่งกดีขวางการจราจรทางน้ํา 
   (กําจัด ผกัตบชวาและวัชพืช) 
- ใหบ้ริการยืมเครือ่งสูบน้ําแบบ   
 เคลื่อนที่ 

- ซ่อมแซมเขื่อนปอ้งกันตลิ่ง 
- ซ่อมแซมคันป้องกันน้ําท่วม 
- ซ่อมแซมเขื่อนรมิทะเล 
 
 

- องค์ความรู้ดา้นช่างที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

- พัฒนาปรับปรุ งและจั ด ทํ า
ข้ อบั งคั บ เกี่ ยวกั บกฎหมาย 
ผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายขุ ดดิ นและถมดิ น  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 

- ตรวจสอบความปลอดภัย ออก
ใบอนุญาต และต่ออายุเกี่ยวกับ
สถานที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

หน่วยงานของรัฐ , อปท . 
ภาคเอกชน และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

อปท. , กทม. , เมืองพัทยา,  
หน่วยงานราชการอื่น และ
ภาคเอกชน 
 
 

1. หน่วยงานราชการ และอปท. 
2. ภาคเอกชน และประชาชน 
 
 
 
 

เจ้าของผู้ประกอบกิจการ 
โรงมหรสพ และประชาชน
ผู้ใช้บริการ 

- โครงการทําใหส้ภาพแวดล้อมดี การสญัจรทางน้ําไดส้ะดวก และ   
  ทําให้คุณภาพชีวติของประชาชนดขีึ้น 
 
 
 
 

1. สามารถสญัจรทางน้ําได้โดยสะดวกปลอดภัย             
2. ทําให้แหลง่น้ําสะอาดขึ้น ไม่ก่อให้เกิดน้ําเน่าเสีย 
3. ช่วยบรรเทาภัยแล้งและน้ําท่วม 
4. สามารถป้องกันการพังทลายของตลิ่ง, ป้องกันน้ําท่วมเข้า 
    เขตพื้นที่เศรษฐกิจและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งริมทะเล 
 
 
 
- ความรูใ้นการกอ่สร้างและบํารุงรักษาอาคารให้ปลอดภัย 
 
 
 
 

เป็นที่ปรึกษาให้กับ อปท. 
1. ภาคประชาชนมีส่วนรว่มในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 
2. มีการบงัคับใช้อย่างจรงิจัง 
3. สามารถแก้ไขปญัหาความเดือดรอ้นได ้
 
 

1. ขั้นตอนในการอนุญาตรวดเร็ว 
2. ติดต่อสะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ 

- ป ระช าชน ที่ อ า ศั ย ริ ม น้ํ า 
เพื่ อการสัญจรทางน้ําและ
ประกอบอาชีพประมง 

 
 
 

1. ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จาก 
    แหลง่น้ํา 
2. ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จาก  
     เครื่องสูบน้ํา 
3. ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จาก 
    สิง่ก่อสร้าง 
 
 

ประชาชนผู้อยู่อาศัยในอาคาร
และบริเวณใกล้เคียง 
 
 
 

ประชาชนผู้อยู่อาศัยในอาคาร
และบริเวณใกล้เคียง 
 
 
 
 

ประชาชนที่เข้าใช้บริการ 
โรงมหรสพที่ได้รบัอนุญาต 

- หนังสือราชการ 
 
 
 
 
 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ       
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท์/ โทรสาร 
3. เว็บไซต์กรมฯ 
 
 

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

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ยื่นคําร้อง 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
   ผ่านเว็บไซต์กรมฯ 
2. ติดต่อสอบถามโดยตรง 
    ได้ที่ กองบูรณะและ  
   บํารุงรักษา 
 

1 . ดํ า เนิ น ก า ร โ ด ย ใ ช้
เครื่องจักรกลเรือกําจัด
ผักตบชวา และวัชพืช 

2. เครื่องสูบน้ํ าแบบเคลื่อนที่
ขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที 

3.สํารวจและออกแบบเพื่อ
ทํ าก าร ซ่ อมแซมและ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
 

- ประกาศข้อบังคับแจ้ง
เป็ น ห นั งสื อ และ ให้
คําปรึกษาทางเว็บไซต์
กรมฯ 

 
 
 
 
 
 
- ออกใบอนุญาต ให้ใช้
อาคาร 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

- พิจารณาอุทธรณ์คําสั่ง 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
- ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อความปลอดภัยในอาคาร  
โรงมหรสพและตรวจสอบอาคาร
ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 

 
- ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบข้อ
หารือ และพิจารณาข้อร้องเรียน 
เกี่ ย วกั บ กฎหมายผั ง เมื อ ง 
กฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา 
พื้นที่กฎหมายควบคุมอาคาร 
และกฎหมายขุดดินและถมดิน 

 
- ตรวจสอบอาคารภาครัฐ 9  
ประเภท 

 
 

- ประเมินความปลอดภัยอาคาร
เอกชน 

 
 

- การสํารวจและตรวจสอบ  
 ความปลอดภัย อาคารภาครัฐ 

 

ก รุ ง เท พ มห าน ค ร  แล ะ
ประชาชนผู้ยื่นอุทธรณ์ 
 
 
 
หน่วยงานราชการ
ภาคเอกชน แประชาชน 
 
 
 
 
1. หน่วยงานราชการและ  
อปท. 
2. ภาคเอกชนและ 
    ประชาชน 
 
 
 

หน่วยงานราชการ  และ
เจ้าของอาคารที่ได้รับ 
การสํารวจตรวจสอบ 
 

เจ้ า ข อ งอ าค า ร ที่ ได้ รั บ 
การตรวจสอบและประชาชน 
ผู้ใช้อาคาร 
 

หน่วยงานราชการเจ้าของ
อาคาร 
 

ผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
 
 
 
 
1. อาคารมีความปลอดภัย 
2. ประชาชนผู้ใช้อาคารมีความมั่นใจในความปลอดภัย  
 
 
 
เป็นที่ปรึกษาให้กบั หน่วยงานราชการ และ อปท. 
 
1. เป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชน 
2. มีการบงัคับใช้อย่างจรงิจัง 
3. สามารถแก้ไขปญัหาความเดือดรอ้นได ้
 
 

1. อาคารมีความปลอดภัย 
2. ประชาชนผู้ใช้อาคารมีความมั่นใจในความปลอดภัย  
 
 

1. อาคารมีความปลอดภัย 
2. ประชาชนผูใ้ช้อาคารมีความมั่นใจในความปลอดภัย 
 
 

1. มีมาตรฐานทางวิชาการ 
2. สะดวกรวดเร็ว 
3. ให้ คําแนะนําและการปรับปรุงแก้ ไขอาคารเพื่อให้อาคาร 
    มีความปลอดภัย 

- เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
- ประชาชนที่ได้รบัผลกระทบ 
  จากการบงัคับใช้กฎหมาย 
 
 
ประชาชนได้รับผลกระทบจาก
การบงัคับใช้กฎหมาย 
 
 
 
 
ประชาชนได้รับผลกระทบจาก
การบงัคับใช้กฎหมาย 
 
 
 
 
 
ประชาชนที่เข้าใช้สอยอาคาร
ราชการ 
 
 

1. เจา้ของอาคารที่ได้รับ 
    การตรวจสอบ 
2. ประชาชนผูใ้ช้อาคาร 
 

ประชาชนผู้เข้าใช้บริการอาคาร
ของส่วนราชการที่ ได้รับการ
ตรวจสอบ 
 

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

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

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

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
 
 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
 
 

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

- คําวินิจฉัยใหผู้้อุทธรณ์
และเจ้าพนักงาน 

 
 
 
- เผยแพร่ทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์/ 
จัดอบรม/สัมมนา 

 
 
 
1. ให้คําปรึกษาและแจ้ง 

ผลเป็นหนังสอื  
2. ให้คําปรึกษาผา่นทาง

เว็บไซต ์
3. ให้คําปรึกษาโดยตรง 
 
 

- ส่ งมอบ เป็ นห นั งสื อ 
และรายงานผล 

 
 
- ให้คําแนะนําโดยตรง 
 
 
 

- ส่งมอบเป็นหนังสอืและ
รายงานผล 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

- จัดทําและปรับปรุง มาตรฐาน
อาคาร /การขุดดินและถมดิน
และงานช่าง 

 

หน่วยงานราชการ, 
ภาคเอกชนและประชาชน 
 

- มาตรฐานมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถ 
 นําไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

1. ประชาชนทั่วไปผู้ใช้อาคาร
2. วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ 
3. ผู้ประกอบการ 
4. เจา้พนักงานท้องถิ่น 

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

- ประกาศเป็นมาตรฐานงาน 

13. โครงการก่อสร้างเขื่ อน
ป้ อ ง กั น ต ลิ่ ง เพื่ อ ป้ อ ง กั น 
การสูญเสียดินแดนของประเทศ 

อปท. และประชาชน 
 

1. สิ่ งก่อสร้างมีมาตรฐานทางวิชาการสามารถป้องกันตลิ่ ง  
เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
2. การดาํเนินการก่อสรา้งที่ไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ 

1. อปท. ที่ได้รับการสนับสนุน
โครงการก่อสร้างเขื่อนได้ใช้
ประโยชน์จากการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
ชายแดน 

2. ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
ทางบวกจากโครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกัน
การสูญ เสี ยดิ น แดนของ
ประเทศ 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

- ส่งมอบโดยจัดทําเป็น 
  หนังสือราชการ  
  (ส่งมอบโครงการพัฒนา  
  โครงสร้างพื้นฐาน) 

14. โครงการให้บริการฐานข้อมูล 
ดิจิทัลด้านการผังเมือง 

1. ประชาชน 
2. หน่วยงานภาครัฐ 
3. หน่วยงานเอกชน 
4. หน่วยงานภายใน 
    กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1. ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการผังเมืองมีความถูกต้อง  
 ทันสมัยพร้อมใช้งาน และสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา 
 และทุกอุปกรณ์  

2. ข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้ 

1. หน่วยงานราชการ
2. อปท.  
3. ภาคเอกชน 
4. ประชาชน 
5. หน่วยงานภายใน 
    กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1 .สื บ ค้ น /ต รวจ ส อบ
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
กรมฯ 

2. ติดต่อโดยตรง 
3. หนังสือราชการ 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5 .ร ะบ บ ส ารบ ร รณ -

อิเล็กทรอนิกส์ 
6. โทรศัพท์/โทรสาร 

1. ตรวจสอบข้อมลูทาง 
   เว็บไซต์กรมฯ 
2. ติดต่อและส่งหนังสือ  
   ขอรับบริการข้อมูล ได้ที่ 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. แจ้งผลทางโทรศัพท์ 
   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
   หรือระบบสารบรรณ- 
   อิเล็กทรอนิกส์ 
4. ดําเนินการเชื่อมโยง/ 
    แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน 
    ระบบเครือข่ายภายใน 
    หรือระบบอินเทอร์เน็ต 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

15. โครงการเสริมศักยภาพของ
โค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น เมื อ ง
เป้าหมายและเมืองชายแดนเพื่อ
ขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 

1 6 . โค ร งก า ร พั ฒ น าก ลุ่ ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์ 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 

1 7 . โค ร งก า ร พั ฒ น าก ลุ่ ม
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
 ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 

18. โครงการส่งเสริมการค้า
ชายแดน 
 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 

19. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร รม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 

20. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร น้ํ า เพื่ อ
ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
 ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

21 . โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาการท่องเที่ยววิ ถี ชีวิต
ลุ่มน้ําโขง – เชิงกีฬา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

1. สิ่งก่อสร้างมีมาตรฐานทางวิชาการสามารถป้องกันน้ําท่วมได้จรงิ 
2. การดาํเนินการก่อสรา้งที่ไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ 

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
ทั้งทางบวกและลบจากระบบ
ป้องกันน้ําท่วมที่จดัทํา 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

- ส่งมอบโดยจัดทําเป็น 
  หนังสือราชการ 
  (ส่งมอบโครงการ 
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 

22. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน 
และแนวระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
   ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 

23. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาต ิ

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
   ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 

24. โครงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและแกไ้ข
ปัญหาสิง่แวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

1. สิ่งก่อสร้างมีมาตรฐานทางวิชาการสามารถปอ้งกันน้ําท่วมไดจ้ริง 
2. การดาํเนินการก่อสรา้งที่ไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ 

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
ทั้งทางบวกและลบจากระบบ
ป้องกันน้ําท่วมที่จดัทํา 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

- ส่ งมอบโดยจัดทํ าเป็น
หนังสือราชการ 

  (ส่งมอบโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน) 

25. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและนิเวศน์ 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
   ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 

26. โครงการการพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ยวและการ ค้ า เมื อ ง
ชายแดน 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
   ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 

2 7 . โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ท่องเที่ยวของภาคตะวันออก 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 
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นค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

28 . โครงการพั ฒ นาแหล่ ง

ท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติใน

จังหวัดชลบุรี – ระยอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. สิ่งก่อสร้างมีมาตรฐานทางวิชาการสามารถปอ้งกันน้ําท่วมไดจ้ริง 

2. การดาํเนินการก่อสรา้งที่ไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ 

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและลบจากระบบ
ป้องกันน้ําท่วมที่จดัทํา 

1. หนังสือราชการ

2. ประชุม 

- ส่ งมอบโดยจัดทํ าเป็น
หนังสือราชการ 

   (ส่งมอบโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน) 

29. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. สิ่งก่อสร้างมีมาตรฐานทางวิชาการสามารถปอ้งกันน้ําท่วมไดจ้ริง 

2. การดาํเนินการก่อสรา้งที่ไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ 

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและลบจากระบบ
ป้องกันน้ําท่วมที่จดัทํา 

1. หนังสือราชการ

2. ประชุม 

- ส่ งมอบโดยจัดทํ าเป็น
หนังสือราชการ 

   (ส่งมอบโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน) 

30 . โค ร งก าร พั ฒ น า เมื อ ง

ศูน ย์กลางจั งหวัด เป็ น เมื อ ง

น่าอยู่ 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 

2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน

2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  

   ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ

2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 

31 . โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม แ ล ะ

พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง

ประเพณีวัฒนธรรม 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 

2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน

2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  

ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ

2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 

32 . โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม แ ล ะ

พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม

อีสานใต้ 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมสี่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 

2. ดาํเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน

2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  

ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ

2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสอื 
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(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรอืส่งมอบงานต่อกัน 
 

     ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บรกิารหรือส่งมอบงานต่อกันที่สําคัญมีอะไรบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ (*) 

     กลไกที่สาํคัญในการสื่อสาร และข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
 

สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวง 

โครงการก่อสร้างเขต
พระราชฐาน 

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่โครงการก่อสรา้งเขตพระราชฐาน
มอบหมาย 

1. ความรวดเร็ว 
2. ความถูกต้องและชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
3.สวยงามและสมพระเกียรต ิ
4. ถูกตอ้งเรียบรอ้ยมีคุณภาพสงูสุด และเป็นไป 
    ตามมาตรฐานสากล 

1. ติดต่อโดยตรง
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม 

 

2. โครงการตาํบลมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. ติดต่อโดยตรง
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม 

 

3. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
การท่องเที่ยว 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

 

4. โครงการพัฒนาพื้นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

5. โครงการพัฒนาพื้นที่ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

 

6. โครงการป้องกัน น้ําท่วม
พื้นที่ชุมชน 

1. ประชาชนและ
หน่วยงานราชการใน
พื้นที่งานนั้น ๆ  

2.หน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูสําหรับการจัดทําระบบป้องกัน
น้ําท่วม 
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยงานราชการ

นั้น ๆ เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว 
3. ความแม่นยําและชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
ตามกฎหมาย 
 

1. ติดต่อโดยตรง
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม 

 

7. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ําภายในประเทศ 
 

1. ประชาชนและ
หน่วยงานราชการ 
ในพื้นที่นั้น ๆ 

2. หน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ําภายในประเทศ 

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ที่หน่วยงานราชการ
นั้น ๆ เกี่ยวข้อง 

1. ความรวดเร็ว 
2. ความแม่นยําและชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
ตามกฎหมาย 
 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 
 

 

8. โครงการวางและสนับสนุน
ด้านการผงัเมือง 
- ผังนโยบายระดับประเทศ 
 

 
 
หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
อปท. และ
สถาบันการศึกษา 
 

 
 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) และ

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในการ 
มีส่วนร่วม ในกระบวนการวางผัง 

2. การประชุมหารือเพื่อขอรับทราบนโยบายการพัฒนา
พื้ นที่ประเด็นข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะกับ
หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
และผู้บริหารจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ร่วมเป็นคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการวางผัง 

 

1.ความรวดเร็ว/ถ้วนทั่ว/ทั่วถึง 
2.ความถูกต้องและชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ที่  
ได้รับมอบหมาย 

3.เป็นไปตามหลักวิชาการผงัเมือง 
 

 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา/ 
    ประชุมกลุ่มย่อย 
4. สื่อสังคมออนไลน์ 
5 .ผ่านระบบเครือ ข่าย
    สารสนเทศ 
6. ทางไปรษณีย์ 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

- ผังนโยบายระดบัภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผังเมืองรวมจงัหวัด 
 
 
 
 
 
 
- ผังเมืองรวมเมอืง/ชุมชน 

 

หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
อปท. และ
สถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จังหวัด อปท. 
ภาคเอกชน องค์การ
บริหารสว่นจังหวดั และ
รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
1. อปท. 
2. หน่วยงานภาครัฐ 
3. ภาคเอกชน (เช่น 

สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย) 

 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) และ
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในการ 
มีส่วนร่วม ในกระบวนการวางผัง 

2. การประชุมหารือเพื่อขอรับทราบนโยบายการพัฒนา
พื้ นที่ประเด็นข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะกับ
หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
และผู้บริหารจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.ร่วมเป็นคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
วางผัง 

 

- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎกระทรวงผังเมืองรวม 
จังหวัดได้กํ าหนด  ในการใช้ประโยชน์ ที่ดิน
ประเภทต่าง ๆ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
1. ร่วมดาํเนินการวางและจัดทําผงัเมืองรวมตาม  
    พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕62 
2. ร่วมชี้แจงกฎกระทรวงผังเมืองรวมให้ท้องถิ่นได้  
    ปฏิบตัิให้เป็นไปตามผงัเมืองรวมที่กําหนดไว ้
3. ให้คําปรึกษาและตรวจสอบการใช้ที่ดินตาม
    กฎกระทรวงผังเมืองรวม 

1.ความรวดเร็ว/ถ้วนทั่ว/ทั่วถึง
2.ความถูกต้องและชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
  ที่ได้รับมอบหมาย 
3.เป็นไปตามหลักวิชาการผงัเมือง 
 
 
 
 
 
 
1. พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562  
2. ยึดถือมาตรฐานทางวิชาการผังเมือง 
3. คู่มือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้
    บังคับผังเมืองรวม 
 

1. ติดต่อโดยตรง
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา/ 
    ประชุมกลุ่มย่อย 
4. สื่อสังคมออนไลน์ 
5 .ผ่านระบบเครือ ข่าย
    สารสนเทศ 
6. ทางไปรษณีย์ 
 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา/ 
   ประชุมกลุ่มย่อย 
4. เว็บไซต์กรมฯ 
5. สื่ออิเล็กทรอนิคต่าง ๆ 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

- ผังเมืองเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผังพื้นที่เฉพาะ 
 

1. ประชาชนและภาค 
ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบั 
พื้นที่ 

2. องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในพื้นที่ 

3. หน่วยงานราชการที่ 
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
- ประชาชนและภาค 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 

- องค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่นในพื้นที่ 

- หน่วยงานราชการที่ 
 เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูที่เป็นประโยชน์สําหรบัการดําเนินงาน
2.ร่วมประสานงานกับประชาชนและภาคส่วนที่  
   เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 
3.ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและกฎหมายที่หน่วยงาน
  ราชการนั้น ๆ เกี่ยวข้อง 
4.ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
5.ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้ผังเมืองเฉพาะ
   สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 

1.เป็นผูใ้ห้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการ 
   ดําเนินงาน 
2.ร่วมประสานงานกับประชาชนและภาคส่วนที่ 
  เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 
3.ปฏิบัตหิน้าที่ตามภารกจิและกฎหมายที่ 
  หน่วยงานราชการนั้น ๆ เกี่ยวขอ้ง 
4.ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
5.ประสานงานกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในพื้นที่ 

1.ข้อมลูถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และรว่มประสานงาน 
  เพื่อให้การดาํเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น 
2.ร่วมกันกาํหนดขอบเขตของงานอย่างเหมาะสม 
  กับบริบทของชุมชนในพื้นที่ 
3.ความแม่นยําและชัดเจนในบทบาทและภารกจิ 
  หน้าที่ตามที่หน่วยงานนั้น ๆ รบัผดิชอบ 
 
 
 
 
 
1.ข้อมูลถูกต้อง เปน็ปัจจุบัน และร่วมประสานงาน 
เพื่อใหก้ารดําเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น 
2.ร่วมกันกาํหนดขอบเขตของงานอย่างเหมาะสม  
กับบริบทของชุมชนในพื้นที่ 
3.ความแม่นยําและชัดเจนในบทบาทและภารกจิ 
หน้าที่ตามที่หน่วยงานนั้น ๆ รับผิดชอบ 
 

1. ติดต่อโดยตรง
2. หนังสือราชการ  
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.โทรศัพท์/โทรสาร 
5. เว็บไซต์กรมฯ 
6. ประชุมระดมความ 
คิดเห็นจากผู้รับบริการ  
ผู้เกี่ยวข้อง และผูม้ี 
ส่วนไดส้่วนเสียของ 
 โครงการ 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
4.โทรศัพท์/โทรสาร 
5. เว็บไซต์กรมฯ 
6. ประชุมระดมความ 
คิดเห็นจากผู้รับบรกิาร   
    ผู้เกี่ยวข้อง และ 
    ผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย 
    ของโครงการ 
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สินค้าหรือบรกิาร 
ส่วนราชการหรือองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบตัิงานร่วมกัน ข้อกําหนดที่สาํคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวธิีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

- สํารวจและจดัทําข้อมลูทาง
กายภาพการผังเมอืงด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) มาตราสว่น 1:4,000 

 • บริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับ
เทศบาล 

 • เพื่อการประเมินผลผังเมืองรวม
เมือง/ผังเมอืงรวมชุมชน 

 
 
- การประเมินผล 
  ผังเมืองรวมจงัหวัด 
- การประเมินผล 
  ผังเมืองรวมเมอืง/ชุมชน 
 
 
 
 
 
- คู่มือการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อ
การวางผัง 

- คู่มือการประเมินผลผังเมืองรวม
จังหวัด 

- คู่มือการประเมินผลผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชน 

- เอกสารวิชาการดา้นการผังเมือง 

1. หน่วยงานภาครัฐ 
2. อปท. 
3. หน่วยงาน/องค์กรเอกชน 
4. สถาบันการศึกษา 
5. ประชาชนและทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
1. อปท. 
2. สาํนักงานโยธาธิการ  
    และผังเมืองจังหวัด 
3.หน่วยงานราชการต่าง  ๆ
4. องค์กรภาคเอกชน 
5. ประชาชนและทุก 
    ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

1. อปท. 
2. หน่วยงานภาครัฐ 
3. สาํนักงานโยธาธิการ- 
    และผังเมอืงจงัหวัด 
4. สถาบันการศึกษา 
5. หน่วยงาน /องค์กร- 
    เอกชน 
6. ประชาชนและ  
ทุกภาคสว่นที่เกี่ยวข้อง 

1. กาํกับ ดูแล และสนับสนุน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

2. ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุน 
    ดา้นวิชาการแผนที่ 
3. มีส่วนร่วมการจัดประชุม สัมมนา 
    และการฝึกอบรมทางวิชาการ 
4. มีสว่นรว่มในการสํารวจ จัดเก็บข้อมูล  
    และรวบรวมขอ้มูล 
 

ร่วมดําเนินการประเมินผลผงัเมืองรวม ตาม พ.ร.บ.
การผังเมือง พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
1. มีส่วนร่วมในการสํารวจ จัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
2. มีส่วนรว่มในการให้ข้อคิดเห็น การปรึกษาหารือ  
การให้ ประเด็ นปั ญ หา ความต้ องการ และ

ข้อเสนอแนะ 
3. ให้คําปรึกษาแนะนําและสนับสนุนด้านวิชาการ 

ผั งเมื อ งเพื่ อการวางและจั ด ทํ าผั งเมื อ ง 
การประเมินผล ผังเมืองรวม 

4. มีส่วนรว่มในการบูรณาการดา้นข้อมูล แผนงาน 
โครงการ นโยบายด้านตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. มีส่วนรว่มในการจัดการประชุม สมัมนา และ  
    การฝกึอบรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบสาํนักนายก พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม 

2. วิชาการ/มาตรฐานแผนที ่
3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4. บันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน 
5. ระเบียบกรมโยธาธิการและผงัเมอืงว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธปีฏิบัติในการให้บริการแผนที่
ดิจิทัล 

 

1. พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 
2. กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน/ประกาศ

กระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมเมอืง/
ข้อบญัญตัิท้องถิ่นให้ใช้บงัคับผงัเมอืงรวมเมือง/
ประกาศคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ/
ประกาศคณะกรรมการผังเมือง 

3. กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. วิชาการ/มาตรฐานด้านการผังเมอืง 
 

1. กฎหมายผังเมอืง 
2. กฎหมายควบคุมอาคาร 
3. กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. วิชาการด้านผังเมือง 
 

1. ติดต่อโดยตรง
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์ / โทรสาร 
4. เว็ปไซต์กรมฯ 
 
 
 
 
 
1. ติดต่อประสานงาน 
    โดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. ประชุม/สัมมนา/ 
    ฝกึอบรม/การสอนงาน
5. เว็บไซต์กรมฯ 
 
 
1. ติดต่อประสานงาน   
    โดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. ประชุม/สัมมนา/ 
    ฝกึอบรม 
5. เว็บไซต์กรมฯ 
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สินค้าหรือบรกิาร 
ส่วนราชการหรือองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบตัิงานร่วมกัน ข้อกําหนดที่สาํคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวธิีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

9. โครงการพัฒนาพื้นที่ตาม
ผังเมือง 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

 

10. โครงการที่ ดิ นที่ ได้ รั บการ
จัดรูปเพื่อพัฒนา 
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิ ด ก ารพั ฒ น าพื้ น ที่ ด้ ว ย
วิธีการจัดรูปที่ดิน 

- พัฒนาพื้นที่ด้วยโครงการจัดรูป 
ที่ ดิ น เพื่ อพั ฒ นา พื้ น ที่  ซึ่ ง
ประกอบด้วย พื้นที่ แปลงที่ดินใหม่ 
และการพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 

 
 
1. ผู้ดําเนินโครงการ ได้แก่ 

สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด 
อปท. การเคหะแห่งชาติ 
ห น่ วยงานภ าครั ฐ 
สมาคมจัดรูป ที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ 

2.องค์กรภาค เอกชน 
ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
อสังหาริมทรัพย์และ
พัฒนาเมือง 

3. กรมที่ดิน อปท. และ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ  

 
 
1. ให้คําปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และกํากับการ

ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
2. ร่วมดาํเนินโครงการจัดรปูที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 
1. กฎหมายผังเมือง 
2. กฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
3. กฎหมายควบคุมอาคาร 
4. กฎหมายที่ดิน 
5. กฎหมายการขุดดินและถมดิน 
6. กฎหมายของส่วนราชการอื่นที่ เ กี่ยวข้องกับ 
    การพัฒนาที่ดิน 
7. วิชาการผังเมือง/มาตรฐานวิศวกรรมการผังเมือง 
8. ระเบียบวิธีงบประมาณ 
9. หลักความเสมอภาคในหลักธรรมาภิบาลของ   
    การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
10.ข้อตกลงร่วมกันของผู้ดําเนินโครงการและผู้เข้า 
     ร่วมโครงการ 

 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ไปรษณีย์ตอบรบั 
4. ปิดประกาศ ณ ที่  
    สาธารณะ 
5. โทรศัพท์/โทรสาร  
6. ประชุม/สัมมนา 
7. เว็บไซต์กรมฯ 
 

 
 
 

11 .  ก อ ง ทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น
สนับสนุนด้านการเงินให้แก่
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ 
 
 

ผู้ดําเนินโครงการ ได้แก่ 
สํ า นักงาน โยธาธิการ
แ ล ะผั ง เมื อ งจั งห วั ด 
องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ให้คําปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงินแก่
การพัฒนาพื้นที่ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ 

1. กฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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/กองทุนฯ 
6. Facebook 
7. E-mail 
8. Line Official 

พั ฒ น าระบ บ ติ ด ต าม
ประเมินผล เพื่อสนับสนุน
ด้านการเงินของกองทุน 
และรองรับความปกติใหม่ 
(New Normal) 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

12. ผลผลิตการให้บริการด้าน
ช่างและกํากับดูแลอาคาร 
- การสํารวจ วางผัง ออกแบบ 
และประมาณราคางานอาคาร 
และโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
- การควบคุมการก่อสรา้ง 
- การทดสอบวัสดุก่อสร้างและ
เจาะสํารวจชั้นดิน 

- การตรวจสอบซ่อมแซมฟื้นฟู 
บูรณะอาคารและโครงสร้าง-
พื้นฐาน 

- งานให้ คําปรึกษาด้านช่าง
อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
- การใช้บริการดา้นช่าง ออกแบบ 
ก่อสร้าง พลับพลาพิธี 

 
 

 
 
1. หน่วยงานของรฐั/ 
   รัฐวิสาหกิจ 
2. อปท. 
3. ภาคเอกชน 
4. ประชาชน 
 
 
1. หน่วยงานของรฐั/

รัฐวิสาหกิจ 
2. อปท. 
3. ภาคเอกชน 
4. ประชาชน 
 
 
 
 
 
1. สาํนักพระราชวงั 
2.  สาํนักงานตาํรวจ 
     แห่งชาต ิ
3. กรมราชองครักษ์  
4. หน่วยงานของรฐั   

  และรัฐวสิาหกิจ 
5. อปท. 
6. ภาคเอกชน  
7. ประชาชน 

 
 
ร่วมเป็นคณะทํางาน โดยทําหน้าที่เป็นผู้ออกแบบ
งานอาคาร หรืองานตกแต่งภายใน หรืองานภูมิ
สถาปัตยกรรม  
 
 
 
 
 
1. รว่มเป็นที่ปรกึษาออกแบบ ควบคุมงานก่อสรา้ง 
2. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
3. ร่วมประสานและสื่อสารข้อมูลกบัประชาชน 
4. ร่วมกาํหนดพื้นที่ผังบริเวณ วางแผน และ

ตรวจสอบความปลอดภัย 
5. ร่วมเป็นคณะทํางาน โดยทําหน้าที่เป็น

ผู้ออกแบบอาคาร และโครงสรา้งพื้นฐาน 
6. ร่วมเป็นคณะทํางานกํากับดแูลที่ปรึกษา 
7. เป็นผู้ควบคุมงาน 
 

ร่วมเป็นที่ปรึกษาออกแบบ พลับพลาพิธีที่ประทับ 
ร่วมกําหนดพื้นผังบริเวณวางแผนในการก่อสร้าง
พลับพลาพิธีทั้งหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 
ทั่วประเทศ 
 

 
 
1.ระเบียบสาํนักนายกฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 
2.กฎหมายควบคุมอาคาร 
3. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการกอ่สร้าง 
4. พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 
5. พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 
5. หลักวิชาการดา้นช่างที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. การออกแบบพลับพลาพิธีและรูปแบบการ

ตกแต่ ง ถูกต้ องตามโบราณ ราชประเพณี
สวยงามสมพระเกียรติความถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ พลับพลาพิธีมีความแข็งแรง 

2 .พลั บพลาพิ ธี มี ค วามแ ข็ งแรง  ปลอด ภั ย  
สมพระเกี ยรติ  ตามหลั กวิชาการเป็ นไปตาม 
มาตรฐานพลับพลาพิธีและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย 

 

 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
5. ประชุม 
 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. เว็บไซต์กรมฯ 
5. ประชุม 
6. ร่วมดาํเนินการตรวจ  
    งานก่อสร้าง 
 
 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ       
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. เว็บไซต์กรมฯ 
5. ประชุม 
6. ร่วมดาํเนินการตรวจ  
    งานก่อสร้าง 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

- แก้ไขปัญหาผักตบชวาและ
วัชพืช 

 
 
 

- กําจัดสิ่งกีดขวางการจราจร
ทางน้ํา 

- ใหบ้ริการยืมเครือ่งสูบน้ําแบบ
เคลื่อนที่ 

- ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
- ซ่อมแซมคันป้องกันน้ําท่วม 
- ซ่อมแซมเขื่อนริมทะเล 
 

- พัฒนา ปรับปรุงและจัดทํา
ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายผัง
เมือง กฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายขุดดินและถมดิน 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
- ตรวจสอบความปลอดภัย 
ออกใบอนุญาตและต่ออายุ
เกี่ ยวกับสถาน ที่ประกอบ
กิจการโรงมหรสพ 

 

- หน่วยงานราชการใน 
 พื้ น ที่และหน่ วยงาน 
 หลักที่รับผิดชอบ 

 
 

1. หน่วยงานของรฐั        
2. อปท. 
3. ภาคเอกชน        
4. ประชาชน 
 
 
 
1 .ผู้ แ ท น ห น่ ว ย ง า น

ภาครัฐตามที่กําหนด
ใน พ.ร.บ. 

2 .ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
วิศวกรรมโยธาหรือ
เชี่ยวชาญกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 

3. อปท. 
 

1 .ผู้ แ ท น ห น่ ว ย ง า น
ภาครัฐตามที่กําหนด
ใน พ.ร.บ. 

2. ผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ตามคําสั่งฯ 

วางแผนในการทํางาน แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 

1. ร่วมดําเนินการสํารวจหาข้อมูลที่จะดําเนินการ   
2. บูรณาการร่วมกนัต่อไปหลังจากดําเนินการแล้ว

เสร็จ 
 
 
 
 
- ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
- ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 

1. รวบรวมข้อมลูการทํางานเพื่อรายงาน
2. กาํกับดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
 
 
- คุ้มค่า รวดเรว็มปีระสิทธิภาพแบบประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

1. กฎหมายผังเมอืง  
2. กฎหมายควบคุมอาคาร 
3. กฎหมายการขุดดินถมดิน 
 
 
 
 

 
กฎหมายควบคุมอาคาร 
 

1. จัดให้มีการประชุม  
    ติดตามผล 
2. ติดต่อโดยตรงทาง  
    โทรศัพท์ 
 

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

 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

- พิ จ า รณ าอุ ท ธ รณ์ คํ า สั่ ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
- ส่ ง เส ริ ม ก า รป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมายเพื่อความปลอดภัย
ในอาคาร 

 
- ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบข้อ
หารือและพิจารณาข้อร้องเรียน
เกี่ ยวกั บกฎหมายผั งเมื อง
กฎหมายจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
พัฒนาพื้นที่กฎหมายควบคุม
อาคาร และกฎหมายขุดดิน
และถมดิน 

 
- ตรวจสอบอาคารภาครัฐ 9 
ประเภท 

 
 
- ประเมินความปลอดภัยอาคาร
เอกชน 

 
 
- การสํ ารวจและตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาคารภาครัฐ 

 

กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

1. หน่วยงานราชการ 
2. ภาคเอกชนและ 
    ประชาชน 
 

1. หน่วยงานราชการ 
2. อปท. 
3. ภาคเอกชนและ 
    ประชาชน 
 
 
 
 
ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร 
เจ้าของอาคารที่ได้รับ
การสํารวจตรวจสอบ 
 
1. ผูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐ 
2. เจา้ของอาคารหรือ

ผู้ดูแลอาคาร 
 
1. หน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้อง 
2. ภาคเอกชน 
 

- ชี้แจงข้อมลู ข้อเท็จจรงิให้ถ้อยคํา 
 

 
- ร่วมมือกันสง่เสรมิให้เกดิความปลอดภัยในการ
ใช้อาคาร 

 
 
1. หน่วยงานราชการ 
2. อปท. 
3. ภาคเอกชนและประชาชน 
 
 
 
 
 
- หน่วยงานราชการ เจ้าของอาคารที่ได้รับ 

การสํารวจตรวจสอบ 
 
 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานร่วมกันเป็นคณะทํางาน 
 
 
 
1. ร่วมกันตรวจสอบเป็นคณะทํางาน หรือร่วม

เป็นคณะทํางาน 
2. ร่วมเป็นคณะทํางานตรวจสอบและรวบรวม

ข้อมูลตรวจสอบความปลอดภัยอาคารภาครัฐ 
 

กฎหมายควบคุมอาคาร 
 
 
 

กฎหมายควบคุมอาคาร 
 
 
 
1. กฎหมายผังเมอืง  
2. กฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
3. กฎหมายควบคุมอาคาร 
4. กฎหมายการขุดดินและถมดิน 
 
 
 
หลักเกณฑ์ที่กาํหนดตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
 
 
 
หลักเกณฑ์ที่กาํหนดตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
 
 
 
ประชาชนผู้เข้าใช้บริการอาคารของส่วนราชการที่
ได้รับการตรวจสอบ 
 

1. ติดต่อโดยตรง
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา 
 

1. เผยแพร่ทางสื่อ 
    ประชาสัมพันธ ์
2. จัดการอบรม/สมัมนา 
 

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

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์ 
 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
4. โทรศัพท์ 
5. ประชุม/สัมมนา 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

- จัดทําและปรับปรุงมาตรฐาน
อาคาร/การขุดดินและถมดิน 
และงานช่าง 

 

1. หน่วยงานราชการ 
2. ภาคเอกชน 
 
 

1.ร่วมเป็นอนุกรรมการคณะทํางานจัดทํามาตรฐาน
2. ผูใ้ห้ข้อมูลประกอบการจดัทํามาตรฐาน 
 
 

1. ประชาชนทั่วไปผู้ใช้อาคาร
2. วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ 
3. ผู้ประกอบการ 
4. เจา้พนักงานท้องถิ่น 

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

 

13. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้ อ ง กั น ต ลิ่ ง เพื่ อ ป้ อ ง กั น 
การสูญเสียดินแดนของประเทศ 
 

1. ประชาชนและหน่วยงาน 
ราชการในพื้นที่งาน
นั้น ๆ 

2. หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 

เป็นผู้ให้ข้อมูลสําหรบัโครงการก่อสร้างเขื่อนองกนั
ตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
 
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยงานราชการนั้นๆ 
เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
 
1. ความรวดเร็ว 
2. ความแม่นยําและชัดเจนในบทบาทหน้าที่ตาม 
    กฎหมาย 

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

 

14. โครงการให้บริการฐานข้อมูล 
ดิจิทัลด้านการผังเมือง 

1. หน่วยงานราชการ 
2. หน่วยงานภายใน 
    กรมโยธาธิการและ 
    ผังเมือง 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ให้บริการสารสนเทศด้านโยธาธิการและผังเมือง 

1. เกณฑ์การให้บรกิารแผนที่ดจิิทัลดา้นการผังเมือง
พ.ศ. 2547 

2. พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 
3. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
4. พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
5. พ.ร.บ. จัดรปูที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2547 

1.สืบค้น/ตรวจสอบข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์กรมฯ 

2. ติดต่อโดยตรง 
3. หนังสือราชการ 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5 .ร ะ บ บ ส า ร บ ร รณ -  

อิเล็กทรอนิกส์ 
6. โทรศัพท์/โทรสาร 

1. การให้บริการแผนที่ 
    ออนไลน์ 
2. ระบบแชทบอท 

15. โครงการเสริมศักยภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานเมือง
เป้าหมายและเมืองชายแดน
เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือ 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น
    เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

1 6 . โค ร งก า รพั ฒ น าก ลุ่ ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์ 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

 

1 7 . โค ร งก า รพั ฒ น าก ลุ่ ม
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

 

18. โครงการส่งเสริมการค้า
ชายแดน 
 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
   เกี่ยวขอ้ง

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
   ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

 

19. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ท รั พ ย าก ร ธ ร รม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 
 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

 

20. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ําเพื่อการ
พั ฒนาที่ ยั่ งยืนภาคะวันออก
เฉียงเหนือ 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 
 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

 

21 . โค รงการส่ ง เส ริม และ
พัฒนาการท่องเที่ยววิถี ชีวิต
ลุ่มน้ําโขง – เชิงกีฬา 

1. ประชาชนและ
หน่วยงานราชการ 
ในพื้นที่นั้น ๆ 

2. หน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ําภายในประเทศ 

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ที่หน่วยงานราชการ
นั้น ๆ เกี่ยวข้อง 

1. ความรวดเร็ว 
2. ความแม่นยําและชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
ตามกฎหมาย 
 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

2 2 . โค ร งก า ร ส ร้ า งค ว าม
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดน  และแนวระเบี ยง
เศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

 

23 . โครงการส่ งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

 

24 . โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

1. ประชาชนและ  
    หน่วยงานราชการ 
    ในพื้นที่นั้น ๆ 
2. หน่วยงานราชการ 
    ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
    ริมแม่น้ําภายในประเทศ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ที่หน่วยงานราชการ 
    นั้น ๆ เกี่ยวข้อง 

1. ความรวดเร็ว 
2. ความแม่นยําและชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
ตามกฎหมาย 
 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 
 

 

2 5 . โค ร งก า รพั ฒ น าแ ล ะ
ส่ ง เส ริ ม ก าร ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
ธรรมชาติและนิเวศน์ 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

 

26. โครงการการพัฒนาการ
ท่องเที่ ยวและการค้า เมื อ ง
ชายแดน 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

 

2 7 . โค ร งก า ร พั ฒ น าก า ร
ท่องเที่ยวของภาคตะวันออก 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

28 . โครงการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ
ในจังหวัดชลบุรี – ระยอง 

1. ประชาชนและ 
    หน่วยงานราชการ 
    ในพื้นที่นั้น ๆ 
2. หน่วยงานราชการ 
    ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
    ริมแม่น้ําภายในประเทศ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ที่หน่วยงานราชการ
    นั้น ๆ เกี่ยวข้อง 

1. ความรวดเร็ว 
2. ความแม่นยําและชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 
 

 

29. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ประชาชนและ  
    หน่วยงานราชการ 
    ในพื้นที่นั้น ๆ 
2. หน่วยงานราชการ 
    ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
    ริมแม่น้ําภายในประเทศ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ที่หน่วยงานราชการ
    นั้น ๆ เกี่ยวข้อง 

1. ความรวดเร็ว 
2. ความแม่นยําและชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
ตามกฎหมาย 
 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 
 

3 0 . โค รงก ารพั ฒ น า เมื อ ง
ศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

31 . โค รงการส่ ง เส ริม และ
พั ฒ น าก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
ประเพณีวัฒนธรรม 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 

32 . โค รงการส่ ง เส ริม และ
พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้ 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผูใ้หข้้อมลูโครงการ
2. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวขอ้ง 

1. ข้อมลูถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ความรวดเร็ว แม่นยํา ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ
2. ประชุม 
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2. สภาวการณ์ขององค์การ 
 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
 

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
 

     สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด ?  
ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลต่อการดําเนินการของส่วนราชการ? 
 

สภาพการแข่งขัน 
ประเภท 

การแข่งขัน 
คู่แข่งขัน 

ประเด็น 
การแข่งขัน 

ผลการดําเนินงานในปัจจุบัน 
เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการด้านช่าง 

 

 

 

หน่วยงานเอกชนท่ีรับออกแบบ,
ควบคุมงานก่อสร้างให้ส่วน
ราชการ 

 

การออกแบบ, 
ควบคุมงาน
ก่อสร้างให้ส่วน
ราชการ 
 

1.ลูกค้ามีสิทธิเลือกรับบริการ
จากเอกชน ซ่ึงมีจํานวนมากกว่า
และมีความคล่องตัวกว่า 

2.กรมฯได้รับความเชื่อถือสูงกว่า
ในฐานะเป็นองค์กรของรัฐ 

ผังเมืองเฉพาะ/ 
ผังพ้ืนท่ีเฉพาะ 
 

1. หน่วยงานภาครัฐท่ีมีลักษณะ
ของภารกิจใกล้เคียงกัน 

2. หน่วยงานเอกชนท่ีดําเนิน
กิจกรรม CSR ว่าด้วยการ
พัฒนาพ้ืนท่ี 

3. สถาบันการศึกษา 

ความคล้ ายคลึ ง
ข อ ง ผ ล ผ ลิ ต ท่ี
มุ่งเน้นเร่ืองคุณค่า 
(Merit) ของชุมชน 
 

ณ  ปัจจุบันผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานยังได้รับการตอบ
รับท่ีดีจากลูกค้า (อปท.) อย่างไร
ก็ตาม ในอนาคตการทบทวน 
เ พ่ื อ ป รับ ป รุ ง เป ลี่ ย น แป ล ง 
ตนเองของหน่วยงานเป็นสิ่งท่ี
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

จัดรูปท่ีดินเพ่ือ
พัฒนาฯ 
 
 
 
 

องค์กรภาครัฐและเอกชนท่ี
ดํ า เนิ น ง า น ด้ า น พั ฒ น า
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
สําหรับชุมชนและเมือง 

1. ปริมาณพ้ืนท่ีท่ี 
 พัฒนาเพ่ิมข้ึน 

2. คุณภาพท่ีดีใน 
    การพัฒนา 
 

โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องโดย
ประชาชน (เจ้าของท่ีดิน ) และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้
ความสนใจเพ่ิ มมาก ข้ึนและ 
ให้ความร่วมมือเพ่ิมข้ึน 
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สภาพการแข่งขัน 
ประเภทการ

แข่งขัน 
คู่แข่งขัน 

ประเด็น 
การแข่งขัน 

ผลการดําเนินงานใน
ปัจจุบันเม่ือเปรียบเทียบ

กับคู่แข่งขัน 

 

 

แผนท่ี/ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. กรมท่ีดิน 
2. กรมพัฒนาท่ีดิน 
3. บริษัทESRI 
    (ประเทศไทย) จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การให้บ ริการแผน ท่ี 
มาตราส่วน 1: 4000 

ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมฯ  มี ข้ อ มู ลก ายภ าพ 
เพื่อการวางผังแสดงการใช้
ประโยชน์อาคารและท่ีดิน 
ให้บ ริการครอบคลุมพ้ืนท่ี
เทศบาลท่ัวประเทศ (ยกเว้น 
เทศบาลตําบลท่ียกฐานะ
หลั งปี  พ .ศ . 2551) โดย
ข้อ มูล ท่ี ให้บ ริการทยอย
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแต่
บริษัทESRI (ประเทศไทย) 
จํากัด ปรับปรุงข้อมูลถนน 
ท่ีเพ่ิมตําแหน่งท่ีต้ังสถานท่ี
สํ าคั ญ เป็ นปั จจุ บั นและ
ใ ห้ บ ริ ก า ร
Online(http: / / esrith.co. th) 
แก่ลูกค้ากรมท่ี ดินมุ่งเน้น
การจัดทําแผนท่ีแปลงท่ีดิน  
กรมพัฒนาท่ีดิน ให้บริการ
เฉพาะภาพสีแก่หน่วยงาน
ราชการ 

 

องค์ความรู้ด้าน
การผังเมือง/
ด้านช่างโยธา 
 

 

1. สถาบันการศึกษา 
2. กรมส่งเสริมการปกครอง-  
   ท้องถ่ิน 
3. ภาคเอกชน 

 

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

 

ภ ารกิ จ ข อ งก รม ฯ  เป็ น
ภารกิจสนับสนุน อปท. โดย
มีจุดแข็ง คือกรมมีบุคลากร
ท่ี มี ป ระสบการณ์ และมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
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สภาพการแข่งขัน 
ประเภทการ

แข่งขัน 
คู่แข่งขัน 

ประเด็น 
การแข่งขัน 

ผลการดําเนินงานใน
ปัจจุบันเม่ือเปรียบเทียบ

กับคู่แข่งขัน 
 

2. การแข่งขัน 
ภายนอกประเทศ 
 

 

มาตรฐานด้าน 
การผังเมือง/ 
ด้านการโยธา 

 

- ประเทศท่ีอยู่ในระดับ 
 มาตรฐานสากล 

- ประเทศท่ีมีมาตรฐาน 
 ด้านการผังเมือง/ด้านการ  
 โยธาระดับสากล 

- ประเทศในกลุ่มประชาคม 
 อาเซียน (ASEAN  
COMMUNITY :AC) 

 

มาตรฐานทางวิชาการ
ด้านการผังเมือง และ
ด้านการโยธาระดับสากล 
 

 

1. อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล 
2.กรมฯ มีรายงานการศึกษา 
วิ เค ราะห์ เป รียบ เที ยบ 
และการแปลกฎหมายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนใน
เร่ืองกฎหมายว่าด้วยการ
ผั ง เมื อ งและกฎหมาย
ควบคุมอาคารเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน 

 

การให้บริการ
แผนท่ี Online 
 
 
 
 

 

Google Earth 
 

 

การให้บริการแผนท่ี 
Online 

 

กรมฯ มีข้อมูลกายภาพ เพ่ือ 
ก า ร ว า งผั ง แ ส ด งก าร ใช้
ประโยชน์อาคารและท่ีดิน 
ให้บ ริการครอบคลุมพ้ืนท่ี
เทศบาลท่ัวประเทศ (ยกเว้น 
เทศบาล ตําบลท่ียกฐานะ
หลังปี พ .ศ . 2551)ยังไม่
เป็นท่ีแพร่หลาย เนื่องจาก
ระบบเผยแพร่พัฒนาจาก 
Open Source Software 
ไม่สามารถรองรับคนเข้าดู
ข้อมูลจํานวนมากพร้อม ๆ 
กันได้ ข้อมูลท่ีให้บริการไม่มี
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
ไม่มีระบบให้ผู้ใช้งานมีส่วน
ร่วมในการเพ่ิมเติมข้อมูล แต่
คู่แข่งมีการปรับปรุงแผนท่ี
ให้เป็นปัจจุบันจากภาพถ่าย
ดาวเทียมและให้ผู้ใช้งานมี
ส่ วน ร่วม ในการเพ่ิ ม เติ ม
ข้อมูล 
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(10) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
 

     การเปล่ียนแปลงที่สําคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ และของประเทศ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สําหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*)? 

รัฐบาลกําหนดนโยบายและโมเดลในการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0ภายใน 3 – 5 ปี
(เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม) ตามกรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมโอกาสเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดปัจจัยที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 
เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยระบบราชการจะต้องทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ-
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางานใหม่
เพ่ือพลิกโฉมให้สามารถเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยอาศัย PMQA 4.0 
เป็นเคร่ืองมือการประเมินระบบบริหารราชการ ของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพ่ือเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทาง 
ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีการบูรณาการเพื่อสร้างความร่วมมือตามแนวทางการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจหลัก เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายร่วมกัน โดยปัจจุบันมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในภารกิจด้านต่าง ๆ 
มีการประชาสัมพันธ์การดําเนินการให้ทุกภาคส่วนรับทราบ เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เกิดประสิทธิภาพ และนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน 
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(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 

     แหล่งข้อมูลสําคญัสําหรบัข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลกัษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง ? 
     แหล่งข้อมูลสําคัญสําหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วนราชการ 

และจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง ? 
 

ด้าน ข้อมูลเปรียบเทียบ ข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ข้อมูลการวางผัง DATABASE ของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูล 

- 

CYBER SPACE - 

การสอบทานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง - 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับบริการ - 

บริษัทที่ปรึกษา - 

ข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์/แผนที่ 

กรมที่ดิน - 

กรมพัฒนาที่ดิน - 

Google Thailand - 

ESRI Thailand - 

Nostramap Thailand - 

กรมธนารักษ์ - 

การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 

การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค - 

กรมแผนที่ทหาร - 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (GISDA) 

- 
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     มีข้อจํากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่าน้ี ? 
 

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง 
แหลง่ข้อมูล 

เชิงเปรียบเทียบ 
และข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ข้อจํากดั 
ในการได้มาซ่ึงข้อมูล 

การแขง่ขนัภายในประเทศ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. การสํารวจความพึง 
   พอใจของผู้รับบริการ  
   (อปท.) ที่ได้รับจาก 
   ผู้ว่าจ้าง 
2. สํานักงานโยธาธิการ- 
   และผังเมืองจังหวัด 

1. ข้อมูลบางส่วนเป็น 
  ความลับไม่สามารถ 
  นํามาเผยแพร่ได้ เช่น 

    การบริหารจัดการและ 
  งบประมาณ 

2. ความยากลาํบากใน 
   การเข้าถึงขอ้มูล 
3 .ข้อจํากัดในลิขสิท ธ์ 
   ของข้อมูล 
4. ข้อมูลบางหน่วยงาน 
    ยังไม่พร้อม  
5. ข้อมูลบางหน่วยงาน 
    ใช้เฉพาะภายในไม ่
    เผยแพร่ 

การแขง่ขนัภายนอกประเทศ - ประเทศท่ีมีมาตรฐาน 
  ด้านการผังเมือง/ 
  ด้านการโยธา ระดับสากล 
- ประเทศในกลุ่ม 
  ประชาคมอาเซียน 
  (ASEANCOMMUNITY  
  : AC) 

1. การสํารวจความพึง 
 พอใจของผู้รับบริการ  
 (ภาษาอังกฤษ) จาก 
 การศึกษาดูงานกรมฯ 

   ของคณะศึกษาดูงาน 
   จากต่างประเทศ 
2. การจัดประชุมวิชาการ 

 งานวันผังเมืองโลก  
 ประจําปี 

3. การร่วมงานการ 
   ประชุมระดับสากล 

1. นโยบาย การบริหาร  
  จัดการ และงบประมาณ 
  สําหรับการเข้าร่วมงาน 

    การประชุมระดับสากล 
     ในลั กษณะของคณะ 
    ทํางาน (Team Work) 
2.  นโยบาย และงบประมาณ

สํ าห รั บ ก ารพั ฒ น า
บุคลากร และการทํางาน
เป็นคณะ (Team Work) 
ให้มีมาตรฐานและมี
ความพร้อมที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจของกรมฯ 
แ ล ะ ภ า ร กิ จ ค ว า ม
ร่วมมือระดับสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร ์
 

(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
 

     ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ในด้านพันธกิจ  
ด้านปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร ? 

 
ยุทธศาสตร ์ สิ่งทีท่า้ทาย สิ่งที่ได้เปรียบ 

ด้านพนัธกิจ การนํ านโยบายและยุทธศาสตร์ ไปสู่ 
การปฏิบัติ 

มี บุ คลากรที่ มี ค วามรู้ ค วาม เช่ี ยวชาญ 
ในแต่ละสาขาอาชีพพร้อมในการปฏิบัติงาน
และมีโครงสร้างหน่วยงาน 

ด้านปฏบิตักิาร การบริหารจัดการงบประมาณ มีการจัดการงานและงบประมาณไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

ด้านความ
รบัผดิชอบต่อสังคม 

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชน 
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
และเพ่ิมประสทิธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย 

มีมาตรฐานวิชาการมีกฎหมายที่ เก่ียวข้อง
รองรับการพัฒนา พร้อมบุคลากรที่ มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านไว้รองรับการพัฒนาทุก
สาขาอาชีพต่อการปฏิบัติตามภารกิจ 

ดา้นทรพัยากร
บคุคล 

การเตรียมกําลังคนคุณภาพเพ่ือเข้าสู่
ตําแหน่งต้ังแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป 

บุ คลากรมี ค วามรู้ ค วามสามารถและ
เช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบพร้อมรองรับ
การบริหารจัดการในระดับผู้บังคับบัญชา 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
 

(13) ระบบการปรับปรงุผลการดําเนนิการ      
 

     องค์ประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน 
การปรับปรุงโครงการและกระบวนการท่ีสําคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง ? 

 

กระบวนการทีส่ร้างคณุค่า กระบวนการสนบัสนนุ 
1. กระบวนการให้บริการด้านการออกแบบเฉพาะงาน
สถาปัตยกรรม 

1. กระบวนการงานสารบรรณ 

2. กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) 
2. กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการผังเมือง
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบผังเมืองรวม 

3. กระบวนการออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี 
3. กระบวนการสนับสนุนและให้บริการด้าน
กฎหมาย 

4. กระบวนการดําเนินการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
ภาครัฐ 

4.กระบวนการพัฒนาความสามารถบุคลากร
ของกรมอปท . และหน่วยงานที่ เก่ี ยวข้อง 
(การฝึกอบรม) 

5. กระบวนการตรวจสอบโรงมหรสพ 
 

5.กระบวนการสํารวจความพึงพอใจที่ มี ต่อ
การให้บริการ 

6. กระบวนการประมาณราคา 
 

6.กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน
เพ่ือการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

7. กระบวนการให้บริการและให้คําปรึกษาด้านช่าง
แก่ทุกภาคส่วนในการสํารวจ ออกแบบและเขียนแบบงาน
ด้านอาคารและระบบสาธารณูปโภค 

7.กระบวนการสํารวจจัดทําแผนที่กรรมสิทธ์ิที่ดิน
ของรัฐ 

8. กระบวนการตรวจสอบอาคารราชการ 
 

8.กระบวนการจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการ
ภัยพิบัติในระดับอําเภอ 

9. กระบวนการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด
 

9.กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลการคมนาคม
ขนส่งและสาธารณูปโภค 

10. กระบวนการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช
 

10. กระบวนการประเมินผลการคมนาคมขนส่ง 

11. กระบวนการจัดทําข้อมูลกายภาพเพ่ือการผังเมือง  

12. กระบวนการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  
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พันธกิจ : 
1. สนับสนุน กําหนด กํากับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมือง และโยธาธิการ 
มีมาตรฐานวิชาการที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการดําเนินการ
พัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน 
3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
วิสัยทัศน์ :เป็นองค์กรแกนนําของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการ
อาคารให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงานและมีอัต
ลักษณ์ 
ค่านิยม : 1. มีจิตสาธารณะ   2. กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง   3. ไม่เลือกปฏิบัติ  
4. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 5. โปร่งใส ตรวจสอบได้  6. มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน 
งบประมาณ : 29,125.0508 ล้านบาท 
จํานวนบุคลากร :3,417 คน (ข้าราชการ 1,790 คน ลูกจ้างประจํา 627 คน 
พนักงานราชการ 1,000 คน) 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ :กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการ
และผังเมือง พ.ศ. 2557, พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562,  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522, พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543, พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ พ.ศ. 2547, พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542, พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543  
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ :ปรับปรุงผลการดําเนินการด้วยระบบการ
ประเมินกระบวนการที่สร้างคณค่า และกระบวนการสนับสนน

สมรรถนะหลักขององค์กร: 
กฎหมายที่ต้องกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการให้พันธกิจบรรลุ 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.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชน 
สํานักพระราชวัง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมราชองครักษ์ สถาบันการศึกษา 
ความต้องการ :มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีมาตรฐาน ไม่ก่อเกิดผลกระทบทางลบ 
ถูกต้องตามหลักกฎหมายและตามหลักวิชาการ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ได้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ เสริมสร้างอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิต 

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ : 
ด้านข้อมูลการวางผัง ได้แก่ DATABASE ของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล,CYBER SPACE, 
การสอบทานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับบริการ, บริษัท
ที่ปรึกษา 
ด้านข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่ ได้แก่ กรมที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน,Google 
Thailand,ESRI Thailand,Nostramap Thailand, กรมธนารักษ์ ,การไฟฟ้านครหลวง/ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค, กรมแผนที่ทหาร, 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) 

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน : 
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีการบูรณาการเพื่อสร้างความร่วมมือตามแนวทางการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลัก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน โดยปัจจุบัน
มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในภารกิจด้านต่าง ๆ มีการ
ประชาสัมพันธ์การดําเนินการให้ทุกภาคส่วนรับทราบ เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมเกิดประสิทธิภาพ และนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประเทศและ
ประชาชน

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม) 
ด้านพันธกิจ: การนํานโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
ด้านปฏิบัติการ: การบริหารจัดการงบประมาณ  
ด้านบุคลากร: การเตรียมกําลังคนคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป  
ด้านสังคม: ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชน ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย  

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สงัคม) 
ด้านพันธกิจ: มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและมีโครงสร้างหน่วยงาน 
ด้านปฏิ บัติการ :  มีการจัดการงานและงบประมาณไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ด้านบุคลากร: บุคลากรมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบพร้อมรองรับ
การบริหารจัดการในระดับผู้บังคับบัญชา 
ด้านสังคม: มีมาตรฐานวิชาการ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับการพัฒนาพร้อมบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านไว้รองรับการพัฒนาทุกสาขาอาชีพต่อการปฏิบัติตามภารกิจ 

สภาพแวดล้อมการแข่งขัน: 
ภายในประเทศ: งานบริการด้านช่าง ผังเมืองเฉพาะ/ 
ผังพื้นที่เฉพาะ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ แผนที่/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์
ความรู้ด้านการผังเมือง/ด้านช่างโยธา ซึ่งมีคู่แข่งทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นกรมฯ
ต้องพัฒนาด้านคุณภาพและความเชื่อมั่นของประชาชนให้มากขึ้นในอนาคต 
ภายนอกประเทศ : มาตรฐานทางวิชาการด้านการผังเมืองและด้านการโยธาระดับ
สากล และการให้บริการแผนที่ Online ซึ่งกรมฯต้องยกระดับการแข่งขันและ
มาตรฐานทางวิชาการให้ทัดเทียมในระดับสากลต่อไป 

ผู้รับบริการ:สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชน สํานักพระราชวัง 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมราชองครักษ์ สถาบันการศึกษา 
ความต้องการ : มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีมาตรฐาน ไม่ก่อเกิดผลกระทบทางลบ 
ถูกต้องตามหลักกฎหมายและตามหลักวิชาการ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ได้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ เสริมสร้างอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิต 

 

ผลผลติ/บริการหลัก: 
1. ภารกิจด้านการผังเมอืง 2. ภารกิจด้านการพฒันาเมอืง  
3. ภารกิจด้านการอาคาร 4.ภารกิจการบริการด้านช่าง 
คุณลักษณะโดดเด่นของผลผลติ/บริการ: 
ด้านการผังเมืองวางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผัง
นโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด 
ด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ด้านการอาคาร เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์  ประหยัดพลังงานและ 
ลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐาน
ความปลอดภัยในอาคาร 
การบริการด้านช่าง มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการ
ด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คําปรึกษาด้านช่าง 

ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ : 
ผู้ส่งมอบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
พันธมิตร : หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน 
ผู้ให้ความร่วมมือ : สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน 

สรุปลกัษณะสําคญัองคก์าร 
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สรุปลกัษณะสําคญัองคก์าร 

ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสําเร็จของ
ส่วนราชการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศคือ
อะไร :  
       ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนา มีการบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม น่าอยู่
และปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มศักยภาพของพื้นที่โดยการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์เป็นไปตามหลักผังเมือง เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ดําเนินการนโยบาย
การพัฒนาประเทศตามกรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ความสําคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศคืออะไรทั้งทางตรงและทางอ้อม : 
ทางตรง คือ ออกกฎหมายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างหรือพัฒนาเมือง ควบคุม
อาคาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัย ควบคุม
การขุดดินและถมดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดําเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลง
โดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ 
ทางอ้อม คือ ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นําการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท 
รวมถึงการวางและจัดทําผังเมืองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ช่วยให้สังคมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากอาคารสถาน
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยแข็งแรง และส่งเสริมให้พื้นที่เมือง/ชุมชน มีการบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์พื้นที่และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ 
ปลอดภัยและรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ในการทํางาน บุคลากรมีความจําเป็นต้องที่ต้องดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยง
ภัยอะไรบ้าง : 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยและความเสี่ยงภัย ตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ดังนี้ 
พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พ.ร.บ.การ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 
พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรฐานกรมโยธาธิ
การและผังเมือง (มยผ.) 

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่สําคัญคืออะไร: 
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  มีทั้งบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เกิดการสร้างสรรค์งานเชิงนวัตกรรม/ปรับปรุง
กระบวนงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง และคนรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์สูงมาทํางานร่วมกัน ทําให้
เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น 

เทคโนโลยีการสื่อสารและการให้บริการที่สําคัญมีอะไรบ้าง : 
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ระบบถ่ายทอดสด (Live Streaming) ระบบ
ประชุมทางไกล(Web Conference) ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารภาครัฐ (GIN) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารภาครัฐ (MailGoThai) 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ฐานข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ระบบข้อมูลกฎหมายกรมโยธาธิการและผังเมืองระบบบริการข้อมูลผู้
ตรวจสอบอาคาร ระบบฐานข้อมูลโรงมหรสพ ระบบบริการข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ข้อมูลเจาะสํารวจชั้นดินทั่วประเทศ  ระบบงานบริหาร
งบประมาณ ระบบงานแผน ระบบงานติดตามงบประมาณ ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการสําหรับผู้บริหาร ระบบภูมิสารสนเทศกลางกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(ONE DPT) ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ระบบจัดการประชุมคณะกรรมการด้านผังเมือง ระบบรายงานติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ระบบรายงานติดตามการกําจัดผักตบชวา ระบบติดตามการออกแบบและจัดเก็บแบบแปลนสถาปัตยกรรม ระบบติดตามการวางและจัดทําผังเมือง ระบบ
ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงานในแต่ละระบบงาน ระบบสืบค้นข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ  ระบบสืบค้นข้อมูลเขื่อนป้องกันตลิ่งทั่วประเทศระบบสืบค้น
ข้อมูลโครงการหลุมเจาะสํารวจชั้นดินทั่วประเทศ  ระบบบริการข้อมูลการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS และ GNSS ระบบบริการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง (DDS)  
ระบบตรวจสอบและขอยื่นคําร้องผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผังเมืองรวมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์การใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวิเคราะห์ระดับจังหวัด 
ระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอื้อให้ส่วนราชการทํางานอย่าง
มีความคล่องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ :  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พ .ศ. 2557 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542  
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 

พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการพัฒนาและการสร้างขีด
ความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง :  
พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการพัฒนา 
1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่หลากหลาย ทั้งสายงานวิชาชีพและสาย
งานวิชาการ ได้แก่ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล 
สถาปนิก มัณฑนากร ภูมิสถาปนิก นักผังเมืองนักวิเคราะห์ผังเมือง นิติกร  
นายช่างโยธา นายช่างเขียนแบบ นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล ฯลฯ 
2. ข้าราชการในแต่ละช่วงอายุมีจํานวนเพียงพอและใกล้เคียงกัน ทําให้การสืบทอด
องค์ความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงาน ให้กับคนรุ่นต่อรุ่นได้อย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรช่วงอายุ 30 ลงมา เป็นบุคลากรคนรุ่นใหม่ จะมีความรู้พื้นฐาน 
ทักษะ และความเข้าใจทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นอย่างดี สามารถปรับเปลี่ยน
การทํางานให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว 
4. บุคลากรช่วงอายุ 50 – 60 ปี เป็นบุคลากรคนรุ่นเก่า จะมีทักษะความพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยีน้อย ขาดการเรียนรู้ที่ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน แต่จะเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทํางานสูงมาก 
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ระบบการปรับปรุงผลกํารดําเนินการ :  
กระบวนกํารที่สร้างคุณค่า :  
1. กระบวนการใหบ้ริการด้านการออกแบบเฉพาะงานสถาปัตยกรรม  
2. กระบวนการทดสอบวัสด ุ(คอนกรีต) 
3. กระบวนการออกแบบและก่อสรา้งพลบัพลาพิธ ี
4. กระบวนการดาํเนินการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทภาครัฐ 
5. กระบวนการตรวจสอบโรงมหรสพ  
6.กระบวนการประมาณราคา 
7. กระบวนการให้บริการและให้คําปรึกษาด้านช่างแก่ทุกภาคส่วนในการสํารวจ  
   ออกแบบและเขียนแบบงานด้านอาคารและระบบสาธารณูปโภค  
8. กระบวนการตรวจสอบอาคารราชการ  
9. กระบวนการปรับปรุงผังเมอืงรวมจังหวัด  
11. กระบวนการกําจดัผกัตบชวาและวัชพืช  
12. กระบวนการจัดทําข้อมูลกายภาพเพื่อการผังเมือง  
13. กระบวนการจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่  
กระบวนการสนับสนุน :  
1. กระบวนการงานสารบรรณ  
2. กระบวนการจดัประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาเห็นชอบผังเมืองรวม  
3. กระบวนการสนับสนุนและให้บรกิารดา้นกฎหมาย,  
4. กระบวนการพัฒนาความสามารถบุคลากรของกรม อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (การฝึกอบรม)  
5. กระบวนการสาํรวจความพงึพอใจที่มีต่อการให้บรกิาร  
6. กระบวนการสง่เสริมและสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
7. กระบวนการสาํรวจจัดทําแผนที่กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ  
8. กระบวนการจดัทําฐานข้อมลูดา้นการจัดการภัยพบิัติ ในระดับอําเภอ  
9. กระบวนการพฒันาระบบข้อมลูการคมนาคมขนสง่และสาธารณปูโภค  
10. กระบวนการประเมินผลการคมนาคมขนสง่ 

สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด? ประเด็นการแข่งขัน
คืออะไร  และมีผลต่อการดําเนินการของส่วนราชการอย่างไร : 
ภายในประเทศ :  

1. งานบริการการออกแบบ, ควบคุมงานก่อสร้างให้ส่วนราชการ ซึ่งมีหน่วยงานเอกชนให้บริการด้านนี้เช่นกัน  

แต่กรมฯยังได้รับความเชื่อถือในฐานะองค์กรของรัฐ   

2. งานวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ/ผังพื้นที่เฉพาะ โดยกรมฯมีการดําเนินการให้ อปท. มุ่งเน้นเรื่องคุณค่า (Merit) ของชุมชน  

3. การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจและความ

ร่วมมือจาก ประชนชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น  

4. การให้บริการแผนที่ มาตราส่วน 1 : 4000 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยปัจจุบันมีการบูรณาการกับกรม

ที่ดินเพื่อพัฒนาระบบค้นหาแปลงที่ดินเพื่อให้บริการกับประชาชน  

5. การอบรม/สัมมนาให้องค์ความรู้ด้านการผังเมือง/ด้านช่างโยธา ให้กรมฯมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อตอบสนองภารกิจกรมฯในการสนับสนุน อปท. 
ภายนอกประเทศ :  

1. มาตรฐานทางวิชาการด้านการผังเมือง และด้านการโยธาระดับสากล โดยกรมอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล 

วิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรฐานกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

2. การให้บริการแผนที่ Online กรมฯ มีข้อมูลกายภาพ เพื่อการวางผังแสดงการใช้ประโยชน์ อาคารและที่ดิน 

ให้บริการครอบคลุมพื้นที่เทศบาลทั่วประเทศ (ยกเว้น เทศบาล ตําบลที่ยกฐานะหลังปี พ.ศ. 2551)  

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันที่สําคัญคืออะไร ส่งผลต่อสถานการณ์แข่งขันของประเทศอย่างไร : 
รัฐบาลกําหนดนโยบายและโมเดลในการพัฒนาประเทศไปสู่  Thailand  4.0  ภายใน 3 - 5  ปี (เศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม)  ตามกรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทาง

เศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มโอกาสเข้าถึงและใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสํานักงาน ก.พ.ร. มีการกําหนดปัจจัยที่มี

ความสําคัญต่อความสําเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งระบบ

ราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางานใหม่เพื่อพลิกโฉมให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยอาศัย PMQA 4.0 เป็นเครื่องมือการประเมินระบบบริหารราชการของส่วนราชการใน

เชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 

สรุปลกัษณะสําคญัองคก์าร 
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สว่นที่ 2 
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 

ในการเป็นระบบราชการ 4.0  
[การประเมินตนเอง (Self Assessment)] 
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การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 [การประเมินตนเอง (Self Assessment)] 
หมวด 1 การนําองค์การ 
 

 

 

1.1 ระบบการนําองคก์ารทีส่ร้างความยั่งยืน 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.1.1 บรหิารกําหนดทศิทางในการสร้างขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/สงัคม/สาธารณสขุ/สิง่แวดล้อม) (ระบุอย่างนอ้ย 2 ด้าน)  

        มีการดําเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้… 
ด้านเศรษฐกิจ คือ…ดําเนินการด้านพัฒนาถนนโครงการตามผังเมือง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และการวางผังในเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะ และนําข้อมูลดังกล่าวไปบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภาพรวมและเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ด้านสังคม คือ…ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการควบคุมอาคารด้านความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยตลอดจนกํากับการตรวจสภาพและการใช้อาคาร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนในสังคมมีความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม คือ…ดําเนินการด้านการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและผังประเภทอื่น ๆ ตาม
นโยบายของรัฐ โดยการวางผังเมืองที่สอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร ร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจในการกําหนดรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ในผังเมือง โดยคํานึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และต้องถูกต้องตาม
หลักวิชาการเป็นสําคัญ 
 

ด้านสาธารณสุข คือ…ดําเนินการด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร ด้านการบริการด้านช่าง ล้วนต้องดําเนินการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งการดําเนินการที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ยึดหลักนิติธรรมในการบริหารงาน ปฏิบัติตาม
ระเบียบ/กฎเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเคร่งครัด มีการดําเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย คํานึงถึงการสาธารณสุขเป็นสําคัญด้วย 
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1.1 ระบบการนําองค์การทีส่ร้างความยั่งยืน 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.1.2 ผู้บริหารกําหนดทศิทางองคก์ารทีร่องรบัพนัธกิจปจัจุบนั โดยทศิทางขององคก์าร 

        คือ…ดําเนินภารกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักนิติธรรม และความเสมอภาคในการให้บริการประชาชนตลอดจนได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแสวงหาฉันทามติกระจายอํานาจในการบริหารราชการอย่างเหมาะสมและคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน 

     1.1.3 ผู้บริหารกําหนดทศิทาง เพื่อใหเ้กดิการสร้างนวัตกรรมทีมุ่่งเนน้ผูร้บับรกิารและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย โดยทศิทาง 

        คือ…โดยนํากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ 
ในการกําหนดแนวทางและมาตรการด้านผังเมือง เพื่อให้เกิดการบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภาพรวม และเชื่อโยงกับกระบวนการ 
ด้านพัฒนาเมือง เช่น การก่อสร้างถนนตามแนวผังเมืองรวม โดยใช้การจัดรูปที่ดินเป็นเครื่องมือ/กลไลในการขับเคลื่อน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
นํามาซึ่งความร่วมมือของทุกฝ่าย สามารถก่อสร้างถนนตามแนวผังเมืองรวม โดยไม่ต้องเสียงบประมาณในการเวนคืนที่ดินเป็นการประหยัด
งบประมาณภาครัฐ ลดต้นทุน ลดปัญหาที่ดินตาบอด เพิ่มศักยภาพให้กับที่ดิน เพื่อการพัฒนาให้มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการพร้อมต่อ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม มีโครงการที่ดําเนินการเป็นผลสําเร็จจนได้รับรางวัล เช่น สยผจ.แพร่น่าน เป็นต้น และมีการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยพัฒนาระบบต่าง ๆ เช่น  
ระบบแสดงความเห็นและยื่นคําร้อง, ระบบ ONE DPT, ระบบ LandsMaps 
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1.1 ระบบการนําองค์การทีส่ร้างความยั่งยืน 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     1.1.4 ผู้บริหารได้คาํนงึถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

        คือ…ด้านการผังเมือง ปรับปรุงกฎหมายการผังเมือง เพื่อแก้ปัญหากฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป บูรณาการ 
ภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนาให้ครอบคลุมทั่วถึง ปรับปรุงกฎหมายโดยทําเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกระจายอํานาจให้ อปท. เจ้าของพื้นที่วางและจัดทํา 
ผังเมืองรวมได้ เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านการอาคารและบริการด้านช่าง มีการออกแบบเพื่อคนพิการ อาคารเขียวประหยัดพลังงาน อาคารลอยน้ํา อาคารผู้ประสบภัย อาคารต้าน
แผ่นดินไหว การทดสอบวัสดุที่ได้มาตรฐานสากล ควบคุมอาคารด้วยความปลอดภัย การใช้โรงมหรสพ การตรวจอาคาร 9 ประเภทภาครัฐที่ส่งผล
กระทบหากเกิดภัยพิบัติ บริการออกแบบแปลนก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนนําไปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจัดทําข้อมูลด้านช่าง/ผังเมืองไว้บริการ
บนเว็บไซต์ www.dpt.go.th  
ด้านการพัฒนาเมือง ปัญหาตลิ่งริมแม่น้ําและชายทะเลพังทลายทําให้สูญเสียดินแดน ได้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะลดปัญหาตลิ่งพังป้องกันการ
สูญเสียดินแดนระหว่างประเทศ ส่วนปัญหาด้านเศรษฐกิจได้พัฒนาตลาดชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ/เมืองศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

     1.1.5 ผู้บริหารกําหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมทีมุ่่งเนน้ผูร้ับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทาง 
        คือ…ผู้บริหารได้มีการสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรหรือสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรยึดมั่นในด้านคุณธรรมเป็นที่ตั้ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในงานบริการและ 
การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ นํามาใช้เป็นแนวทาง 
ในการทํางาน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่ และปลอดภัย 
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1.2 การป้องกนัการทุจรติและสร้างความโปรง่ใส 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     1.2.1 มีการกาํหนดนโยบายและสรา้งวัฒนธรรมดา้นป้องกันทจุรติและสร้างความโปร่งใส 
        คือ…มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ในการระดมสรรพกําลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดําเนินงานตรวจสอบการทุจริตในการ

ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เช่น จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐพร้อมกับมีบทลงโทษแก่ผู้กระทําความผิดเพื่อสร้างความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจของประชาชน 

     1.2.2 หนว่ยงานมีแนวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลิศ หรือมีตน้แบบในดา้นความโปร่งใสในการปฏบิตังิานทีส่ามารถเปน็ตัวอย่างทีด่ีในการดาํเนนิการได ้

        คือ…มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานให้บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองพึงปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่จําเป็นและเชื่อถือได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีความสนใจด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดจนวางระบบสื่อสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย ทาง website https://www.dpt.go.th/th/ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จากการประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช.ได้คะแนนรวม 87.60 คิดเป็นระดับ A ผลการประเมิน "ผ่าน" 

     1.2.3 มีการนาํเทคโนโลยี ดิจิทลัมาใชใ้นการตดิตามรายงานผลเกีย่วกบัการป้องกันการทุจรติ และสรา้งความโปร่งใส 

        คือ…มีช่องทางร้องเรียน ของศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส ทาง website 
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php  

     1.2.4 มีมาตรการเกี่ยวกบัการปอ้งกนัการทุจรติและสร้างความโปรง่ใส 

        คือ…มีการกําหนดมาตรการการดําเนินงานให้บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองพึงปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่จําเป็นและเชื่อถือได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีความสนใจด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตลอดจนวางระบบสื่อสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย ทาง website https://www.dpt.go.th/th/ 
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1.2 การป้องกนัการทุจรติและสร้างความโปรง่ใส 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.2.5 การเปดิเผยผลการดําเนนิงาน การบรหิารงบประมาณและอื่น ๆ สูส่าธารณะ ผา่นช่องทาง 
        การเปิดเผยผลการดําเนินงาน การบริหารงบประมาณและอื่น ๆ สู่สาธารณะผ่านช่องทาง  

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

     1.2.6 หนว่ยงานได้รบัรางวัลดา้นความโปร่งใสจากองค์การภายนอกทั้งในและตา่งประเทศ    

        คือ…ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากการประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนนรวม 87.60 คิดเป็นระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน กรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้รับมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการพัฒนารักษา
มาตรฐานของสหกรณ์ (เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงิน เกณฑ์การวัดพื้นฐาน เกณฑ์การบริหารความเสี่ยง เกณฑ์ธรรมภิบาล) 

1.3  การมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ผา่นการมีส่วนรว่มจากเครือขา่ยทั้งภายในและภายนอก 

     1.3.1 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมใหเ้ครือขา่ยภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรม ไดแ้ก ่

 
 

 
 

 นวัตกรรมการทํางานที่ทําร่วมกับเครือข่าย คือ นวัตกรรมการทํางานที่ทําร่วมกับเครือข่าย คือ กรมฯมีแนวทางการดําเนินการโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม แก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด ไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้รับ 
การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ และมีสาธารณูปโภคเข้าถึงและได้มาตรฐาน ด้วยวิธีการปันส่วนที่ดินอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐาน
ต่าง ๆ โดยไม่มีการเวนคืนที่ดิน โดยเน้นความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการนําสถาปัตยกรรมองค์กรมาใช้ 
ในการบริหารจัดการเพื่อให้การทํางาน ในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถพัฒนากลไกหรือแนวทางต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 

 
 

 นวัตกรรมการให้บริการที่ทํางานร่วมกับเครือข่าย คือ นวัตกรรมการให้บริการที่ทํางานร่วมกับเครือข่าย คือ กรมฯเป็นผู้สนับสนุนการดําเนินการ
โครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ เจ้าของที่ดินในบริเวณที่ต้องการพัฒนาสามารถรวมตัวแจ้งความประสงค์จะพัฒนาพื้นที่ได้ และได้มีการนํา
สถาปัตยกรรมองค์กรมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน 
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1.3  การมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ผา่นการมีส่วนรว่มจากเครือขา่ยทั้งภายในและภายนอก 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.3.2 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมใหเ้ครือขา่ยภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้ามามีส่วนรว่มในการทาํงาน โดยมีกลไก/แนวทาง 
        คือ…กลไกการให้บริการด้านช่าง สํารวจ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างและให้คําปรึกษาด้านช่าง 

เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมคือ…สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กองควบคุมการก่อสร้าง สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
สํานักสถาปัตยกรรม 

     1.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายโดยมีเครือข่ายภายนอก  
        ร่วมดําเนินการ คือ…การทํา MOU ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกับการไฟฟ้านครหลวง โดยการไฟฟ้านครหลวงส่งมอบข้อมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ จํานวน 3 ชั้นข้อมูล คือข้อมูลสถานีไฟฟ้า ข้อมูลพื้นที่ให้บริการไฟฟ้า และข้อมูลแนวสายส่งไฟฟ้า 
ร่วมดําเนินการโดยนโยบายนั้น คือ… 
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยแบ่งการดําเนินการเป็น 4 ด้านคือ ด้านคมนาคมและ
ขนส่ง ด้านแหล่งน้ํา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านผังเมือง จากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระดับประเทศ เรื่อง… 
การบูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อนําไปใช้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา และบูรณาการ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทําให้การพัฒนาประเทศมีความสอดคล้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     1.3.4 มีแนวทางสื่อสาร/สรา้งสภาพแวดล้อมที่กระตุน้ในบคุลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจให้เกดิการทาํงานอย่างสมัฤทธิผ์ล 

        คือ…ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานด้านการสื่อสารภายในองค์กร คือให้พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของผู้บริหารและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทํางาน เช่น มีการนํา Application ONE DPT มาใช้ในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของกรมให้มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
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1.4  การคํานงึถึงผลกระทบต่อสังคมทัง้ในระยะสั้น และระยะยาว 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.4.1 มีมาตรการป้องกนั/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกดิขึน้จากการดําเนนิงานของหน่วยงาน โดยมาตรการนัน้ 

        คือ…มาตรการตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานครมาตรการการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช 

     1.4.2 มีการรายงานผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการดําเนนิงานของหน่วยงานเพือ่นําไปสู่การแก้ไขปญัหาอย่างทันการณ์ โดย 

        การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย ได้แก่…Line กลุ่มผู้บริหารของกรม และ Application ONE DPT มาใช้ในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานของกรมให้มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเครือข่าย การจัดการบูรณาการฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าถึง
บริการ ระบบการสืบค้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน บนระบบสืบค้นตําแหน่งแปลงดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) โดยมี
ฐานข้อมูลร่วมกันหลายหน่วย ประกอบด้วย กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ระบบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน) กรุงเทพมหานคร 
และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) ในการเฝ้าระวังปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อพร้อมให้บริการ
ตลอดเวลา 

             การใช้เครือข่าย คือ… 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน สนับสนุน
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดเก็บผักตบชวาและหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกําลังพล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ร่วมกันสนับสนุนแรงงาน เพื่อบูรณาการในการเร่งกําจัดผักตบชวาในพื้นที่ 

ในการเฝ้าระวัง เรื่อง…การกําจัดผักตบชวา 

     1.4.3 มีการกาํหนดตัวชี้วัดการดําเนนิการด้านการจัดการผลกระทบเชงิลบตอ่สังคม    
        คือ…ร้อยละความสําเร็จของการกําจัดผักตบชวาโดยเรือกําจัดผักตบชวา เป้าหมาย ร้อยละ 100 (1,000,000 ตัน)  

และมีการติดตามผลดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุก (ระบุตัวเลข และหน่วย เดือน/ปี/) รายงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน บรรลุตามเป้าหมาย 
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1.4  การคํานงึถึงผลกระทบต่อสังคมทัง้ในระยะสั้น และระยะยาว 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     1.4.4 มีการตดิตามผลการดําเนนิการตามมาตรการจัดการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสขุ สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน) 
             มีการดําเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้… 

มาตรการจัดการด้านเศรษฐกิจ คือ… 
การขออนุญาตก่อสร้าง ในประเทศไทยนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในอุตสาหกรรม ต้องดําเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ผลการติดตาม คือ… 
ความล่าช้าของขั้นตอนกระบวนการการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีรายละเอียดค่อยข้างยุ่งยาก ไม่ง่ายต่อการดําเนินการ ส่งผลต่อการ
ดําเนินธุรกิจต่าง ๆ เศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาดังกล่าวจึงได้รับการแก้ไขปรับปรุงในกฎระเบียบปฏิบัติและการบูรณาการร่วมกันในส่วนที่
เกี่ยวเนื่อง เช่น การขอใช้ไฟฟ้า-ประปา สามารถดําเนินการควบคู่ไปได้คราวเดียวกัน โดยปรับขั้นตอนวิธีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
โดยดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา ให้สะดวกรวดเร็ว ตาม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 อันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศไทยดีขึ้น จากปี 2019 อยู่ในอันดับที่ 27 ในปี 2020 อยู่ในระดับที่ 21 ดีขึ้น 6 อันดับ สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการแข่งขัน 
มาตรการจัดการด้านสังคม คือ… 
เรื่องความปลอดภัยโรงมหรสพ ซึ่งมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจํานวนมาก 

ผลการติดตาม คือ… 
ประชาชนผู้รับบริการ อาจไม่มีความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ที่ไม่ถูกกฎหมายควบคุมอาคาร ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับโรงมหรสพ และ
อาคารประเภทที่ต้องควบคุมอื่น ๆ การตรวจสอบติดตามผลการควบคุม เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 
โรงแรม สถานบริการ อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน และป้าย เป็นต้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น เพลิงไหม้ อาคารถล่ม เป็นต้น 
การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยการควบคุม และตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ ควบคุมให้ทั่วถึง (มีการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ประจําปี และตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี โดยหน้าที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบอาคาร เจ้าของอาคาร หรือผู้จัดการ 
นิติบุคคล และเจ้าพนักงานท้องถิ่น) สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
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1.4  การคํานงึถึงผลกระทบต่อสังคมทัง้ในระยะสั้น และระยะยาว 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.4.4 มีการตดิตามผลการดําเนนิการตามมาตรการจัดการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสขุ สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน) (ต่อ) 

             มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ…เรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กร และการจัดทําผังเมืองรวม 
ผลการติดตาม คือ…ลดมลพิษ แก้ไขปัญหาโดยนํามาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กร มาใช้ควบคุม กํากับ และติดตามผลดําเนินการตาม
มาตรการที่กรมควบคุมมลพิษกําหนดให้ครบถ้วน รวมถึงจัดทําผังเมืองรวมที่กําหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในผัง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองเป็นศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่มในรายละเอียด 
จะมีคําสําคัญ คือ "เมืองน่าอยู่" และ "สิ่งแวดล้อมเมือง" (เน้นเรื่องการจัดการขยะและเรื่องน้ํา) การพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และมี
มาตรการกําจัดผังตบชวาและวัชพืช ที่ช่วยแก้ไขปัญหาแม่น้ํา ลําคลองต่าง ๆ หลายหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน กําจัดสิ่งกีดขวางจราจรทางน้ํา  
และผลกระทบที่เกิดขึ้น การติดตามผลการดําเนินงานใช้ระบบสารสนเทศตรวจสอบพื้นที่ที่มีการกีดขวางของผักตบชวาและวัชพืช มีระบบติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานกําจัดผักตบชวาและวัชพืชทางอินเทอร์เน็ต โดยมีศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา เป็นหน่วยติดตาม
ประเมินผล 
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หมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร ์
 

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความทา้ทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชนส์ุขประชาชน 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนนิการ 
การประเมินตนเอง 

     2.1.1 หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ทีส่ามารถตอบสนองต่อ 
        ความท้าทาย คือ…การปรับตัวเพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิด

บ่อยขึ้น มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) การเปลี่ยนแปลงของ Technology เป็นต้น 
 

โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายได้แก่… 
1.ด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการ
ป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่เมือง ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจและการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ํา 
ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
2. ด้านการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เช่น มาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม  
และ work from home เป็นต้น 
3. ด้านการเปลี่ยนแปลงของ Technology มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

        การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ…
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจํานวนมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเมือง/ชุมชน  
ทําให้เมือง / ชุมชน มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและอาจตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม น้ําหลาก ทําให้ได้รับผลกระทบจากปัญหา น้ําท่วมรุนแรง เป็นต้น 
 

โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้แก่… 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การวางและจัดทําผังเมืองในทุกระดับเพื่อเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนาพื้นที่  
2. ส่งเสริมสนับสนุน และดําเนินการป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ เมือง ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ 
การพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
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2.1 แผนยุทธศาสตรท์ีต่อบสนองความทา้ทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชนส์ุขประชาชน 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.1.1 หนว่ยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตรท์ีส่ามารถตอบสนองตอ่ (ต่อ) 

        ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ… 
การดําเนินงานตามภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งในด้านการวางและจัดทําผังเมือง การพัฒนาเมือง การก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่
ชุมชน หรือการดําเนินโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ต้องคํานึงสภาพพื้นที่ ความปลอดภัยและผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบต่อการดํารงชีวิตประชาชน  

มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อข้อมูลประกอบการวางแผนการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะชน 
 

โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่… 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การวางและจัดทําผังเมืองในทุกระดับเพื่อเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนาพื้นที่  
2. ส่งเสริมสนับสนุน และดําเนินการป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ เมือง ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ 
การพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศรวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

     2.1.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที ่
       สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ… 

การสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่สําหรับทุกกลุ่มในสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อม 
น่าอยู่ และมีการบริหารจัดการที่ดี มีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ สู่การเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ หรือเมืองอัจฉริยะ เพื่อลด 
ความเหลื่อมล้ําของสังคม รวมถึงการยกระดับการให้บริการประชาชน/หน่วยงานภาครัฐ ให้ด้านการให้คําปรึกษา บริการด้านช่าง การสํารวจออกแบบ  
การทดสอบวัสดุ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุมัติ อนุญาตก่อสร้างอาคารผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 

       สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ คือ… 
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เมือง/ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมือง
อัจฉริยะที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเมือง/ชุมชน รวมถึงการสร้างโอกาส และความ
มั่นใจให้กับประชาชนและนักลงทุนให้เข้ามาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.1 แผนยุทธศาสตรท์ีต่อบสนองความทา้ทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชนส์ุขประชาชน 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.1.3 กระบวนการสรา้งยุทธศาสตร์ มีการคํานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ อย่างไร 

        การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่าย  โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในการวางและจัดทําผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคารและการบริการด้านช่าง 

มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนการวางแผนการดําเนินงาน ระหว่างการดําเนินงาน และหลังการดําเนินงาน เป็นต้น 

        ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย…. 
1. การดําเนินตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น การวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ ได้มีการสร้างภาคเครือข่ายด้านการผังเมือง รวมทั้ง
มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางและจัดทําผังเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสาธารณชน  
2. ความต้องการ การก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วม หรือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้มีการจัดประชุมประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่ทั้งก่อนวางแผนดําเนินงาน ระหว่างดําเนินงานการก่อสร้าง โดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาอุทกภัยน้ําท่วม ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และรัฐบาลประหยัดงบประมาณในการเยียวยาบรรเทาปัญหา
อุทกภัยน้ําท่วม ในอนาคตอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

        สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก   
1. สภาพแวดล้อมภายนอก/การวิเคราะห์โอกาสของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ในด้านนโยบาย : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่เน้น
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 6 เน้นเรื่องการพัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ แผนแม่บทที่ 9 เน้นเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนแม่บทที่ 19 เน้นในเรื่องการบริหารการจัดการน้ําทั้งระบบ ซึ่งให้
ความสําคัญกับ การเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
2. สภาพแวดล้อมภายใน กรมโยธาธิและผังเมืองใช้แนวทางคิดของ 7'S McKinsey ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งพบว่าจุดแข็งของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองในด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านบุคคล (Staff) และด้านระบบงาน (System) มีระบบการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างการผังเมือง 
การพัฒนาเมือง และการอาคาร อย่างชัดเจน มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติอาคารอย่างเป็นระบบ 
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2.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวสอดคล้องพนัธกิจและยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.2.1 มีการวิเคราะหผ์ลกระทบของเปา้หมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาตทิั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้    

        เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ… 
พื้นที่เมือง/ชุมชน มีการประกาศบังคับใช้ผังเมือง มีการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เหมาะสม ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่
เมือง/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากพัฒนาพื้นที่ มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ผลกระทบ คือ เมือง/ชุมชน มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ที่ไม่น่าอยู่ และ
ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ เป็นต้น 
 

กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

        ตัวชี้วัด คือ…ระดับความสําเร็จของพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านกายภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  
1. พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผัง 139 ผัง  
2. พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้ และเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปตาม
มาตรฐานผังเมือง ร้อยละ 100  
3. จํานวนพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีเป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และรองรับการเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 160 แห่ง 4. ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมืองการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ผลกระทบ คือ…สภาพแวดล้อมของเมืองไม่น่าอยู่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยน้ําท่วม 
กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน…การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     2.2.2 มีการกาํหนดเปา้หมายยทุธศาสตรแ์ละตัวชีว้ัดระยะสั้นและระยะยาว โดย 

        เป้าหมายระยะสั้น คือ…เมืองมีความน่าอยู่ ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่… 
1. พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมือง 139 ผัง 
2. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ํา ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 79,607 ไร่ และป้องกันตลิ่ง 113,969 เมตร 

        เป้าหมายระยะยาว คือ…พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมมีความน่าอยู่ 
ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่… 
1. ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนา โดยพื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมือง 139 ผัง  
2. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ํา ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 79,607 ไร่ และป้องกันตลิ่ง 113,969 เมตร 

     2.2.3 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางที่รองรบัความเสี่ยง/ผลกระทบ 
       ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ต่อหน่วยงานโดยหน่วยงานมีความเสี่ยงที่สําคัญ คือ…การที่ประชาชนไม่ยินยอม

ให้เข้าพื้นที่ในการดําเนินโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบการก่อสร้าง เช่น การเปิด-ปิดการจราจร สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางเข้าบ้าน เป็นต้น แม้ว่า
ระยะแรกการดําเนินโครงการจะผ่านการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน และประชาชนยินยอมให้ดําเนินโครงการได้แล้ว แต่เมื่อดําเนินการ
ก่อสร้างจริงพบว่า การดําเนินโครงการจะต้องใช้เวลานานในการก่อสร้าง และการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการใช้
เส้นทางสัญจรในเวลาเร่งด่วนในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของจราจรอยู่แล้วก็ยิ่งมีความติดขัด มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการก่อสร้างก่อให้เกิดฝุ่นละอองเป็น
จํานวนมากจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ประชาชนไม่ยินยอม ให้ใช้พื้นที่ เป็นต้น 
แผนงาน/แนวทางที่รองรับความเสี่ยงคือ…  
1. มีการประชาสัมพันธ์ ประชุม ประสาน รับฟังความคิดเห็น การทําความเข้าใจ และชี้แจงข้อมูล ขั้นตอน การบวนการดําเนินงาน รวมถึงผลกระทบ 
ทั้งด้านบวกและลบที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจ  
2. กําหนดมาตรการ แนวทางลดความเสี่ยง เช่น ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการเปิด - ปิด สัญญาณจราจรอย่างชัดเจนและเป็นระบบ  
3. ปรับปรุงแผนการดําเนินงานให้กระชับ รวดเร็ว และได้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด 



หน้า |70 

 

2.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสัน้และระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนนิการ 
การประเมินตนเอง 

     2.2.3 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางที่รองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ (ต่อ) 
        ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อมโดยผลกระทบที่สําคัญ คือ…การก่อสร้างระบบ

ป้องกันน้ําท่วมชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะดําเนินการก่อสร้างในเขตเมืองที่มีชุมชนหนาแน่น ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุ่นละออง หรือ
ปัญหาด้านสังคม เช่น ความไม่สะดวกในเส้นทางสัญจร จราจรติดขัด เป็นต้น 

แผนงาน/แนวทางที่รองรับผลกระทบ คือ… 
1. กํากับดูแลให้ผู้รับจ้างดําเนินการวางแผนการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย และมีการฉีดน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างสม่ําเสมอ  
และต่อเนื่องในการก่อสร้าง  
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการทํางานร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน มีการกําหนดระยะเวลาให้สัญญาณไฟ
จราจร การเปิด-ปิดถนน เพื่อขุดเจาะในการวางท่อระบายน้ํา เป็นต้น 

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
     2.3.1 แผนการดําเนนิงาน/แผนปฏิบตัิการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการกําหนดขัน้ตอนการดําเนนิงาน ระยะเวลา และผู้รบัผิดชอบที่ชัดเจน 

        แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
ที่ชัดเจน 
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2.3 แผนขับเคลื่อนในทกุระดบัและทกุภาคส่วน 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.3.2 แผนการดําเนนิงาน/แผนปฏบิตักิารมีการคํานึงถึงประสทิธิภาพและประสทิธผิล (ทําน้อยไดม้าก) การลดตน้ทนุ เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคณุค่าต่อประชาชน 
โดยใช้วิธีการ เช่น 

        มีการดําเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้…  
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ได้แก่… 
การพัฒนาระบบการบริหารงานก่อสร้าง ให้สามารถติดตามและกํากับดูแลงานก่อสร้างต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้
ดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารของกรมฯ ให้มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัดเวลาในการติดตาม เป็นต้น 

การปรับปรุงกระบวนการ ลดการทําซ้ําและความผิดพลาด ได้แก่… 
การพัฒนาระบบงานวางแผน ระบบงานติดตาม รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารงานก่อสร้าง ให้สามารถติดตามและกํากับดูแลงานก่อสร้างต่าง ๆ 
ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) 
เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารของกรมฯ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัดเวลาในการติดตาม เป็นต้น 

การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่… 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผงัเมือง (One Dpt)  
2. การพัฒนาระบบการออกแบบ 3 มิติ (BIM)  
3. การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารผ่านระบบ Online ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอาคารควบคู่ไปกับ การพัฒนาระบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

     2.3.3 แผนดําเนนิงาน/แผนปฏบิตักิาร สนบัสนุนความสําเร็จของยุทธศาสตร์ ดังนี ้
        แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากําลัง กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนการพัฒนาบุคลากรมีการ rotate 

โอนย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ หมุนเวียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
        แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 

1. การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง (DDS)  
2 . การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) พัฒนาระบบงานสารบรรณ เป็นต้น 
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2.3 แผนขับเคลื่อนในทกุระดบัและทกุภาคส่วน 
ยังไม่ได ้

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     2.3.3 แผนดําเนนิงาน/แผนปฏบิตักิาร สนบัสนุนความสําเร็จของยุทธศาสตร์ ดังนี ้
        แผนฯ มีการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

1. การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง (DDS)  
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผงัเมือง (ONE DPT)  
3. มีระบบสืบค้นกฎกระทรวงผังเมืองรวม  
4. มีฐานข้อมูลอาคาร, เขื่อนป้องกันตลิ่งพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม โดยมีแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลด้านการผังเมือง กับฐานข้อมูลที่ดินของกรมที่ดิน, การกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (สทนช.) 

2.4 การตดิตามผลการบรรลเุป้าหมาย การแก้ไขปญัหา และการรายงานผล 

     2.4.1 หน่วยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง 
(Big Impact) ได้แก่ 

        มีการดําเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้… 
สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผน คือ… 
การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ที่รัฐบาลห้ามมีการรวมกลุ่มของประชาชน หรือห้ามการเคลื่อนย้าย ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน 
ในด้านการผังเมืองที่ต้องมีการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และด้านการก่อสร้างที่ต้องหยุดชะงักลง ทําให้การดําเนินงานการ
ก่อสร้างต่าง ๆ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
การเตรียมความพร้อม คือ… 
1. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรรองรับการทํางานแบบ New Normal ให้สามารถใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ในการทํางานได้ 
เช่น การใช้ Video Conference และ Web Application ต่าง ๆ ในการประชุมสัมมนา เป็นต้น  
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการทํางานรูปแบบใหม่ New Normal ได้ เช่น การพัฒนาระบบบริหารงานก่อสร้าง,  
การพัฒนาระบบการออกแบบก่อสร้างสารสนเทศ  
3 มิติ (BIM) เป็นต้น 
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2.4 การตดิตามผลการบรรลเุป้าหมาย การแก้ไขปญัหา และการรายงานผล 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.4.1 หนว่ยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรบัเปลีย่นแผนในเชงิรกุ เพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ใีนการแก้ไขปญัหาที่ซับซ้อนและเกดิผลกระทบในวงกว้าง 
(Big Impact) ไดแ้ก่ (ตอ่) 

   แผนการจัดการเชิงรุก คือ… 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการทํางานรูปแบบใหม่ New Normal ได้ เช่น การพัฒนาระบบบริหารงานก่อสร้าง,  
การพัฒนาระบบการออกแบบ 3 มิติ (BIM) เป็นต้น  
2. เพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านระบบ Online  
3. การประชุมสัมมนาผ่าน Video Conference  
4. ให้หน่วยงานในพื้นที่ (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) ซึ่งมีทุกจังหวัดรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน  
ในพื้นที่ ส่งให้ส่วนกลางวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 

     2.4.2 มีระบบในการตดิตามผลการดําเนนิการตามแผนการดําเนนิงาน/แผนปฏบิตักิาร 

        หน่วยงานมีระบบในการติดตามผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่…กรมโยธาธิการและผังเมืองมีระบบ
สารสนเทศกลาง (One DPT) ในการสนับสนุนการวางแผนติดตามผลการดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในระบบ One DPT 
ประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ การจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาฐานข้อมูลผังเมือง ฐานข้อมูลอาคาร รวมถึงฐานข้อมูลเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา และฐานข้อมูลพื้นที่น้ําท่วม เป็นต้น 

        หน่วยงานมีระบบรายงานผลการดําเนินงานต่อสาธารณะ ได้แก่… 
ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ สศช.ที่ต้องติดตามรายงานผลการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์เป็นรายไตรมาส 
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2.4 การตดิตามผลการบรรลเุป้าหมาย การแก้ไขปญัหา และการรายงานผล 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.4.3  หน่วยงานมีการคาดการณผ์ลการดาํเนินงานตามแผน และทบทวนแผน เพื่อใหท้นัตอ่การเปลี่ยนแปลง 

        มีการดําเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้…  
การคาดการณ์ของการดําเนินการตามแผน เช่น แผนการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน  
1. มีการจัดทําแผนหลักในการกําหนดพื้นที่เสียงภัยน้ําท่วม  
2. การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด เพื่อจัดทําโครงการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน  
3. การจัดลําดับแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง  
4. ความพร้อมในการดําเนินงานทั้งในด้านของแบบรูปรายการและความพร้อมของพื้นที่ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นแ ละชี้แจงข้อมูลรายละเอียด 
ขั้นตอนกระบวนงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 
 

การคาดการณ์ คือ… 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมูลค่าความเสียหาย, ความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน 
 
 

การปรับแผนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ คือ… 
เตรียมความพร้อมในเรื่องของแบบรูปรายการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาน้ําท่วมรุนแรง ให้พร้อมและสามารถนําไป
ประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการก่อสร้างได้อย่างทันท่วงที 
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หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศทีท่นัสมัยเพื่อนํามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการใหบ้รกิารและการเข้าถึง 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.1.1 มีการใชข้้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะหแ์นวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้น 

        โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ  
การพัฒนากรมโยธาธิการและผังเมืองให้เป็นหน่วยงานที่ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อรองรับการ
ให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีผู้รับบริการเข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อนําไปสู่การวางนโยบายเชิงรุก  คือ  
การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ในรูปแบบการสืบค้นอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วจากการ scan QR Code (http://subsites.dpt.go.th/library/welcome) และผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อวางนโยบายเชิงรุกที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

     3.1.2 มีการคน้หาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผูร้บับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี โดยใชข้้อมูลและสารสนเทศ 

        ได้แก่...การสังเกตพฤติกรรมการรับบริการ, โทรศัพท์, โทรสาร, การติดต่อขอข้อมูล, การจัดการอบรม ประชุม สัมมนา, จดหมาย, ศูนย์ดํารงธรรม,  
E-Mail, Website, Facebook, แบบคําถามสํารวจความคิดเห็น และแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ทาง Website นี้ 
(http://office.dpt.go.th/centernews/files/_64.pdf) 
นํามาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ… 
ปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการ และมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ด้วยการให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ให้บริการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ด้วยอัธยาศัยไมตรีสุภาพอ่อนน้อม มีมนุษย์
สัมพันธ์ และเต็มใจให้บริการที่รวดเร็ว และปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการหรือ
ดําเนินการเรื่องต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่ราชการ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้างความประทับใจในการเข้าใช้บริการเนื่องจาก
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 
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3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศทีท่นัสมัยเพื่อนํามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการใหบ้รกิารและการเข้าถึง 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.1.3 การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทลั 

        คือ…มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้บริการ โดยรวบรวมจาก  
Website (http://office.dpt.go.th/centernews/files/_64.pdf)  
และนํามาทําการประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อสรุปเป็นรายงานผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการได้อย่างรวดเร็วและ
ทันกาล เพื่อนําไปสู่การตอบสนองที่ดียิ่งขึ้น ทุกคนสามารถเข้าดูรายงานดังกล่าวผ่านทาง Website นี้ http://www.dpt.go.th/images/stories/ 
pdf/report/63/630000-2.pdf)  

มาใช้ในการค้นหา รวบรวมข้อมูลและนํามาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี คือ… 
จากรายงานผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการฉบับล่าสุด แสดงให้เห็นว่าการให้บริการโดยรวมสามารถสร้างความพึงพอใจ
ต่อผู้ใช้บริการ มีเพียงบางส่วนที่ได้รับข้อเสนอแนะ เช่น ส่วนภูมิภาค ป้ายชื่อหน้าห้องเล็กไป ควรทําป้ายให้ใหญ่สามารถมองเห็นได้ง่าย, สถานที่จอด
รถไม่เพียงพอ, ไม่มีป้ายบอกทางมาสํานักงาน ฯลฯ ซึ่งได้มีการแจ้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวไปยังหน่วยงานทุกส่วนให้ทราบและดําเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังมี
การปรับปรุงงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น ระบบ การให้บริการงานทดสอบวัสดุ งานให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น 

3.2 การประเมินความพงึพอใจและความผูกพนัของผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเพือ่นาํมาใชป้ระโยชน ์

     3.2.1 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพนัและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีจากฐานข้อมูลแหล่งอื่น ๆ 

        ฐานข้อมูลนั้น  คือ…ช่องทางยื่นคําร้องทางระบบอินเทอร์เน็ตจากสํานักผังเมืองรวมที่มีการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ มีการกําหนดกลุ่มแบบสอบถาม 
คําร้องของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละจังหวัด ยกตัวอย่าง จ.เชียงใหม่ ที่มีคําร้องขอของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียสําหรับนิติบุคคลมีช่องทางการสํารวจ  
ทาง Website นี้ http://www.dpt.go.th/wan/urban_complain/main.asp โดยได้มีการนําข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากช่องทางดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการได้มากที่สุด
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3.2 การประเมินความพงึพอใจและความผูกพนัของผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเพือ่นาํมาใชป้ระโยชน ์

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.2.1 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูล
แหล่งอื่น ๆ (ต่อ) 

        มาใช้เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการ คือ…สามารถนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ว่าส่วนใดควรคงไว้ ส่วนใดควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยพิจารณาปรับปรุงจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ที่ผู้รับบริการได้เสนอความคิดเห็นไว้ เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการให้มากที่สุด โดยนําแบบฟอร์มแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้ รับบริการมาทําเป็นแบบสอบถามออนไลน์ ทาง Website นี้ http://www.dpt.go.th/wan/urban_complain/main.asp  
รวมทั้ง การนําคําร้องทางระบบอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อกําหนดแนวทางตอบสนองความต้องการและความคาด หวังจากผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้หน่วยงานมีความพร้อมในทุกด้านและสามารถให้บริการได้ครอบคลุม เพื่อลดการยื่นคําร้องให้เหลือน้อยที่สุด 

     3.2.2 มีการนาํผลประเมินความพงึพอใจและความผูกพนัของผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพือ่ 
        หาแนวทางมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหาคือ…จากผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการของกรมโยธาธิการ

และผังเมืองที่ได้จัดทําประจําทุกปี มีข้อเสนอแนะในส่วนงานบริการตามภารกิจของกรมฯ ทั้ง 14 งานบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีความต้องการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จอดรถ ป้ายนําทาง อุปกรณ์สําหรับปฏิบัติงาน ฯลฯ  
 

วิธีการแก้ไขเชิงรุกคือ ...สํารวจความพร้อมในแต่ละด้านของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคว่ามีความพร้อมในการให้บริการมากน้อยเพียงใด 
และจัดทําแผนเสนอของบประมาณเพื่อดําเนินการในส่วนที่ยังบกพร่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากที่สุด ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการในอนาคต สร้างความผูกพันระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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3.2 การประเมินความพงึพอใจและความผูกพนัของผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเพือ่นาํมาใชป้ระโยชน ์

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.2.2 มีการนาํผลประเมินความพงึพอใจและความผูกพนัของผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพือ่ (ต่อ) 

        หาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้รับบริการที่มีความสําคัญ 2 ลําดับแรก คือ… 
ผู้รับบริการลําดับที่ 1 คือ… ประชาชนทั่วไป 
 

มีความต้องการ คือ… 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
ผู้รับบริการลําดับที่ 2 คือ…สื่อมวลชน 
มีความต้องการ คือ… 
ความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลคลอบคลุมทุกประเด็น บริการได้มาตรฐาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลําดับที่ 1 คือ…เครือข่ายภาคประชาชน 
มีความต้องการ คือ…การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลําดับที่ 2 คือ…บริษัทผู้รับจ้าง 
มีความต้องการ คือ… 
ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมโปร่งใส 

        หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางาน คือ… 
นําผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการในแต่ละปีมาทบทวนว่ามีด้านใดที่ยังบกพร่องหรือมีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจต่ําลง และดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้นําผลการประเมินความพึงพอใจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบ 
การให้บริการแต่ละด้านของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าเฉลี่ยการให้บริการทุกประเด็นร้อยละ 93.60 เท่ากัน โดยที่ผู้เข้ารับบริการในปี 2563  
มีจํานวนน้อยกว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงถือว่าการปรับปรุงกระบวนการทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผล
ลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ 
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3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการทีส่รา้งความแตกตา่ง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

      3.3.1 มีการสรา้งนวัตกรรมทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียไดเ้ฉพาะกลุ่ม 

   คือ .จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มในแต่ละด้าน เพื่อให้ความรู้ผ่านระบบ facebook live stream 

      3.3.2 มีการสร้างนวตักรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้ภาพรวม 

   คือ…จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ข้อแนะนําผ่านระบบ Microsoft Teams แห่งการเรียนรู้ 

      3.3.3 มีการสรา้งนวัตกรรมทีใ่ห้ผูร้บับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีสามารถออกแบบการรบับริการไดเ้ฉพาะบคุคล   

   คือ…จัดทําแบบสํารวจอัจฉริยะ โดยการติดตั้งจอประมวลผลเพื่อประเมินความพึงพอใจ 

3.4 กระบวนการแก้ไขข้อรอ้งเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค ์

     3.4.1 มีการตอบสนองกลบัและแกป้ญัหาเบือ้งตน้อย่างรวดเร็ว ทนักาล   
   โดย…ดําเนินการตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับความทันสถานการณ์ในการชี้แจงข่าว ให้สามารถสื่อสารและ 

สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสถานการณ์ เข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายในกําหนดระยะเวลา 1 วัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ . 2563 มีการชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับความทันสถานการณ์ ในการชี้แจงข่าว เรื่อง  
"การคัดค้านเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวเป็นสีม่วง" เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง  
- Facebook Live งานประชาสัมพันธ์กรมฯ http://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/videos/626489058232660  
- เว็บไซต์กรมฯ http://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/photos/pcb.3398910353488334/3398910223488347  
- Gnews http://gnews.apps.go.th/news?news=69807  
- เว็บไซต์ Thailandplus, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, Facebook เรื่องดีดีกับกรมโยธาธิการและผังเมือง, Youtube : NewsNBT THAILAND  
- สถานีโทรทัศน์ NBT  
เพื่อสร้างความมั่นใจในการแก้ไขข้อร้องเรียน 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อรอ้งเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค ์

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.4.2 มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 

   กําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยมีคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชย
ประจําหน่วยงาน (https://drive.google.com/file/d/1DBe9dAf_dPSVyWJ6d0KZKJ2mMZ0lihC1/view?usp=sharing) 

   ระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน โดยมีผังแสดงขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
(https://drive.google.com/file/d/1X-PIUBJrnNDDbnWrQauwBVrU-jEjS51t/view?usp=sharing) 

   กําหนดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2556 
(https://drive.google.com/file/d/1Fiz8SQ0PoLk4I3Zb9no1CUn2sCt18f5a/view?usp=sharing) 

   การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีการติดต่อเรื่องร้องเรียน และสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง พร้อมรายงานให้อธิบดีและกระทรวงมหาดไทยทราบ เป็นประจําทุกเดือน 
(https://drive.google.com/file/d/1cePZGB6MsuSYtusRMB__ywvAu4HmFsOh/view?usp=sharing) 

     3.4.3 มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะหห์าทางแก้ไขเพื่อลดอัตราข้อร้องเรียนทีพ่บบอ่ย/ร้องเรียนซ้ํา โดยข้อร้องเรียนทีพ่บบ่อย/รอ้งเรียนซ้ํา 
        คือ…1. เรื่องทั่วไป 2. เรื่องด้านการผังเมือง 3. เรื่องด้านการพัฒนาเมือง 4. เรื่องด้านอาคาร 

 

และมีแนวทางในการแก้ไข คือ…มีการสรุปการวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัญหาเรื่องร้องเรียน พร้อมหาแนวทางปรับปรุง/วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อมิให้เกิด
การร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องดังกล่าวขึ้นซ้ํา หรือให้มีการร้องเรียนในจํานวนที่ลดลง 
(https://drive.google.com/file/d/16ivNLpb-qTDl89O25CYxXqp4AfPBjwo5/view?usp=sharing) 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อรอ้งเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค ์
ยังไม่ได ้

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     3.4.4 มีการตอบสนองกลบัตอ่ข้อรอ้งเรียนภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

        โดยวิธี…มีผังแสดงขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://drive.google.com/file/d/1X-
PIUBJrnNDDbnWrQauwBVrU-jEjS51t/view?usp=sharing) โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้  
ปี 2561 : จํานวน 13 เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100%  
ปี 2562 : จํานวน 19 เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.47% อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.52%  
ปี 2563 : จํานวน 13 เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.61% อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.38% 

     3.4.5 มีการใชเ้ทคโนโลยีในการสนบัสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนทีส่ร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร 

        คือ…ระบบรับ - ส่ง ร้องเรียน (ออนไลน์) ของศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่าน Web Application โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแจ้ง
เรื่องร้องเรียนได้ที่ http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php โดยสามารถติดตั้ง Web App ไว้บนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อ
สะดวกในการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถใช้รหัสที่ได้รับหลังกดส่งคําร้องในการเข้าระบบเพื่อติดตามการดําเนินการและ
รายงานผลได้ด้วยตน เอง ช่วยประหยัดเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่กรมฯ โดยมีคู่มือการใช้งาน ดังนี้ 
https://drive.google.com/file/d/12sIPYgkaB9cvlGy867oNdqdGXG-Pvd0V/view?usp=sharing 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 
4.1 การใชข้้อมูลในการกําหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.1.1 มีการกําหนดสารสนเทศที่สาํคญัเพื่อ
   ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศนั้น คือ 

ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงาน ภายใต้โครงการ ONEDPT เป็น Dashboard สรุปและรายงานข้อมูล เพื่อการติดตามงานและ
บริหารงานของผู้บริหารผ่านเว็บไซต์และ Mobile Application โดยประกอบด้วย ข้อมูลแผนงาน/งบประมาณประจําปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และผลการดําเนินงาน ความคืบหน้าของงาน/โครงการ ในแต่ละปี (ซึ่งข้อมูลได้จากการประมวลผลจากระบบงานเฉพาะด้านนั้น ๆ)  
ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจ เช่น ระบบงานบริหารงบประมาณ ใช้ประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งในแต่ละปี อาจมีบางรายการที่มีความจําเป็นต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อนําไปให้กับรายการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน 

   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสารสนเทศนั้น คือ
1.ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง  
2.ระบบจัดการประชุมคณะกรรมการด้านผังเมือง  
3.ระบบรายงานติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
4.ระบบรายงานติดตามการกําจัดผักตบชวา ระยะที่ 2  
5.ระบบติดตามการออกแบบและจัดเก็บแบบแปลน  
6.ระบบติดตามการวางและจัดทําผังเมือง (ทุกระดับ)  
เป็นระบบสารสนเทศเฉพาะด้าน เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละระบบงานผู้ปฏิบัติงานจะสามารถ กําหนด

แผนงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ส่งต่องานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง บันทึก/จัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลการปฏิบัติงาน ตลอดจนสรุปข้อมูลการดําเนินงานได้
ผ่านเว็บไซต์แบบออนไลน์ จากทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน ลดความผิดพลาดซ้ําซ้อนในการส่งต่อและจัดเก็บข้อมูล 
รวมถึงยังช่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้แหล่งเดียวกันในฐานข้อมูลกลางของกรม ที่ทุกคนสามารถเรียกใช้งานข้อมูลและนําไปใช้วิเคราะห์งานต่อได ้ 
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4.1 การใชข้้อมูลในการกําหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ยังไม่ได้

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.1.1 มีการกําหนดสารสนเทศที่สาํคญัเพื่อ (ต่อ) 
   การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรู้ต่อประชาชน โดยสารสนเทศนั้น คือ 

1.ระบบแสดงความเห็นและยื่นคําร้องการปิดประกาศ  
2.ระบบบริการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง (DDS)  
3.ระบบข้อมูลกฎหมายกรมโยธาธิการและผังเมือง  
4.ระบบฐานข้อมูลโรงมหรสพ  
5.ระบบบริการข้อมูลผู้ตรวจสอบอาคาร  
6.ระบบบริการข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
7.รายงานข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ข้อมูลการกําจัดผักตบชวา  
มีระบบสารสนทเทศเพื่อให้บริการข้อมูลและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมโยธาธิ การและผังเมือง ประกอบด้วย

ข้อมูลข่าวปิดประกาศเพื่อแสดงความเห็นและยื่นคําร้องงานผังเมือง ข้อมูลแผนผัง/ข้อกําหนดผังเมืองรวม ข้อมูลกฎหมายกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ข้อมูลโรงมหรสพ ข้อมูลผู้ตรวจสอบอาคาร ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ และข้อมูล 
การกําจัดผักตบชวา 

     4.1.2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี ้

   มีความน่าเชื่อถือ 

   มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัย 

   สะดวกต่อผู้ใช้งาน 
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4.1 การใชข้้อมูลในการกําหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ยังไม่ได้

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.1.3 ข้อมูลสารสนเทศถูกนํามาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถนําไปเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดยข้อมูลสารสนเทศ 
   คือ...มีการนําข้อมูลแผนผังและข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินมาจัดทําให้อยู่ในรูปแบบแผนที่ดิจิทัลและให้บริการแบบแ ผนที่ออนไลน์ ผ่าน "ระบบ

บริการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง (DDS)" ที่ประชาชนสามารถระบุตําแหน่งที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลข้อกําหนด (ข้อให้/ข้อห้าม) และ 
ข้อกฎหมายควบคุมอาคารในบริเวณพื้นที่นั้น ๆ ได้ และยังมีระบบรายงานสรุปความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ เชิงแผนที่ในรูปแบบแดชบอร์ด  
(One DPT Dashboard) มีรายละเอียดข้อมูลโครงการต่าง ๆ เช่น สรุปการดําเนินงานโครงการ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปการใช้จ่าย
งบประมาณเทียบเป้าหมายรัฐบาล สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (กองคลัง) ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําขึ้น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนหากต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลและค้นหาได้ด้วยตนเอง 

4.2 การวิเคราะห์ผลจากขอ้มูล และตัววัด เพื่อนาํไปสูก่ารพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

     4.2.1 หน่วยงานมีการรวบรวมและจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการทํางาน   
   โดยข้อมูล คือ

1.ข้อมูลการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง ที่มีการส่งรายงาน ภาพถ่าย และกิจกรรมการก่อสร้าง เข้าสู่ระบบ เป็นประจําทุกวัน  
2.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลแผนที่ฐาน มาตราส่วน 1:4,000 ที่กรมจัดทําขึ้น เช่น ข้อมูลอาคาร ซึ่งมีการจัดทําเพิ่ม อัพเดท และปรับปรุงข้อมูล
อยู่เสมอ เพื่อใช้ในการจัดทํา ติดตาม ประเมิน หรือปรับปรุงการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ 

     4.2.2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพือ่นําไปใช้คน้หาสาเหตุของปญัหา 
   คือ...การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ ร่วมกับข้อมูลแผนที่ฐาน เพื่อวิเคราะห์พื้นที่และติดตามสภาพพื้นที่ของผังเมืองที่มีการ

ประกาศบังคับใช้ให้ผังเมืองสามารถบังคับใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
และแก้ปัญหาเชิงนโยบาย คือ….สามารถกําหนดทิศทางการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมให้เหมาะสมกับนโยบาย สภาพการเจริญเติบโตทางพื้นที่ 
และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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4.2 การวิเคราะห์ผลจากขอ้มูล และตัววัด เพื่อนาํไปสูก่ารพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
ยังไม่ได้

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.2.3 หน่วยงานมีการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณผ์ลลพัธ์โดยเทคโนโลยีทีน่ํามาใช ้
   คือ...กรมมีระบบจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ ซอฟต์แวร์ MySQL และ Oracle เพื่อใช้ในการจัดเก็บ จัดการ และเรียกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ

รวดเร็ว สามารถเรียกใช้ข้อมูลเพื่อนําไปวิเคราะห์และใช้งานได้ โดยในระยะแรกจัดทําเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 
ต่อยอดให้สามารถวิเคราะห์และประมวลผลผ่านระบบได้ต่อไป.  

สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์และผลลัพธ์   การดําเนินงานอยู่ในระยะแรก เป็นการ
จัดทําระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ และพัฒนาต่อยอดให้สามารถวิเคราะห์/ประมวลผล/คาดการณ์ผลลัพธ์ (ปีงบประมาณ 2565) 
โดยจัดทําระบบการให้บริการตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (ระยะที่ 1) (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการตรวจสอบข้อมูลแก่ประชาชนในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง) เพื่อให้บริการ ดังนี้  
1. ประชาชนหรือเอกชน 
    - สอบถามการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง การขอใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบกิจการฯ โดยระบบจะตรวจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบการใช้ประโยชนท์ี่ดิน ฯลฯ และแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมแสดงเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต  
   - ผู้ร้องขอสามารถแนบเอกสารเข้าระบบ เช่น โฉนดที่ดิน แบบแปลน ฯลฯ โดยระบบตรวจสอบเอกสารและพิมพ์ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารฯ ที่ไม่ขัด
กับกฎหมาย หรือบันทึกในรูปแบบ PDF file เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่  
2. หน่วยงานภาครัฐ 

- สอบถาม/ตรวจสอบข้อมูลและคําขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง  
   - สามารถ Scan QR Code ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินงานขั้นตอนของหน่วยงาน เช่น ออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ฯลฯ 

     4.2.4 มีการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการดําเนนิงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบทีส่ําคัญ 

   ยังไม่ดําเนินการ 
 



หน้า |86 

4.3 การจัดการความรู้ และใช้องคค์วามรูเ้พื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสรา้งนวัตกรรม 
ยังไม่ได้

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.3.1 หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
   คือ…1. เว็บไซต์กรม (www.dpt.go.th) 

 2. มอบหนังสือองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 3. มอบหนังสือองค์ความรู้ให้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  

5 รอบ 2 เมษายน 2558 

 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา 

     4.3.2 หน่วยงานมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก 

   ยังไม่ดําเนินการ 

     4.3.3 หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู ้
   คือ… 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)  
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquistion)  
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  
4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  
6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)  
7. การเรียนรู้ (Learning) 
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4.3 การจัดการความรู้ และใช้องคค์วามรูเ้พื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสรา้งนวัตกรรม 
ยังไม่ได ้

ดําเนนิการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.3.4  หน่วยงานมีการนําองค์ความรู้ 
   ด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร การบริการด้านช่าง 

ไปใช้ในการปรับปรุงการทํางาน/แก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/มาตรฐานใหม่ คือ 
- คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
 : ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม  
- ความรู้เบื้องต้นการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  
- การพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังเมืองรวม  
- การสํารวจและจัดทําแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ  
- ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดิน  
- การทดสอบเพื่อหาค่าแรงอัดแกนเดียว  
- การออกแบบปรับปรุงอาคารภาครัฐที่มีอยู่เดิมให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ  
- การรายงานข้อมูลโครงการผ่านระบบฐานข้อมูล การควบคุมและ 
  บริหารงานก่อสร้าง CM  
- กฎหมาย IT ที่ควรรู้ 
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4.4 การบรหิารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทํางานให้เป็นดิจิทลั 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.4.1  มีการวิเคราะหค์วามเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความเสี่ยงนัน้ 

   คือ…
- การโจมตีจากเครือข่ายภายนอก 
- ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์หมดอายุ 

- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการจัดการอุปกรณ์ 

- อุปกรณ์เครือข่ายหลักไม่ได้รับการบํารุงรักษา 

     4.4.2  หน่วยงานมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทาํงานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสาระสาํคญัของแผน 
   คือ… 

- การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัล 
- บูรณาการกระบวนงานการให้บริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องและเป็นเอกภาพ 
- เตรียมความพร้อมด้านการจัดการข้อมูลและการกํากับดูแลข้อมูล 
- ยกระดับและพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นการทํางานด้วยระบบข้อมูลแบบดิจิทัล 
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4.4 การบรหิารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทํางานให้เป็นดิจิทลั 
ยังไม่ได้

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.4.3  หน่วยงานมีการนําเทคโนโลยดีิจิทัล มาใชเ้พื่อเพิ่มประสทิธิภาพของกระบวนการทํางาน เช่น 
   การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นํามาใช้ ได้แก่

- มีการใช้งานระบบการประชุมแบบออนไลน์ เพื่อการถ่ายทอดสด การประชุมของกรมฯ และการอบรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มาเข้าร่วมประชุมหรืออบรม โดยเฉพาะหน่วยงานจากส่วนภูมิภาค  
- มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทําเอกสารเงินเดือน ในรูปแบบ e-slip โดยสามารถเรียกดูเอกสารเงินเดือนได้แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
(Web Application) ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดพิมพ์สลิปเงินเดือนของกรมฯ เป็นต้น 

 

ติดตามการทํางานอย่างรวดเร็ว ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นํามาใช้ ได้แก่ 
มีการใช้โปรแกรมประยุกต์ทั้งในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application เพื่อสรุปรายงานผลการดําเนินงานทุกภารกิจสําคัญของ
กรมในลักษณะ Dashboard แบบออนไลน์ ซึ่งผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้กํากับ/ควบคุมงาน สามารถเข้าใช้เพื่อติดตามงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา  
ผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone) 
 

สร้างนวัตกรรมการให้บริการ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นํามาใช้ ได้แก่ 
มีการใช้ช่องทาง Line Chatbot และ Mobile Application เพื่อให้บริการสอบถามหรือสืบค้นข้อมูลแผนผังและข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามผังเมือง จากการเลือกพื้นที่พิมคําถาม หรือส่งตําแหน่ง (Location) นั้น ๆ โดยระบบจะตอบกลับและส่งแผนผัง/ข้อกําหนดกลับมาแบบอัตโนมัติ 
 

การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูล ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นํามาใช้ ได้แก่ 
มีการใช้เทคโนโลยีการให้บริการข้อมูลแผนที่ผ่านเครือข่ายในรูปแบบ Web Map Service เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ร่วมกับกรมที่ดิน เพื่อการให้บริการประชาชน 
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4.4 การบรหิารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทํางานให้เป็นดิจิทลั 
ยังไม่ได ้

ดําเนนิการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.4.4 แผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร ์
   ให้สรุปสาระสําคญัของแผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ พอสังเขป

- จัดอบรมบุคลากรให้มีความเข้าใจและตระหนักในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- จัดทําระบบ Back up Site ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง (พระราม 6/พระราม 9) 
- โครงการบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนากระบวนการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 
- โครงการปรับปรุงพัฒนาเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

     4.4.5 หน่วยงานมีตัววัดเพื่อใช้ติดตามแผนงานรองรบัการเปลี่ยนรปูแบบการทาํงานเพื่อรองรบัระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

   คือ…- การปรบัเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน/การทํางาน ให้เป็นกระบวนงานแบบดิจิทัล ร้อยละ 90 

 - ระดับความพึงพอใจการใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน/ทํางาน ของบุคลากรกรม ร้อยละ 80 และเพิ่มขึ้นร้อยละ10 ต่อปี 

     4.4.6 แผนรองรบัต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน
   ให้ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน พอสังเขป

ดําเนินการตามแผนความต่อเนื่องด้าน IT 
- ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเร่งด่วนที่ต้องทําให้แล้วเสร็จภายใน 1-5 วัน 
- ประเมินศักยภาพหน่วยงานฯ ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะวิกฤตพร้อมระบุ 
  ทรัพยากรที่จําเป็นตามแผนการจัดหาทรัพยากร 
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็น ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง เทคโนโลยี 

สารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ บุคลากรหลัก คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ 
- พิจารณาทําเฉพาะงานเร่งด่วน หากทําจะส่งผลกระทบสูงและไม่สามารถรอได้ 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
 

 
 
 

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.1.1  มีการประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลังด้านบุคลากร โดย (ระบุอย่างน้อย 2 ภารกิจ) 
   กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์

ผลการดําเนินงาน ที่ผ่ านมา  และกําหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลในอนาคต  ให้สอดคล้องกับภารกิจของกรม  (สรุปผล  7 ปี 
http://office.dpt.go.th/psd/images/127.pdf )  
ภารกิจที่ 1 คือ…มีการวางแผนการวิเคราะห์อัตรากําลังของกรม ทั้งปัจจุบันและในอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ…บุคลากรของกรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่จะสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
ภารกิจของกรม ทั้ง 4 ด้าน 

 

ภารกิจที่ 2  คือ…การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามแนวทาง HR Scorecard ของสํานักงาน ก.พ. 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ… บุคลากรของกรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่จะสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
ภารกิจของกรม ทั้ง 4 ด้าน 

 

ภารกิจที่ 3  คือ…พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 

และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ…องค์กรมีเครื่องมือที่ทันสมัยสอดคล้องกับภารกิจที่พัฒนา และบุคลากรมีความสามารถ
ในการใช้ระบบและเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
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5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.1.2  มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายการส่งเสริมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

   แนวทางที่เสริมสร้างความคล่องตัวในการทํางานและตัดสินใจ โดยแนวทางนั้น คือ 
- กรมมีคําสั่ งฯ ที่ 1384/2558 ลงวันที่ 19 มิ ถุนายน  2558 เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบั ติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  

เป็นการมอบอํานาจให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ในการสั่งอนุมัติ อนุญาต การปฏิบัติราชการหรือดําเนินการเรื่องต่าง ๆ และมีตัวอย่าง 
การมอบอํานาจเพื่อเสริมสร้างความคล่องตัวในการทํางานเฉพาะเรื่องและมีการบูรณาการงานบริหารงานบุคคล กับการปรับปรุงการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพสูง  

- กรมมีคําสั่งฯ ที่ 776/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานบริหารจัดการสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีอํานาจหน้าที่ ในการติดตามประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด ติดตามบุคลากรกรมที่มีความเสี่ยง 
ติดเชื้อ รวมทั้งวางมาตรการป้องกัน ให้มีความคล่องตัวในการตัดสินใจภายใต้ระยะเวลาจํากัด และแนวโน้มของการแพร่ระบาดที่อาจทวีความรุนแรง  
โดยบริหารจัดการให้บุคลากรสลับกัน มาปฏิบัติงาน และมีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานภายในที่พักตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความแออัดของคน
จํานวนมาก แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติงานยังคงมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานของกรมฯ 

    ส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการทํางาน โดยวิธีการ…กรมได้ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมในการทํางาน โดยมีแนวทางสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนานวัตกรรม ตัวอย่างเช่น

- กรมได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) โดยมีแนวคิด ในการพัฒนาระบบให้สามารถ
เชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริม การบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรม การใช้ข้อมูลร่วมกันโดย 
เน้นการแบ่งปัน การสืบค้นและการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ โดยอํานวยความสะดวก 
ให้สามารถตรวจสอบสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ภูมิสารสนเทศกลาง และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารงานของกรมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐ สู่ความเป็นเลิศตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  

- กรมได้มีคําสั่ง ที่ 557/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง โดยมีหน้าที่พิจารณากระบวนการตามกลุ่มภารกิจหลัก 4 ด้าน ของกรม เพื่อจัดทําระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรม (ONE DPT) 
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5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.1.3  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 

    คือ…กรมได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยมีการสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา 
เพื ่อความก้าวหน้าของตน ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ ที่ นร 1006/ว17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 แจ้งเวียนเรื่อง ประสบการณ์ในงานที่
หลากหลายตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ ประกอบกับกรมฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ 
(Career Path) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (http://office.dpt.go.th/ita/images/ITA2562/O26/O26.2.pdf)  

- กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าราชการเป็นรายบุคคล เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ หรือชํานาญการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรทราบ
ถึงประวัติระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของตน เพื่อจะได้วางแผนพัฒนาตนเอง โดยการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย และเตรียมการเข้าสู่ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ หรือตําแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งทําให้ข้าราชการไม่เสียโอกาสในการก้าวหน้าในสายงานที่ตนดํารงตําแหน่งอยู่

     5.1.4  มีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพือ่การทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง 
     คือ…กรมมีการปลูกฝังค่านิยมในการทํางาน การสร้างกลไกจูงใจ กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทํางานทั้งทางกายภาพ

และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดการทํางานเป็นทีมและมีประสิทธิภาพสูง 

      5.1.5 มีการวางแผนกําลงัคน และมีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการเปลีย่นแปลงในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ 
    คือ...การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี

 มีการวางแผนกําลังคน โดย มีแผนการวิเคราะห์อัตรากําลังของกรมฯ ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น  
 - กรมได้มีคําสั่งที่ 4277/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง อัตรากําลัง และการปรับปรุง 

การกําหนดตําแหน่ง เป็นระดับสูงขึ้นของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีอํานาจหน้าที่ ตรวจสอบ วิเคราะห์บทบาทภารกิจที่จําเป็น ต้องดําเนินต่อไป 
ภารกิจใดมีแนวโน้มเพิ่มเติม ภารกิจใดซ้ําซ้อนหรือต้องยุบเลิก ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมด้านโครงสร้าง
และอัตรากําลัง เพื่อออกแบบและจัดทําโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของกรม เป็นต้น  

- คณะทํางาน ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เป็นระดับสูงขึ้น รวมทั้ง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของกรม 
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5.2  ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ คลอ่งตัว มุ่งผลสมัฤทธิ์ 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.2.1  มีการทํางานเป็นทมีที่ข้ามกลุ่ม/กอง/สํานัก เพือ่ผลสําเร็จของงานร่วมกัน 
    โดย…(ระบุรูปแบบของทีมงาน/องค์ประกอบของทีม)

การปรับลักษณะการทํางาน พูดคุยหารือและร่วมแก้ไขปัญหา เปิดรับความคิดรวมทั้งพร้อมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 และมีผลสําเร็จของงาน คือ… 

- กรมฯ มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน มีจัดประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็น และนํามาประมวลผลสรุปเพื่อดําเนินการต่อไป  
- กรมฯ สร้างความร่วมมือในการทํางานระหว่างหน่วยงานภายใน มีผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง เช่น ในโครงการแก้ปัญหาผักตบชวา  

กรมได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแก้ปัญหาผักตบชวาแม่น้ําสายหลักต่าง ๆ  
โดยดําเนินการ ดังนี้  

1. แต่งตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา กรมโยธาธิการและผังเมืองคําสั่งกรมฯ ที่ 2177/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 ประกอบด้วย
หลายหน่วยงานภายในกรม โดยมีผู้อํานวยการกองบูรณะฯ เป็นเลขานุการ  

2. ปี 2555 มีการจัดตั้งกองบูรณะและบํารุงรักษา มีหน้าที่จัดทําแผนระบายน้ํากําจัดผักตบชวาและวัชพืชโดยใช้เครื่องจักรกลสนับสนุนการกําจัด และ
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดอัตรากําลังข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่มอบหมาย  

3. คณะทํางานได้ร่วมกับ สยผจ.ทุกจังหวัดที่มีแหล่งน้ํา ดําเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ําที่รับผิดชอบทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ประสานงานแก้ไข
ผักตบชวา ซึ่งกองบูรณะและบํารุงรักษาเป็นหน่วยงานกลางติดตามและประสานงาน 

     5.2.2  มีการสร้างสภาพแวดล้อมทัง้ทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการทํางานที่คลอ่งตัวสามารถทํางานได้สะดวกและเกิดประสทิธิภาพสูงระดับองค์การ 
    โดยวิธีการ… สร้างสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่งได้มีกิจกรรมในการที่จะดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการทํางานและมี

บรรยากาศที่ดีในการทํางาน เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ การต่อเติมอาคารสถานที่ทํางาน ปรับปรุงห้องอาหาร สวนหย่อมใน
การพักผ่อน รวมทั้งการจัดระเบียบที่จอดรถให้เหมาะสมและเพียงพอ 
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5.2  ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ คลอ่งตัว มุ่งผลสมัฤทธิ์ 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.2.3  มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก 
    คือ… การร่วมมือกันในลักษณะทีมสหสาขาวิชา

 เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล คือ...กรมได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก เช่น  
 - รัฐบาลมีนโยบายการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดให้มีระบบ มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน และบูรณาการร่วมกัน จึงได้มีคําสั่ง

สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 217/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาผักตบชวา  
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน และมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีการ
ร่วมกันหลายหน่วยงานเพื่อบูรณาการการทํางานให้มีทิศทางที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพตลอดจนร่วมกันแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้สําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ดังตัวอย่างข่าวการจัดทําโครงการ "คลองสวย น้ําใส ร่วมใจกําจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต" โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกับ 
กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ํา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก เป็นต้น 

    5.2.4  มีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอือ้ให้บุคลากร 
    มีความรับผิดชอบ/กล้าตัดสินใจ โดย...

 กรมฯ มอบอํานาจ กระจายอํานาจ การตัดสินใจงานที่ต้องรับผิดชอบในพื้นที่ดําเนินการ เช่น การดําเนินโครงการ จัดรูปที่ดินฯ เป็นภารกิจหลักของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณาดําเนินการในพื้นที่แต่ละจังหวัดตามความเหมาะสม โดยต้องมีผู้ร่วมดําเนินการทั้งบุคลากรของสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด เช่น นักผังเมือง วิศวกรโยธา และบุคลากรส่วนกลางสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เช่น ที่ดิน อบต. และที่สําคัญ
คือ เจ้าของที่ดินในที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินฯ โดยมีตัวอย่างขั้นตอนดําเนินการการจัดรูปที่ดินในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้  

1. จ.ชลบุรีมีหนังสือแจ้งขอให้กรมดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  
2. อธิบดีมอบอํานาจให้โยธาธิการและผังเมือง จ.ชลบุรีปฏิบัติราชการแทน เพื่อดําเนินโครงการฯ เช่น โครงการจัดรูปฯ จ.ชลบุรี ตามคําสั่งกรมฯ  

ที่ 1992/2559 ลว 30 ส.ค. 59  
– ตัวอย่างรายงานการประชุมการดําเนินโครงการจัดรูปฯ(https://drive.google.com/file/d/1GAkB3OHIpqgEOj_ZNziUyRVDUniy3WbJ/view?usp=sharing) 
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5.2  ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ คลอ่งตัว มุ่งผลสมัฤทธิ์ 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.2.4  มีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอือ้ให้บุคลากร (ต่อ) 
   การเข้าถึงข้อมูล เพื่อใช้สนับสนุนการทํางานและการแก้ปัญหา โดย...

กรมได้มีระบบฐานข้อมูลรองรับการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ในการวางแผนการทํางาน และใช้ประกอบการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เช่น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผังสี ผังเมืองรวมจังหวัด ผังสีผังเมืองรวมชุมชนพื้นที่ที่ดําเนินการ แผนที่
แสดงพื้นที่เป้าหมายโครงการ รวมทั้งแผนผังแสดงแปลงที่ดินก่อน และหลังจัดรูปที่ดิน  
(การให้บริการข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง : http://eservices.dpt.go.th/webgis/index.html และ https://dptdds.dpt.go.th/dds2/) 

5.3  การสรา้งวัฒนธรรมการทํางานทีเ่ปน็มืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
     5.3.1  มีการค้นหาปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน 

    โดย...มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ได้แก่ ความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
การพัฒนาการทํางาน ทัศนคติที่มี ต่อเพื่อนร่วมงาน ภาวะผู้นํา และค่าตอบแทน 

     5.3.2  ปลกูฝังค่านิยมในการทํางานที่เป็นมืออาชีพ 
    โดยวิธีการ...กรมฯ มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทําสื่อการสอน สําหรับวิทยากรยุคดิจิทัล"รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร  

ของกรมฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากรในสังกัด หรือประชาชน ได้รับความรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่ดี โดยสามารถ 
นําเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการจัดทํา สื่อการสอน ซึ่งถือเป็นการสร้างความน่าสนใจ จนก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
โดยจัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2563 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 มีผู้ผ่านการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 39 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับ 
การอบรมสามารถจัดทําสื่อการสอนมาประยุกต์ในการจัดทําสื่อการสอนได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 
(https://drive.google.com/file/d/1xvNXO5Lka6Hhqf8dXrio0uBi6WvQ96zt/view?usp=sharing) 
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5.3  การสรา้งวัฒนธรรมการทํางานทีเ่ปน็มืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

       5.3.3  มีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) ของข้าราชการในทุกระดับ เพื่อให้มุ่งเน้นการทํางานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
หน่วยงานและส่วนรวม 

   โดย...กรมฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สรุปและทบทวนผลการดําเนินงาน" มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาองค์กร 

และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ทั้ง 4 ด้าน โดยนําผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติและขยายผล  
เพื่อถือเป็นการมุ่งเน้นการทํางานที่ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2563  
ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 278 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  
ปัญหาอุปสรรคตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาในการดําเนินงาน และร่วมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น (https://drive.google.com/file/d/1SGZWUv6KH1jKihgRYnHge2aexlh4pvwK/view?usp=sharing) 

     5.3.4  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรนําเสนอความคิดริเริ่ม 
   โดย...เปิดโอกาสให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 

และมีการสนับสนุนความคิดริเริ่มดังกล่าว โดย...  
- มีการจัดประชุมผู้บริหารกรมฯ เป็นประจําทุกเดือน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารกรมฯ ได้นําเสนอผลงานประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไข และ 

มีการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการตามนโนบายต่าง ๆ โดยกรมได้จัดเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมกรม และข้อสั่งการของอธิบดี ที่หน้าเว็บ
ไซด์สํานักงานเลขานุการกรม (http://office.dpt.go.th/secretary/)  

- มีการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การออกแบบงานระบบไฟฟ้าสําหรับอาคารขนาดเล็ก"รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรตําแหน่ง
วิศวกรไฟฟ้า ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารในรูปแบบที่แตกต่างกันสามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง สามารถ
นําไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งผู้ที่ผ่าน
การอบรม จะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าที่ไม่อยู่ในขอบเขตของวิศวกรรมภายใต้พื้นที่ดําเนินการ และสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน โดยใช้หลักทางวิชาการเป็นมาตรฐานเดียวกัน (https://drive.google.com/file/d/14K4ejdM4t9JSrNiLTG1U3rgHEvUXPHyk/view?usp=sharing) 
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5.3  การสรา้งวัฒนธรรมการทํางานทีเ่ปน็มืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

      5.3.5  มีการนําปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
   คือ...- จัดทํา "โครงการคัดเลือกผู้ปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง" ประจําทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ 

เสริมสร้างขวัญกําลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี โดยถูกคัดเลือกจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ทาง website กรมฯ อีกทั้งบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ ก.พ.7  

- จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่" วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจหลัก เรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กร สร้างความรักความผูกพัน สร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน โดย
ข้าราชการของกรมฯ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีอุดมการณ์ ค่านิยมที่
เหมาะสมในการเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งเน้นให้ข้าราชการใหม่ มีสมรรถนะหลัก ตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจของกรมฯ และที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
(https://drive.google.com/file/d/1uGrZ8mjjc8tAvocLcSQPXpuXGDu9QaUZ/view?usp=sharing) 
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ยังไม่ได ้

ดําเนนิการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.4.1  มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย 
   คือ...กรมได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร "การใช้โปรแกรม ArcGIS กับการใช้เครื่องมือ ArcGIS Spatial Analyst การวิเคราะห์ข้อมูล 

" รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้แก่ นักผังเมือง นายช่างโยธา ช่างเขียนแผนที่ ให้มีความรู้ความสามารถใน
การใช้โปรแกรม GIS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้ทักษะหลากหลายด้านในการประยุกต์ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และการประมวลผลทางภูมิศาสตร์
เพื่อการวางผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกรมฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 34 คน 
ผลที่ได้รับ คือ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้โปรแกรม GIS ในการวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลทางภูมิศาสตร์ 
เพื่อการวางผังเมืองได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการและมาตรฐานเดียวกัน 
(https://drive.google.com/file/d/1gdeD_SQthA8tXHklf_UtEkCHFBlkGCk-/view?usp=sharing) 

     5.4.2  มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์การ 
   ยุทธศาสตร์ ได้แก่... ยุทธศาสตร์ของกรมทั้งด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านการบริการด้านช่าง 

แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ คือ... 
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรม/สัมมนาตามยุทธศาสตร์ของกรม 4 ด้าน (สามารถค้นหาแผนได้ที่ Website ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน 

การพัฒนาเมือง) เช่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การตีราคาทรัพย์สินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ" สนองยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง  
เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินฯ รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ให้ดําเนินการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรมและเสมอภาค ผู้ผ่านการอบรมจะได้
ความรู้ความเข้าใจ ดําเนินงานถูกต้อง ได้มาตรฐาน https://drive.google.com/file/d/1MRnflo9aUGyqdKtZVBLqw1BApNxEwc48/view?usp=sharing) 
และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สรุปและทบทวนผลการดําเนินงาน" เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาองค์กร และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
กรม ทั้ง 4 ด้าน โดยนําผลสรุปการระดมความคิดเห็นประเด็นปัญหาและทางการแก้ไขไปปฏิบัติและขยายผล ซึ่งบุคลากรของกรมที่เข้าอบรมจะได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหาในการดําเนินงาน และร่วมกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (https://drive.google.com/file/d/1SGZWUv6KH1jKihgRYnHge2aexlh4pvwK/view?usp=sharing) 
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
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เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.4.2  มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์การ (ต่อ) 
   สมรรถนะหลัก ได้แก่...กรมได้มีการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่" รุ่นที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ 

ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจหลัก อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สร้างความรักความผูกพัน และเป็นการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการของกรมฯ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ดําเนินการ ระหว่างวันที่ 18 - 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ําพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 43 คน ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมจะเป็น ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีอุดมการณ์ 
ค่านิยมที่เหมาะสมในการเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งเน้นให้ข้าราชการใหม่ มีสมรรถนะหลัก ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมฯ 
(https://drive.google.com/file/d/1uGrZ8mjjc8tAvocLcSQPXpuXGDu9QaUZ/view?usp=sharing) 

แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก คือ...แผนพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์การผังเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์การ
อาคาร ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง 

     5.4.3  มีการพัฒนาของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเรื่อง 
   ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ...กรมได้มีการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิ่ม 

สูงขึ้นของระดับน้ําทะเลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กรณีศึกษาอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอําเภอแกลง จังหวัดระยอง" โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของกรมเกิดความเข้าใจต่อผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ําทะเล ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน และสามารถนํา
ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมตามแนวทางการปรับตัวและยืดหยุ่นเพื่อรอง รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทําให้การ
ตั้งถิ่นฐานของประชาชนปลอดภัย สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรกรมฯที่รับผิดชอบงานวางและจัดทํา 
ผังเมือง และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โครงการฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จํานวน 118 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ําทะเลต่อการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับชาติที่
ต้องเร่งแก้ไข (https://drive.google.com/file/d/19GbLgcwOSEJnSOwUZqmsy7k8URmRrG_1/view?usp=sharing) 
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     5.4.3  มีการพัฒนาของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเรื่อง (ต่อ) 
   ความรู้และทักษะดิจิทัล ได้แก่...กรมมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทําสื่อการสอนสําหรับวิทยากรยุคดิจิทัล" รุ่นที่ 2 โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากรในสังกัด หรือประชาชน ได้รับความรู้ และปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดี โดยสามารถนําเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการจัดทําสื่อการสอน ซึ่งถือเป็นการสร้างความน่าสนใจ จนก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2563 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 มีผู้ผ่านการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 39 คน 
ซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถจัดทําสื่อการสอนมาประยุกต์ในการจัดทําสื่อการสอนได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 
(https://drive.google.com/file/d/1xvNXO5Lka6Hhqf8dXrio0uBi6WvQ96zt/view?usp=sharing) 

     5.4.4  มีการพัฒนาบุคลากร และผู้นําใหม้ีความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤตที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน 
   คือ...

- โครงการสัมมนาทางวิชาการวันผังเมืองโลก เรื่อง "ผังเมืองแห่งอนาคตจุดเปลี่ยนประเทศไทย" เพื่อมุ่งเน้นเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและบุคลากรกรมที่มีหน้าที่ด้านผังเมือง ผู้เข้าร่วมจํานวน 309 คน ผู้เข้าร่วมจะได้รับนโยบายและ
แนวทางดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ สภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน 
(https://drive.google.com/file/d/1EHPvsNHp0ybOrIkkniHTu8gprKTD41uu/view?usp=sharing)  

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สรุปและทบทวนผลการดําเนินงาน" เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาองค์กร ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม 4 
ด้าน โดยนําผลการระดมความคิดประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขไปปฏิบัติและขยายผล ถือเป็นการมุ่งเน้นการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน ผู้เข้าร่วมจํานวน 278 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์สภาพปัญหาการดําเนินงานและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (https://drive.google.com/file/d/1SGZWUv6KH1jKihgRYnHge2aexlh4pvwK/view?usp=sharing)  
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6.1 กระบวนการทํางานที่เชือ่มโยงตั้งแตต่น้จนจบสู่ผลลัพธท์ีต่้องการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.1.1 หน่วยงานมีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มุ่งสูค่วามเปน็เลศิ โดยกระบวนการนั้น 
     คือ…- กระบวนการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง…ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ที่รับผิดชอบตามพื้นที่ต่าง ๆ ท้องถิ่น เครือข่าย
ชุมชนคนริมน้ํา ในการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชให้หมด ไปในทุกพื้นที่เป้าหมาย ร่วมถึงการพัฒนาเครื่องมือ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
มาใช้ในการกําจัด และแนวทางความร่วมมือกับท้องถิ่นในการนําไปแปรรูป 

- กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง… เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคล้อง กับสภาพแวดล้อม  

     6.1.2 หน่วยงานมีการตดิตามควบคุมกระบวนการ โดย 
   การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามควบคุม ระบบติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานกําจัดผักตบชวาและวัชพืชเป็นประจํา ติดตาม

ความก้าวหน้าในการดําเนินการก่อสร้างโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และติดตามผลการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม บนระบบรายงาน
ผลทางอินเทอร์เน็ต แสดงผลรายงานในระบบ ONE DPT ผ่านเว็บไซต์ http://onedpt.dpt.go.th หรือ Application "ONE DPT" ซึ่งในส่วนของการ
แก้ไขปัญหาผักตบชวาจะมีศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา http://subsites.dpt.go.th/ptw/ เป็นหน่วยติดตามประเมินผลรายงาน  
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อให้สามารถนํานวัตกรรมมาบริหารจัดการให้การติดตามควบคุมกระบวนการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   ใช้ตัวชีว้ัด เชน่… 
- ร้อยละของพื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รับการวางจัดทําผังเมืองรวมแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้ และมีกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม  
- จํานวนผักตบชวาและวัชพืชที่สามารถกําจัดได้  
- ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้ 
  มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
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     6.1.2 หน่วยงานมีการตดิตามควบคุมกระบวนการ โดย (ตอ่) 

  
  

ใช้ข้อมูล คอื… 
- จํานวนปริมาณการกําจัดผักตบชวาของแต่ละหน่วยงาน  
- จํานวนผังเมืองรวมที่จัดทํา  
- จํานวนผักตบชวาและวัชพืชที่ถูกกําจัด  
- จํานวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ร่วมกบัเครือข่าย คอื…  
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอปท.ในพื้นที่ที่จัดทําผังเมือง/พัฒนาเมือง และภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 

6.1.3 หนว่ยงานออกแบบกระบวนการโดยคาํนึงถึงความเชือ่มโยงตัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการ แบบ end to end Process 

  
  

คดิเปน็ร้อยละ…ร้อยละ 100  
ของกระบวนการทั้งหมดทีต่อ้งเชื่อมโยงกบัหลายหน่วยงานระบุ (รายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
1) กระบวนการออกแบบอาคารและประมาณราคา 
เป็นกระบวนการทํางานหลักที่จําเป็นต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานภายในองค์กร เนื่องจากบางโครงการที่ทางหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมาแล้วนั้น มีองค์ประกอบของเนื้องานที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เป็นผู้ดําเนินการออกแบบ จึงได้วางแนวทางในการทํางาน
ร่วมกันของหน่วยงานภายในองค์กรไว้ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละด้านต่างกัน เป็นกระบวนการทํางานที่ส่งต่อแต่ละหน่วยงาน
ดําเนินการจนกว่าจะจบกระบวนการ เช่น สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่มีบางโครงการที่จําเป็นต้องให้อาศัย
ผู้เชี่ยวชาญในด้านสถาปัตยกรรมเป็นผู้ออกแบบ จึงได้ส่งต่อให้สํานักสถาปัตยกรรมดําเนินการออกแบบ และเมื่อเสร็จเรียบร้อยจะดําเนินการส่งต่อ
ให้กับกองมาตรฐานราคากลางเพื่อตรวจสอบแบบและประมาณราคาสําหรับดําเนินการขั้นต่อไป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่…สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง สํานักสถาปัตยกรรม สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบกองมาตรฐาน
ราคากลาง 
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6.1 กระบวนการทํางานที่เชือ่มโยงตั้งแตต่น้จนจบสู่ผลลัพธท์ีต่้องการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

6.1.3 หนว่ยงานออกแบบกระบวนการโดยคาํนึงถึงความเชือ่มโยงตัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการ แบบ end to end Process (ต่อ) 

  
  

2) กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม เป็นกระบวนการทํางานหลักที่จําเป็นต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานภายในองค์กรเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากการวางผังเมืองจะต้องอาศัยการดําเนินการจากหลายหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อให้สําเร็จลุล่วงและได้มาตรฐาน เช่น  
สํานักผังประเทศและผังภาค จะดําเนินการกําหนดนโยบายการตั้งถิ่นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศ เพื่อเป็นแนวทาง การพัฒนา
พื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาค จังหวัด และอําเภอ สนับสนุน กํากับ และประสานงานการพัฒนาพื้นที่ส่วนสํานักวิศวกรรมการผังเมืองจะ
ดําเนินการสํารวจ รังวัด และจัดทําแผนที่เพื่อการผังเมืองทุกระดับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักวิเคราะห์และประเมินผล สํานักผังประเทศและผังภาค สํานักผังเมืองรวม สํานักวิศวกรรมการผังเมือง  
สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง  
(ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหวา่งการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อให้สามารถนํานวัตกรรมมาบริหารจัดการในการดําเนินการทุกกระบวนการของทุกหน่วยงาน) 

     6.1.4  หน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพ
กระบวนการ ได้แก่ 

  
  

เทคโนโลยทีีน่ํามาใช้ คือ…ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

กระบวนการทีถ่กูยกระดบั คอื… 
1. กระบวนการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กับข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น 

ผลงานที่โดดเด่น คือ...การทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวงกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
2. กระบวนการบูรณาการข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดิจิทัล 

ผลงานที่โดดเดน่ คอื...การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ร่วมกับกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) "ระบบให้บริการค้นหาตําแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps)" 
ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ปี 2563 
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6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลติ กระบวนการ และบริการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.2.1 ในรอบปทีี่ผ่านมาหนว่ยงานไดพ้ฒันานวตักรรม/นําดิจทิัล เข้ามาใช้ เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงาน/การใหบ้ริการ  

  
  

กระบวนการหลัก คอื…กระบวนการให้บริการข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดิจิทัล 
นวตักรรม/ดจิทิัลทีน่ํามาใช้ คอื…ระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 

  
  

กระบวนการสนบัสนุน คอื…กระบวนการให้บริการเรื่องร้องเรียน 
นวตักรรม/ดจิทิัลทีน่ํามาใช้ คอื... 
ระบบรับ - ส่ง ร้องเรียน (ออนไลน์) ผ่าน Web Application สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่  
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php  
โดยสามารถติดตั้ง Web App ไว้บนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อสะดวกในการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล และช่วยประหยัดเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมาติดต่อที่กรมฯ โดยมีคู่มือการใช้งาน ดังนี้  
https://drive.google.com/file/d/12sIPYgkaB9cvlGy867oNdqdGXG-Pvd0V/view?usp=sharing ทั้งนี้ หน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดทํา
สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นําดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวน การหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
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6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลติ กระบวนการ และบริการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.2.2  ในรอบปทีี่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลกัและกระบวนการสนบัสนุน 

  
  

กระบวนการหลัก คือ…การขยายผลการให้บริการการค้นหาแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเชิงบูรณาการเพื่อการบริการ ร่วมกับหน่วยงานที่มีความ
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านผังเมือง โดยการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ร่วมกับกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) "ระบบให้บริการค้นหาตําแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps)" ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ปี 2563  
 

กระบวนการสนับสนุน คือ…การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัล ใช้ในการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

นวัตกรรมที่นํามาใช้ คือ Web App Mobile App และ App ONE DPT ในการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจติดตามงาน เป็น
ข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการบริหารงาน https://onedpt.dpt.go.th/ ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงาน
ก่อสร้าง Web GIS Portal การติดตามความคืบหน้าโครงการ ระบบภูมิสารสนเทศกลาง ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา การจัดรูป
ที่ดินฯ 

     6.2.3 ในรอบปทีี่ผ่านมาหนว่ยงานมีผลงานนวตักรรมที่โดดเดน่ที่สามารถแก้ไขปญัหาที่ซบัซอ้น หรือส่งผลกระทบสงูตอ่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

  
  

นวัตกรรม คือ…การบูรณาการเพื่อการบริการ ร่วมกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านผังเมือง โดยการบูรณาการ
ข้อมูล เพื่อการบริการ ร่วมกับกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) "ระบบให้บริการค้นหาตําแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps)" ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ 
ระดับดีเด่น ปี 2563 
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6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลติ กระบวนการ และบริการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.2.2  ในรอบปทีี่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลกัและกระบวนการสนบัสนุน 

  
  

ปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง คือ ต่างหน่วยต่าง ๆ ทํางานกันคนละด้าน การใช้แบบแปลน/แผนผัง/แผนที่ ที่มีขนาดที่แตกต่างกัน 

ความชัดเจนจึงมีความแตกต่างกันตามลักษณะของแพลตฟอร์มที่ใช้งาน และการสืบค้นหาข้อมูลที่ต้องดําเนินการในหลาย ๆ หน่วย ในระบบและ
วิธีการที่แตกต่างกัน การบริการการร่วมศูนย์โดยให้ทุกเรื่องที่มีลักษณะเดียวกันที่มีความเกี่ยวเนื่องกันให้มีความสมบูรณ์ และพร้อมให้บริการใน
หลายหน่วยงานในที่เดียวกัน จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการรับบริการในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ 

6.3 การลดตน้ทุนและการใชท้รัพยากรเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั 

     6.3.1 ในรอบปทีี่ผ่านมาหนว่ยงานได้มีการวิเคราะหต์น้ทนุของกระบวนการ ดงันี้  

  
  

กระบวนการหลักที่สําคัญ 2 ลําดับแรก 
กระบวนการหลักที่สําคัญลําดับแรก คือ…กระบวนการออกแบบงานก่อสร้างและประมาณราคาผ่านระบบ BIM (ระยะเรียนรู้และจัดหาเครื่องมือ) 
ต้นทุน คือ…เวลา และการบริหารจัดการ 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่… 
ใช้ระบบ BIM มาบริหารจัดการงานออกแบบ 
ระยะยาว ได้แก่ – 
กระบวนการหลักที่สําคัญลําดับที่สอง คือ…กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) 
ต้นทุน คือ…เวลา การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ 

เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่…ใช้ระบบ Testing เพื่อลงทะเบียน และจัดเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ และมี QR Code สแกน 
เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ ดําเนินการ และดาวน์โหลดเอกสารผลการทดสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และความรวดเร็ว 
ในการดําเนินงานขั้นต่อไป รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ ง่ายต่อการใช้งานบนระบบอินเทอร์เน็ต 
ระยะยาว ได้แก่ – 
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6.3 การลดตน้ทุนและการใชท้รัพยากรเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.3.1 ในรอบปทีี่ผ่านมาหนว่ยงานได้มีการวิเคราะหต์น้ทนุของกระบวนการ ดงันี้ (ต่อ) 

  
  

กระบวนการหลักที่สําคัญ 2 ลําดับแรก 
กระบวนการหลักที่สําคัญลําดับแรก คือ… กระบวนการยื่นคําร้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการผังเมืองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ต้นทุน คือ…เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่… 
ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ ง่ายต่อการใช้งานบนระบบอินเตอร์เน็ต 
ระยะยาว ได้แก่ – 
กระบวนการหลักที่สําคัญลําดับที่สอง คือ…กระบวนงานให้บริการด้านการออกแบบเฉพาะงานสถาปัตยกรรม 
ต้นทุน คือ…เวลา และการบริหารจัดการ 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่…ใช้เครื่องสแกนแบบเพื่อสําเนาแบบกระดาษไขที่ผ่านมา การลงนามแล้ว นํามาจัดเก็บแบบ 
ในรูปแบบไฟล์ (PDF) และใช้ระบบ ONE DPT ช่วยในการติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และความรวดเร็วใน
การดําเนินงานขั้นต่อไป 
ระยะยาว ได้แก่ – 

     6.3.2 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยดีจิิทลั เพือ่สร้างนวัตกรรมในการลดต้นทนุ 

  
  

โดยนวัตกรรมนั้น คือ…ระบบ BIM (ระยะเรียนรู้/จัดหาเครื่องมือ) สําหรับงานออกแบบก่อสร้าง ประมาณราคา 

โดยสามารถลดต้นทุน ได้อย่างไรระบุ…ลดเวลาในการดําเนินงาน โดยทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทํางานผ่านระบบที่เชื่อมโยงกัน
ทั้งระบบ สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องจนกระบวนการแล้วเสร็จ 
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6.3 การลดตน้ทุนและการใชท้รัพยากรเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.3.3 นําผลการวิเคราะหไ์ปใช้ในการลดตน้ทนุและเพิ่มประสิทธภิาพในการทํางาน โดย (ระบุ) 

   การกําหนดนโยบาย/มาตรการ คือ…การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน ลดเวลา 
และค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะงานด้านการผังเมืองที่มีผลกระทบต่อประชาชน เอกชน และหน่วยงานอื่นค่อนข้างสูง ทั้งทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข รวมถึงความมั่นคง เช่น "ระบบให้บริการค้นหาตําแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต 
(LandsMaps) " โดยมีหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน ประกอบด้วย กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

   การใช้เทคโนโลยี คอื…ใช้ระบบสารสนเทศ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบแผนที่ดิจิทัล เชื่อมโยงใช้งาน บนเว็บไซต์ มือถือ เป็นต้น  
(http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/) 

   แบง่ปนัทรัพยากร คือ…ข้อมูลการให้บริการการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการผังเมือง บนระบบ LandsMaps  
(http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/) 

     6.3.4 หน่วยงานมีการใช้ขอ้มูลเทยีบเคยีง (Benchmarks) เพือ่เพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนั โดยข้อมูลเทียบเคยีงทีน่ํามาใช้ 

   คอื – 
และสามารถเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขันอย่างไร ระบุ - 
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธผิลทั่วทั้งองคก์าร และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.4.1 หน่วยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพื่อการคาดการณ์ความสําเร็จของกระบวนการ ระบุ 

  
  

กระบวนการ คอื... 
- กระบวนการสํารวจปักหมุดแนวถนนโครงการคมนาคมขนส่งตามผังเมือง  
- กระบวนการสํารวจจัดทําแผนที่กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ  
- กระบวนการจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติในระดับอําเภอ  
- กระบวนการประเมินผลการคมนาคมและขนส่งตามผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  
- กระบวนการผังเมืองที่จัดทํา (ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน)  
- กระบวนการผังเมืองที่จัดทํา(ผังเมืองรวมชุมชนระดับอําเภอ)  
- กระบวนการการวางผังพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

   ตัวชีว้ัด คอื… 
.- จํานวนการสํารวจปักหมุดแนวถนนโครงการคมนาคมขนส่งตามผังเมือง (แห่ง)  
- จํานวนการสํารวจจัดทําแผนที่กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ (แห่ง)  
- จํานวนการจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติในระดับอําเภอ (อําเภอ)  
- จํานวนการประเมินผลการคมนาคมและขนส่งตามผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ผัง)  
- จํานวนผังเมืองที่จัดทํา(ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน) (ผัง)  
- จํานวนผังเมืองที่จัดทํา(ผังเมืองรวมชุมชนระดับอําเภอ) (ผัง)  
- พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง (ผัง) 
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธผิลทั่วทั้งองคก์าร และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.4.2 หน่วยงานกําหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น 

  
  

ตัวชีว้ัดด้านเศรษฐกิจ คอื… 
- พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ําท่วม (โครงการ)  
- จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (แห่ง)  
- จํานวนโครงการพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (แห่ง)  
- จํานวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แห่ง) 

ตัวชีว้ัดด้านสงัคม คือ… 
- จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แห่ง)  
- จํานวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย (แห่ง)  
- จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน (ไร่) 

ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ… 
- ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันการพังทลาย (โครงการ)  
- จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ําที่ถูกกําจัด (ผักตบชวา/วัชพืช) (ตัน) 

ตัวชีว้ัดด้านสาธารณสุข คอื… 
- ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (ร้อยละ) 
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธผิลทั่วทั้งองคก์าร และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.4.3 ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่น ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่สําคัญ โดยผลงานที่โดดเด่นนั้น 

    คือ… 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง/สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

- พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ําท่วม  
- พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันการพังทลาย  
- พื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย 

ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป… 
- ความมั่นคงในพื้นที่สามารถป้องกันผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ําท่วม ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

- ความมั่นคงชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการป้องกันจากการพังลายของพื้นที่ และการสูญเสียดินแดน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
- โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
- โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
- พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
- พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป… 
- การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมในทุกด้าน  
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวก ปลอดภัย พร้อมในการให้บริการ ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  

- การพัฒนาพื้นที่ในชุมชนเมืองตามแนวถนนผังเมือง เพื่อขยายเส้นทางจราจร พัฒนาเมืองให้มีความเจริญเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 



หน้า |113 

 

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธผิลทั่วทั้งองคก์าร และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิผลของการดําเนินงาน โดย 

  
  

มีการจัดการความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นคือ…
1.ด้านพันธกิจ คือ  

- การประชุมรับทราบปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และทบทวนผลการดําเนินงานประจําปี เพื่อแก้ไขปัญหา กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (After Action Review)  

– มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ทุกไตรมาส http://office.dpt.go.th/reportdpt/index.php/reportplan /  
2.ด้านเทคโนโลยี คือ เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมีเป้าหมายการพัฒนาในเรื่องการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลทางเทคโนโลยี แต่เมื่อ

ข้อมูลถูกพัฒนาและจัดเก็บรวบรวมเพื่อการจัดการอยู่บนคอมพิวเตอร์เป็นจํานวนมาก กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือก่อการร้าย 
ก็จะตามมาด้วย เนื่องจากข้อมูลบางประเภทเป็นข้อมูลที่มีราคาสูง หรือมีความเสี่ยงต่อความมั่นคง หากถูกทําลาย หรือเข้ามาควบคุม 
จากภายนอก ซึ่งอาจนําไปสู่สภาวะวิกฤติ ของประเทศได้ ในปัจจุบันเรื่อง Cyber Security เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและมีการลงทุนอย่างสูง 
เพื่อการป้องกันให้เกิดความปลอดภัย และประเทศต่าง ๆ ที่มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ก็ได้มีการพัฒนากฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ  
มาคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับ Cyber Security 

และจัดการโดยวิธีการ… 
1.ด้านพันธกิจ คือ ผู้บริหารแต่ละหน่วยรวบรวมปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นํามาจัดกลุ่มประชุมตามลักษณะของกรณีความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อรวมกันหาแนวทางแก้ไข สรุปถอดบทเรียน เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ 
(https://www.dpt.go.th/th/dpt-public-relations/new-release/487-after-action-review-aar.html) 

2. ด้านเทคโนโลยี คือ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการพัฒนาการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลทางเทคโนโลยีต้องมาควบคู่กับความปลอดภัย 
ในทุกมิติ ข้อมูลบางข้อมูลที่มีความสําคัญ เช่น ผังเมือง หรือฐานข้อมูลการใช้อาคารต่าง ๆ จะต้องมีการวางระบบป้องกันความปลอดภัยไม่ให้ 
มีการโจรกรรมข้อมูล เข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือทําลายข้อมูลที่เป็นหลักฐานสําคัญ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมีการพัฒนาระบบสร้างผู้เชี่ยวชาญและ 
การลงทุนด้านเครื่องมือต่าง ๆ สิ่งที่สําคัญที่สุด คือการสํารองข้อมูล (Back Up) ว่ามีแนวทางในการสํารองข้อมูลอย่างไร และยังจําเป็นต้องมีการเก็บ
ข้อมูล ในรูปแบบกระดาษที่เป็นข้อมูลสําคัญควบคู่ไปกับการสํารองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
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     6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิผลของการดําเนินงาน โดย 

    เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัภัยพิบตัแิละภาวะฉุกเฉิน 
โดยภยัพบิตัิ/ภาวะฉุกเฉิน คอื…  
1. ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด คือ ทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน และแผนความต่อเนื่อง (BCP) ในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019  
2. ความเสี่ยงด้านพันธกิจ คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พายุ น้ําท่วม แผ่นดินไหว เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้ง  

การวางแผนรับมือภัยพิบัติจึงยังต้องพัฒนาต่อเนื่อง กรณีล่าสุดในปี 2554 ประเทศไทยประสบภาวะอุทกภัยรุนแรง การช่วยเหลือและ
ตอบสนองเป็นไปอย่างยากลําบาก เพราะไม่เคยประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่ ซึ่งในกรณีที่โลกมีแนวโน้มภัยพิบัติรุนแรงขึ้น ประเทศไทยต้องมีแผน
รับมือกับภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่ก่อความเสียหายเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยของโครงสร้างที่
ส่งผลต่อชีวิต การรับมือกับผลกระทบของภัยพิบัติต้องอาศัยพื้นฐานด้านการออกแบบและก่อสร้าง ดังนั้น ไม่ว่าภารกิจด้านงานผังเมือง/
อาคาร/บริการด้านช่าง/พัฒนาเมือง ล้วนเกี่ยวกับการรับมือด้านภัยพิบัติทั้งสิ้น กรมฯ มีบทบาทสําคัญในการสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินให้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมพร้อม และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ 

 

มีการเตรียมความพร้อม คือ… 
1. ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด คือ ดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดโรคไวรัส 2019 ตามกระบวนการขั้นตอนที่
กําหนดในแผน BCP เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค และมาตรการ 
ทางรัฐบาลในการควบคุมคนและพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ พร้อมมาตรการคัดกรอง การเว้นระยะห่าง การใช้หน้ากากอนามัย  
และการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ เป็นต้น  

2. ความเสี่ยงด้านพันธกิจ คือ ดําเนินการตามกระบวนการทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เช่น จัดอบรมการให้ความรู้เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน ฝึกซ้อมการหนีไฟเพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และในส่วนของภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
นั้น ได้มีการวางแนวทางรับมือโดยการสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําภายในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัย
พิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ของความปลอดภัยในชีวิตประชาชน ซึ่งได้มีการตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของระบบป้องกัน 
น้ําท่วมและเขื่อนป้องกันตลิ่งอยู่เสมอ 
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หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
 

7.1 การบรรลผุลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 
เป็นการวัดความสําเร็จของการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์ กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  

รวมทั้งตัววัดที่ดําเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่กําหนดไว้ประจําปีและตัววัดร่วม ตัววัดด้านการดําเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
1.1 [มากดี] จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (งปม.ปีเดียว) 
13 โครงการ - 13 18 138.5 % 500 

1.2 [มากดี] จํานวนอาคารภาครัฐที่ได้รับการกํากับ ดูแล  และ

ตรวจสอบ 
6,050 อาคาร  5,650 6,450 6,116 101.1 % 300 

 

2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base) 

- ไม่มีตัวชี้วัด - 

3. การดําเนินการด้านกฎหมาย 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลการดําเนินการด้านกฎหมาย 

- ไม่มีตัวชี้วัด – 
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4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์*** 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
4.1 [มากดี] จํานวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ดําเนินการปรับปรุง
โดยกระบวนการมีส่วน ร่วมของประชาชนเพื่อเป็นผังแม่บท
การพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด 

14 ผัง - 14 16 114.3 % 500 

4.2 [มากดี] ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ําภายในประเทศที่ได้รับ
การป้องกันการกัดเซาะการพังทลาย 106,926 เมตร 100,428 106,926 115,748 108.3 % 400 

4.3 [มากดี] จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีจัดรูปที่ดินเพื่อการ

พัฒนาพื้นที่ 
914 ไร่ 1,460 368 1,199 131.2 % 500 

 
5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น 
ตัวชี้วัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

- ไม่มีตัวชี้วัด - 
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7.2 การบรรลผุลลัพธ์ตามตวัชี้วัดด้านผู้รบับริการ และประชาชน 
เป็นการวัดผลด้านการให้ความสําคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วนราชการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน  

การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 
 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย*** 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วนราชการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
1.1 [น้อยดี] ร้อยละค่าเฉลี่ยความไม่พึงพอใจของผู้ รับบริการต่อ
การบริการ ตามภารกิจต่าง ๆ ของกรมฯ 

ร้อยละ 25 25 25 24 104.2 % 300 

1.2 [มากดี] ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการตรวจสอบ

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

ร้อยละ 92.40 93.20 91.60 93.40 101.1 % 300 

 

2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ*** 
ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและการให้ความร่วมมือจากประชาชนและผู้เข้ามารับการบริการจากส่วนราชการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
2.1 [มากดี] จํานวนโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย 

เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพในเขต กทม. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของ
อาคาร/ผู้ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้อาคาร 

320 โรง 315 318 345 107.8 % 400 

2.2 [มากดี] จํานวนการให้คําปรึกษาด้านช่างแก่ประชาชนหรือผู้เข้า

มารับการบริการจากส่วนราชการ 
125,000 ครั้ง 121,950 121,700 620,534 496.4 % 500 
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3. ผลการดําเนินการด้านโครงการประชารัฐ 
ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความสําเร็จของการดําเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจําหน่ายสินค้าภายใต้โครงการประชารัฐ 

- ไม่มีตัวชี้วัด – 

4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 

- ไม่มีตัวชี้วัด – 

 

5. การแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเกิดผล 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
5.1 [มากดี] ร้อยละของจํานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขและยุติ
เรื่อง ของศูนย์ดํารงธรรม 

ร้อยละ 94.74  100 89.47 84.61 89.3 % 200 
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7.3 การบรรลผุลลัพธ์ตามตวัชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
     เป็นการวัดความสําเร็จของการดําเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการเพื่อให้มีสมรรถนะสงู 

 
1. จํานวนนวัตกรรมต่อบุคลากร*** 
ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
1.1 [มากดี] ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องนวัตกรรม
และเทคโนโลยี  

ร้อยละ 18 13.43 17.10 32.00 177.8 % 500 

2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา*** 
ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
2.1 [มากดี] จํานวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
พัฒนาบุคลากรด้านช่าง  600 คน 32 590 939 156.5 % 500 
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3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งตามแผน 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งตามแผน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
3.1 [มากดี] จํานวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 

42 คน 39 46 45 107.1 % 400 

 

4. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
4.1 [มากดี] จํานวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมภาคีเครือข่าย
ภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

1 คน 1 1 2 200 % 500 

 

5. จํานวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
5.1 [มากดี] จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต 
(มารับบริจาคในสถานที่) 

342 คน - - 342 100 % 300 
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7.4 การบรรลผุลลัพธ์ตามตวัชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 
เป็นการวัดความสําเร็จของการดําเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็นต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ 

 

1. จํานวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก*** 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสําเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
1.1 [มากดี] สํานักงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกับสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ในระดับดีจากผลงานโครงการการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่จังหวัด 

1 รางวัล 1 1 - 0 % 200 

1.2 [มากดี] สหกรณ์กรมโยธาธิการ 2529 จํากัด ได้รับรางวัลสหกรณ์
ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

1 รางวัล - - 1 100 % 300 

 

2. จํานวน Best practice* 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสําเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best practice 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
2.1 [มากดี] กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ 
ระดับดีเด่น ประจําปี 2563 ประเภทการบูรณาการข้อมูลเพื่อการ
บริการ (ผลงาน "ระบบให้บริการค้นหาตําแหน่งแปลงที่ดินด้วย
ภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)) 

1 รางวัล - - 1 100 % 300 
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3. จํานวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง  
    ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสําเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ        
    - รางวัลระดับกรม เป็นรางวัลที่ส่วนราชการระดับกรมมอบให้หน่วยงานย่อยในสังกัด 

    - รางวัลระดับกระทรวง เป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด 

- ไม่มีตัวชี้วัด – 

 

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสําเร็จของการแข่งขัน โดยได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
4.1 [มากดี] อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing 
Business (อันดับที่ดีขึ้น) จากการจัดอันดับของธนาคารโลก (World 
Bank) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง โดยกรมโยธาฯให้บริการข้อมูล
การทดสอบดิน (soil test) เพื่อลดขั้นตอนในการขออนุญาต 

อันดับ 27 26 27 21 128.6 % 500 

 

5. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสําเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ โดยมีบุคลากรของตนเองได้รับการยกย่องจากภายนอก 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
5.1 [มากดี] จํานวนบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพล
เรือนดีเด่นประจําปี 2 2 2 2 100.0 % 300 
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7.5 การบรรลผุลลัพธ์ตามตวัชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสขุ และสิ่งแวดล้อม 
 เป็นการวัดความสําเร็จของการดําเนินการในด้านต่าง ๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการดําเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข  

      และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่และประเทศ 
 

1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม*** (กระบวนการที่ดําเนินการข้ามหลายหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลุผลของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ดําเนินการข้ามหลายหน่วยงานของส่วนราชการ (Area base)  
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
1.1 [มากดี] กระบวนการจัดการข้อมูลร่วมกันบนระบบเดียวกัน 
"ระบบให้บริการค้นหาตําแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิ สารสนเทศ
ทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วม
บูรณาการข้อมูลแผน ผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดิจิทัล
ในพื้นที่  76 จังหวัด หน่วยงานเข้าร่วมประกอบด้วย กรมที่ดิน 
กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

3 หน่วย - - 5 166.7 % 500 

 

2. ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
2.1 [มากดี] จํานวนรายได้จากค่าธรรมเนียมการบริการทดสอบวัสดุ ที่
เพิ่มขึ้นประจําปี 

25.8302 
ล้านบาท 

(25,830,219) 

11.2490 ลบ. 
(11,249,076) 

40.4113 ลบ. 
(40,411,362) 

55.3305 ลบ. 
(55,330,514) 

214.2 % 500 
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3. ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านสังคม  
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านสังคม 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
3.1 [มากดี] จํานวนการให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบข้อหารือ และ
พิจารณาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมาย
ขุดดินและถมดิน 

339 ครั้ง - - 752 221.8 % 500 

 

4. ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563

4.1 [มากดี] จํานวนการกํากับดูแลกฎหมายควบคุมอาคาร 730 เรื่อง 811 650 844 115.6 % 500 

 

5. ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563

5.1 [มากดี] จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้าํที่ถูกกําจัด 1,090,000 ตัน 880,507 1,087,537 1,126,342 103.3 % 300 
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7.6 การบรรลผุลลัพธ์ตามตวัชี้วัดด้านการลดต้นทนุ การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
เป็นการวัดความสําเร็จของการดําเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

 

1. การลดต้นทุน*** (ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้) 
ตัวชี้วัดของการลดต้นทุนทั้งในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรับปรุงงาน และการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อลดต้นทุนในการทํางาน 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
1.1 [มากดี] ร้อยละความสําเร็จในการประหยัดพลังงาน (เริ่ม
ดําเนินการปี 62) 

ร้อยละ 18.07 - 18.07 23.03 127.4 % 500 

 

2. จํานวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ 
ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563

2.1 [มากดี] จํานวนระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการพัฒนา 4 ระบบ 3 4 5 125.0 % 500 

 

3. ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี*** 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
3.1 [มากดี] ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1 ช่องทาง 1 1 1 100.0 % 300 
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4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
4.1 [น้อยดี] ความสําเร็จในการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

4 ชั่วโมง 4 4 3.75 106.7 % 400 

 

5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฏระเบียบ และกฎหมาย 
ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน 

2561 2562 2563
๕.1 [มากดี] ความสําเร็จของการยกร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ 

กระทรวงมหาดไทย (รวมถึงพ.ร.บ. ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ) 
60 เรื่อง - - 77 128.3 % 500 
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สว่นที่ 3 

ภาคผนวก 
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คําสั่งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. มีการพัฒนาให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ทาง website และมี
มาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก 
2. มีการเชื่อมโยงกระบวนการและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ไม่ว่าจะ
เป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
3 . มีการบู รณ าการข้อ มูลและความ ร่วม มือระห ว่างหน่ วยงาน 
และเครือข่ายภายนอก เช่น การทํา MOU

1. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในองค์กร และวางแผนการจัดการความเสี่ยง 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นจะสามารถตอบสนองได้ทันการณ์ 
2. พัฒนายกระดับบุคลากรให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ ก้าวทัน
เทคโนโลยี สร้างความรอบรู้ และพัฒนาให้มีทักษะหลากหลายด้าน 
3. พัฒนาระบบการสร้างนวัตกรรม 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบดิจิทัล 

1. วางแผนการทํางานโดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
2. พัฒนากระบวนการและคุณภาพการให้บริการโดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ เพื่ออํานวยความสะดวกและยังช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางมาติดต่อขอใช้บริการ 
3. พัฒนาช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ให้
มีหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น  
4. ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ 
โดยมีการสํารวจความพึงพอใจในการใช้บริการและนํามาปรับปรุงการ
ทํางานให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการ 

 

แนวทางการพฒันา 

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

1. ตอบสนองความต้องการประชาชน
2. ทํางานเชิงรุก 
3. ค้นหาโอกาสในการสร้างบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ
ในอนาคต 
4. ความสะดวกรวดเร็วผ่านกลไกของดิจิทัลเทคโนโลยี 
5. เข้าใจถึงความต้องการเฉพาะรายบุคคล 

1. การเข้าถึงข้อมูล
2. แบ่งปันข้อมูล 
3. เชื่อมโยงกระบวนการ 
4. ประสานการทํางานข้ามหน่วยงาน 
5. บูรณาการไร้รอยต่อ 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง
ดําเนนิการ 
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ขั้นตอนการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. ประเมนิตนเอง (Self Assess)
- ทบทวนลักษณะสําคัญขององค์การ 
- ประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (หมวด 1-6) 
- ประเมินผลงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

2. ชี้จุดที่ต้องปรับปรุง (Identify Gap)
จากการประเมินตนเองตามเกณฑ์  PMQA 4.0 
และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

3. กําหนดเรื่องสําคัญที่ต้องทํา 
(Set Priorities for Improvement) 
- จัดทําแผนพัฒนาองค์การ (หมวด 1-6) 
- กําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ (หมวด 7) 
- พัฒนาผลงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั

4. นําไปปฏิบตัิ (Implement Solutions)
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคก์าร 
- ติดตามกํากับโดยใช้ Line กลุ่มของผู้บริหาร และ 

Application ONE DPT 

5. วัดผลการปรบัปรงุ 
(Measure Results and Impacts) 
- ประเมินผลลัพธ์ PMQA หมวด 7 
- ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครฐั  
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ความเห็นของผู้ตรวจประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 [การประเมินตนเอง (Self Assessment)] 
หมวด 1 การนําองค์การ 
 

 

1.1 ระบบการนําองคก์ารทีส่ร้างความยั่งยืน 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.1.1 บรหิารกําหนดทศิทางในการสร้างขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/สงัคม/สาธารณสขุ/สิง่แวดล้อม) (ระบุอย่างนอ้ย 2 ด้าน)  

        มีการดําเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้… 
ด้านเศรษฐกิจ คือ…ดําเนินการด้านพัฒนาถนนโครงการตามผังเมือง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และการวางผังในเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะ และนําข้อมูลดังกล่าวไปบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภาพรวมและเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ด้านสังคม คือ…ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการควบคุมอาคารด้านความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยตลอดจนกํากับการตรวจสภาพและการใช้อาคาร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนในสังคมมีความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม คือ…ดําเนินการด้านการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและผังประเภทอื่น ๆ ตาม
นโยบายของรัฐ โดยการวางผังเมืองที่สอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร ร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจในการกําหนดรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ในผังเมือง โดยคํานึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และต้องถูกต้องตาม
หลักวิชาการเป็นสําคัญ 
 

ด้านสาธารณสุข คือ…ดําเนินการด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร ด้านการบริการด้านช่าง ล้วนต้องดําเนินการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งการดําเนินการที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ยึดหลักนิติธรรมในการบริหารงาน ปฏิบัติตาม
ระเบียบ/กฎเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเคร่งครัด มีการดําเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย คํานึงถึงการสาธารณสุขเป็นสําคัญด้วย 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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1.1 ระบบการนําองค์การทีส่ร้างความยั่งยืน 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.1.2 ผู้บริหารกําหนดทศิทางองคก์ารทีร่องรบัพนัธกิจปจัจุบนั โดยทศิทางขององคก์าร 

        คือ…ดําเนินภารกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักนิติธรรม และความเสมอภาคในการให้บริการประชาชนตลอดจนได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแสวงหาฉันทามติกระจายอํานาจในการบริหารราชการอย่างเหมาะสมและคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     1.1.3 ผู้บริหารกําหนดทศิทาง เพื่อใหเ้กดิการสร้างนวัตกรรมทีมุ่่งเนน้ผูร้บับรกิารและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย โดยทศิทาง 

        คือ…โดยนํากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ 
ในการกําหนดแนวทางและมาตรการด้านผังเมือง เพื่อให้เกิดการบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภาพรวม และเชื่อโยงกับกระบวนการ 
ด้านพัฒนาเมือง เช่น การก่อสร้างถนนตามแนวผังเมืองรวม โดยใช้การจัดรูปที่ดินเป็นเครื่องมือ/กลไลในการขับเคลื่อน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
นํามาซึ่งความร่วมมือของทุกฝ่าย สามารถก่อสร้างถนนตามแนวผังเมืองรวม โดยไม่ต้องเสียงบประมาณในการเวนคืนที่ดินเป็นการประหยัด
งบประมาณภาครัฐ ลดต้นทุน ลดปัญหาที่ดินตาบอด เพิ่มศักยภาพให้กับที่ดิน เพื่อการพัฒนาให้มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการพร้อมต่อ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม มีโครงการที่ดําเนินการเป็นผลสําเร็จจนได้รับรางวัล เช่น สยผจ.แพร่ น่าน เป็นต้น และมีการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยพัฒนาระบบต่าง ๆ เช่น  
ระบบแสดงความเห็นและยื่นคําร้อง, ระบบ ONE DPT, ระบบ LandsMaps 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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1.1 ระบบการนําองค์การทีส่ร้างความยั่งยืน 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.1.4 ผู้บริหารได้คาํนงึถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

        คือ…ด้านการผังเมือง ปรับปรุงกฎหมายการผังเมือง เพื่อแก้ปัญหากฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป บูรณาการ 
ภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนาให้ครอบคลุมทั่วถึง ปรับปรุงกฎหมายโดยทําเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกระจายอํานาจให้ อปท. เจ้าของพื้นที่วางและจัดทํา 
ผังเมืองรวมได้ เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านการอาคารและบริการด้านช่าง มีการออกแบบเพื่อคนพิการ อาคารเขียวประหยัดพลังงาน อาคารลอยน้ํา อาคารผู้ประสบภัย อาคารต้าน
แผ่นดินไหว การทดสอบวัสดุที่ได้มาตรฐานสากล ควบคุมอาคารด้วยความปลอดภัย การใช้โรงมหรสพ การตรวจอาคาร 9 ประเภทภาครัฐที่ส่งผล
กระทบหากเกิดภัยพิบัติ บริการออกแบบแปลนก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนนําไปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจัดทําข้อมูลด้านช่าง/ผังเมืองไว้บริการ
บนเว็บไซต์ www.dpt.go.th  
ด้านการพัฒนาเมือง ปัญหาตลิ่งริมแม่น้ําและชายทะเลพังทลายทําให้สูญเสียดินแดน ได้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะลดปัญหาตลิ่งพังป้องกันการ
สูญเสียดินแดนระหว่างประเทศ ส่วนปัญหาด้านเศรษฐกิจได้พัฒนาตลาดชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ/เมืองศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

1.1.5 ผูบ้รหิารกําหนดทศิทาง เพื่อให้เกดิการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเนน้ผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทศิทาง 
        คือ…ผู้บริหารได้มีการสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรหรือสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรยึดมั่นในด้านคุณธรรมเป็นที่ตั้ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในงานบริการและ 
การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ นํามาใช้เป็นแนวทาง 
ในการทํางาน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่ และปลอดภัย 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงตัวอย่างสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นประชาชน เช่น มีนโยบายการสร้างนวัตกรรม การให้บริการ 
เพื่ออํานวยความ สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือความไวในการแก้ไขปัญหาต่างๆ นําไปสู่การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการให้บริการจนเกิดเป็นนวัตกรรม เป็นต้น 
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1.2 การป้องกนัการทุจรติและสร้างความโปรง่ใส 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.2.1 มีการกาํหนดนโยบายและสรา้งวัฒนธรรมดา้นป้องกันทจุรติและสร้างความโปร่งใส 
        คือ…มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ในการระดมสรรพกําลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดําเนินงานตรวจสอบการทุจริตในการ

ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เช่น จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐพร้อมกับมีบทลงโทษแก่ผู้กระทําความผิดเพื่อสร้างความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจของประชาชน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     1.2.2 หนว่ยงานมีแนวปฏบิตัทิีเ่ปน็เลิศ หรือมีตน้แบบในดา้นความโปร่งใสในการปฏบิตังิานทีส่ามารถเปน็ตัวอย่างทีด่ีในการดาํเนนิการได ้

        คือ…มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานให้บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองพึงปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่จําเป็นและเชื่อถือได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีความสนใจด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดจนวางระบบสื่อสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย ทาง website https://www.dpt.go.th/th/ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จากการประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช.ได้คะแนนรวม 87.60 คิดเป็นระดับ A ผลการประเมิน "ผ่าน" 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

มีแนวทางสร้างความโปร่งใส แต่ยังไม่เป็นต้นแบบ เช่น ได้รับรับรางวัลยกย่องด้านความโปร่งใส หรือ การมีแนวปฏิบัติที่ดี  
ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้ส่วนราชการอื่น ๆ ได้เนื่องจากแนวทางที่นําเสนอนั้นได้มีการดําเนินการในหลายหน่วยงาน 

     1.2.3 มีการนาํเทคโนโลยี ดิจิทลัมาใชใ้นการตดิตามรายงานผลเกีย่วกบัการป้องกันการทุจรติ และสรา้งความโปร่งใส 

        คือ…มีช่องทางร้องเรียน ของศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส ทาง website 
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php  

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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1.2 การป้องกนัการทุจรติและสร้างความโปรง่ใส 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     1.2.4 มีมาตรการเกี่ยวกบัการปอ้งกนัการทุจรติและสร้างความโปรง่ใส 

        คือ…มีการกําหนดมาตรการการดําเนินงานให้บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองพึงปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่จําเป็นและเชื่อถือได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีความสนใจด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตลอดจนวางระบบสื่อสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย ทาง website https://www.dpt.go.th/th/ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     1.2.5 การเปดิเผยผลการดําเนนิงาน การบรหิารงบประมาณและอื่น ๆ สูส่าธารณะ ผา่นช่องทาง 
        การเปิดเผยผลการดําเนินงาน การบริหารงบประมาณและอื่น ๆ สู่สาธารณะผ่านช่องทาง  

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

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     1.2.6 หนว่ยงานได้รบัรางวัลดา้นความโปร่งใสจากองค์การภายนอกทั้งในและตา่งประเทศ    

        คือ…ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
จากการประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนนรวม 87.60 คิดเป็นระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน  

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ 
ในการพัฒนารักษามาตรฐานของสหกรณ์ (เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงิน เกณฑ์การวัดพื้นฐาน เกณฑ์การบริหารความเสี่ยง เกณฑ์ธรรมภิบาล) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ไม่พบว่าได้รับรางวัลด้านความโปร่งใส่ และควรเป็นรางวัลจากการประเมิน ITA ในระดับ AA. 
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1.3  การมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ผา่นการมีส่วนรว่มจากเครือขา่ยทั้งภายในและภายนอก 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.3.1 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมใหเ้ครือขา่ยภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรม ไดแ้ก ่

 
 

 
 

 นวัตกรรมการทํางานที่ทําร่วมกับเครือข่าย คือ นวัตกรรมการทํางานที่ทําร่วมกับเครือข่าย คือ กรมฯมีแนวทางการดําเนินการโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม แก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด ไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้รับ 
การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ และมีสาธารณูปโภคเข้าถึงและได้มาตรฐาน ด้วยวิธีการปันส่วนที่ดินอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐาน
ต่าง ๆ โดยไม่มีการเวนคืนที่ดิน โดยเน้นความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการนําสถาปัตยกรรมองค์กรมาใช้ 
ในการบริหารจัดการเพื่อให้การทํางาน ในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถพัฒนากลไกหรือแนวทางต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนานวัตกรรมการทํางานอะไร และดําเนินการร่วมกับเครือข่ายใด มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายอย่างไร 
และผลการดําเนินการหรือประโยชน์ที่ได้รับเป็นอย่างไร

 
 

 
 

 นวัตกรรมการให้บริการที่ทํางานร่วมกับเครือข่าย คือ นวัตกรรมการให้บริการที่ทํางานร่วมกับเครือข่าย คือ กรมฯเป็นผู้สนับสนุนการดําเนินการ
โครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ เจ้าของที่ดินในบริเวณที่ต้องการพัฒนาสามารถรวมตัวแจ้งความประสงค์จะพัฒนาพื้นที่ได้ และได้มีการนํา
สถาปัตยกรรมองค์กรมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนานวัตกรรมการบริการ และดําเนินการร่วมกับเครือข่ายใด มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายอย่างไร  
และแสดงผลที่เกิดจากการดําเนินการหรือประโยชน์ที่ได้รับเป็นอย่างไร

     1.3.2 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมใหเ้ครือขา่ยภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้ามามีส่วนรว่มในการทาํงาน โดยมีกลไก/แนวทาง 
        คือ…กลไกการให้บริการด้านช่าง สํารวจ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างและให้คําปรึกษาด้านช่าง 

เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมคือ…สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กองควบคุมการก่อสร้าง สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
สํานักสถาปัตยกรรม 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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1.3  การมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ผา่นการมีส่วนรว่มจากเครือขา่ยทั้งภายในและภายนอก 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายโดยมีเครือข่ายภายนอกรว่มดําเนนิการ    
        คือ…การทํา MOU ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกับการไฟฟ้านครหลวง โดยการไฟฟ้านครหลวงส่งมอบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จํานวน 3 

ชั้นข้อมูล คือข้อมูลสถานีไฟฟ้า ข้อมูลพื้นที่ให้บริการไฟฟ้า และข้อมูลแนวสายส่งไฟฟ้า 

ร่วมดําเนินการโดยนโยบายนั้น คือ… 
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยแบ่งการดําเนินการเป็น 4 ด้านคือ ด้านคมนาคม

และขนส่ง ด้านแหล่งน้ํา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านผังเมือง จากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 

สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระดับประเทศ เรื่อง… 
การบูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อนําไปใช้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา และบูรณาการ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทําให้การพัฒนาประเทศมีความสอดคล้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     1.3.4 มีแนวทางสื่อสาร/สรา้งสภาพแวดล้อมที่กระตุน้ในบคุลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจให้เกดิการทาํงานอย่างสมัฤทธิผ์ล 

        คือ…ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานด้านการสื่อสารภายในองค์กร คือให้พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของผู้บริหารและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทํางาน เช่น มีการนํา Application ONE DPT มาใช้ในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของกรมให้มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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1.4  การคํานงึถึงผลกระทบต่อสังคมทัง้ในระยะสั้น และระยะยาว 

     1.4.1 มีมาตรการป้องกนั/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกดิขึน้จากการดําเนนิงานของหน่วยงาน โดยมาตรการนัน้ 

   คือ…มาตรการตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานครมาตรการการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     1.4.2 มีการรายงานผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการดําเนนิงานของหน่วยงานเพือ่นําไปสู่การแก้ไขปญัหาอย่างทันการณ์ โดย 

        การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย ได้แก่…Line กลุ่มผู้บริหารของกรม และ Application ONE DPT มาใช้ในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานของกรมให้มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเครือข่าย การจัดการบูรณาการฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าถึงบริการ ระบบการสืบค้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน บนระบบสืบค้นตําแหน่งแปลงดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) 
โดยมีฐานข้อมูลร่วมกันหลายหน่วย ประกอบด้วย กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ระบบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน) 
กรุงเทพมหานคร และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) ในการเฝ้าระวังปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อ
พร้อมให้บริการตลอดเวลา 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

             การใช้เครือข่าย คือ…กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง  
กรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดเก็บผักตบชวาและหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกําลังพล  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ร่วมกันสนับสนุนแรงงาน เพื่อบูรณาการในการเร่งกําจัดผักตบชวาในพื้นที่ 
ในการเฝ้าระวัง เรื่อง…การกําจัดผักตบชวา 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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1.4  การคํานงึถึงผลกระทบต่อสังคมทัง้ในระยะสั้น และระยะยาว 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.4.3 มีการกาํหนดตัวชี้วัดการดําเนนิการด้านการจัดการผลกระทบเชงิลบตอ่สังคม    
        คือ…ร้อยละความสําเร็จของการกําจัดผักตบชวาโดยเรือกําจัดผักตบชวา เป้าหมาย ร้อยละ 100 (1,000,000 ตัน)  

และมีการติดตามผลดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุก (ระบุตัวเลข และหน่วย เดือน/ปี/) รายงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน บรรลุตามเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นถึงการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติหรือผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พร้อมในการติดตามและตรวจ สอบจากทุกภาคส่วน 

     1.4.4 มีการติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน)  

             มีการดําเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้… 

มาตรการจัดการด้านเศรษฐกิจ คือ…การขออนุญาตก่อสร้าง ในประเทศไทยนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในอุตสาหกรรม ต้องดําเนินการ
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ผลการติดตาม คือ…ความล่าช้าของขั้นตอนกระบวนการการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีรายละเอียดค่อยข้างยุ่งยาก ไม่ง่ายต่อ 
การดําเนินการ ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจต่าง ๆ เศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาดังกล่าวจึงได้รับการแก้ไขปรับปรุงในกฎระเบียบปฏิบัติและการบูรณาการ
ร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การขอใช้ไฟฟ้า-ประปา สามารถดําเนินการควบคู่ไปได้คราวเดียวกัน โดยปรับขั้นตอนวิธีการออกใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร โดยดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา ให้สะดวกรวดเร็ว ตาม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 อันดับความยาก-ง่าย 
ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยดีขึ้น จากปี 2019 อยู่ในอันดับที่ 27 ในปี 2020 อยู่ในระดับที่ 21 ดีขึ้น 6 อันดับ สนองยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการแข่งขัน 



หน้า |141 

 

1.4  การคํานงึถึงผลกระทบต่อสังคมทัง้ในระยะสั้น และระยะยาว 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     1.4.4 มีการตดิตามผลการดําเนนิการตามมาตรการจัดการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสขุ สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน) (ต่อ) 

   มาตรการจัดการด้านสังคม คือ…เรื่องความปลอดภัยโรงมหรสพ ซึ่งมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจํานวนมาก 
ผลการติดตาม คือ…ประชาชนผู้รับบริการ อาจไม่มีความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ที่ไม่ถูกกฎหมายควบคุมอาคาร ด้านความปลอดภัย
เกี่ยวกับโรงมหรสพ และอาคารประเภทที่ต้องควบคุมอื่น ๆ การตรวจสอบติดตามผลการควบคุม เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคาร
ชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน และป้าย เป็นต้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น เพลิงไหม้ 
อาคารถล่ม เป็นต้น การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยการควบคุม และตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ ควบคุม
ให้ทั่วถึง (มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ประจําปี และตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี โดยหน้าที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบอาคาร  
เจ้าของอาคาร หรือผู้จัดการ นิติบุคคล และเจ้าพนักงานท้องถิ่น) สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ…เรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กร และการจัดทําผังเมืองรวม 
ผลการติดตาม คือ…ลดมลพิษ แก้ไขปัญหาโดยนํามาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กร มาใช้ควบคุม กํากับ และติดตามผลดําเนินการตาม
มาตรการที่กรมควบคุมมลพิษกําหนดให้ครบถ้วน รวมถึงจัดทําผังเมืองรวมที่กําหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในผัง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองเป็นศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่มในรายละเอียด 
จะมีคําสําคัญ คือ "เมืองน่าอยู่" และ "สิ่งแวดล้อมเมือง" (เน้นเรื่องการจัดการขยะและเรื่องน้ํา) การพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และมี
มาตรการกําจัดผังตบชวาและวัชพืช ที่ช่วยแก้ไขปัญหาแม่น้ํา ลําคลองต่าง ๆ หลายหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน กําจัดสิ่งกีดขวางจราจรทางน้ํา  
และผลกระทบที่เกิดขึ้น การติดตามผลการดําเนินงานใช้ระบบสารสนเทศตรวจสอบพื้นที่ที่มีการกีดขวางของผักตบชวาและวัชพืช มีระบบติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานกําจัดผักตบชวาและวัชพืชทางอินเทอร์เน็ต โดยมีศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา เป็นหน่วยติดตาม
ประเมินผล 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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หมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ 
 

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความทา้ทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชนส์ุขประชาชน
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนนิการ 
การประเมินตนเอง 

     2.1.1 หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ทีส่ามารถตอบสนองต่อ
        ความท้าทาย คือ…การปรับตัวเพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิด

บ่อยขึ้น มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) การเปลี่ยนแปลงของ Technology เป็นต้น 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายได้แก่… 
1.ด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการ
ป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่เมือง ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจและการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ํา 
ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
2. ด้านการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เช่น มาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม  
และ work from home เป็นต้น 
3. ด้านการเปลี่ยนแปลงของ Technology มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายที่กําหนดไว้ในโครงร่างองค์กร 

        การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ…การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจํานวนมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของเมือง/ชุมชน ทําให้เมือง / ชุมชน มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและอาจตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม น้ําหลาก ทําให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมรุนแรง เป็นต้น 

โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้แก่… 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การวางและจัดทําผังเมืองในทุกระดับเพื่อเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนาพื้นที่  
2. ส่งเสริมสนับสนุน และดําเนินการป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ เมือง ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ 
การพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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2.1 แผนยุทธศาสตรท์ีต่อบสนองความทา้ทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชนส์ุขประชาชน 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.1.1 หนว่ยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตรท์ีส่ามารถตอบสนองตอ่ (ต่อ) 

        ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ…การดําเนินงานตามภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งในด้านการวางและจัดทําผังเมือง การพัฒนาเมือง  

การก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน หรือการดําเนินโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ต้องคํานึงสภาพพื้นที่ ความปลอดภัยและผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบ
ต่อการดํารงชีวิตประชาชน มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อข้อมูลประกอบการวางแผนการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะชน 

โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่… 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การวางและจัดทําผังเมืองในทุกระดับเพื่อเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนาพื้นที่  
2. ส่งเสริมสนับสนุน และดําเนินการป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ เมือง ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ 
การพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศรวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     2.1.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที ่
       สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ…การสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่สําหรับทุกกลุ่มในสังคม 

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ และมีการบริหารจัดการที่ดี มีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ สู่การเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
หรือเมืองอัจฉริยะ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคม รวมถึงการยกระดับการให้บริการประชาชน/หน่วยงานภาครัฐ ให้ด้านการให้คําปรึกษา บริการด้านช่าง 
การสํารวจออกแบบ การทดสอบวัสดุ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุมัติ อนุญาตก่อสร้างอาคารผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นถึงแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานที่สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างโอกาสเชิง กลยุทธ์ใหม่ ๆ เช่น 
- มีแผนนําระบบดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนการทํางานและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
- มีแผนการยกระดับการบริการให้รวดเร็ว ฉับไว ต้นทุนต่ํา เข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา 
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2.1 แผนยุทธศาสตรท์ีต่อบสนองความทา้ทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชนส์ุขประชาชน 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.1.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่ (ต่อ) 

       สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ คือ… 
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เมือง/ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมือง
อัจฉริยะที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเมือง/ชุมชน รวมถึงการสร้างโอกาส และความ
มั่นใจให้กับประชาชนและนักลงทุนให้เข้ามาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     2.1.3 กระบวนการสรา้งยุทธศาสตร์ มีการคํานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ อย่างไร 

        การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่าย  โดยการสร้างภาคีเครือข่ายในการวางและจัดทําผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคารและการบริการด้านช่าง 

มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนการวางแผนการดําเนินงาน ระหว่างการดําเนินงาน และหลังการดําเนินงาน เป็นต้น 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

        ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย…. 
1. การดําเนินตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น การวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ ได้มีการสร้างภาคเครือข่ายด้านการผังเมือง รวมทั้ง
มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางและจัดทําผังเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสาธารณชน  
2. ความต้องการ การก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วม หรือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้มีการจัดประชุมประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่ทั้งก่อนวางแผนดําเนินงาน ระหว่างดําเนินงานการก่อสร้าง โดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาอุทกภัยน้ําท่วม ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และรัฐบาลประหยัดงบประมาณในการเยียวยาบรรเทาปัญหา
อุทกภัยน้ําท่วม ในอนาคตอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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2.1 แผนยุทธศาสตรท์ีต่อบสนองความทา้ทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชนส์ุขประชาชน 
ยังไม่ได ้

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     2.1.3 กระบวนการสรา้งยุทธศาสตร์ มีการคํานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ อย่างไร (ตอ่) 
        สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก   

1. สภาพแวดล้อมภายนอก/การวิเคราะห์โอกาสของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ในด้านนโยบาย : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่เน้น
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 6 เน้นเรื่องการพัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ แผนแม่บทที่ 9 เน้นเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนแม่บทที่ 19 เน้นในเรื่องการบริหารการจัดการน้ําทั้งระบบ ซึ่งให้
ความสําคัญกับ การเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
2. สภาพแวดล้อมภายใน กรมโยธาธิและผังเมืองใช้แนวทางคิดของ 7'S McKinsey ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งพบว่าจุดแข็งของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองในด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านบุคคล (Staff) และด้านระบบงาน (System) มีระบบการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างการผังเมือง  
การพัฒนาเมือง และการอาคาร อย่างชัดเจน มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติอาคารอย่างเป็นระบบ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

2.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวสอดคล้องพนัธกิจและยุทธศาสตร์ชาต ิ

     2.2.1 มีการวิเคราะหผ์ลกระทบของเปา้หมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาตทิั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้    
        เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ…พื้นที่เมือง/ชุมชน มีการประกาศบังคับใช้ผังเมือง มีการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เหมาะสม 

ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากพัฒนาพื้นที่ มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ผลกระทบ คือ เมือง/ชุมชน มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ที่ไม่น่าอยู่ และ
ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ เป็นต้น 

กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรมีการแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ของชาติทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
ในมิติต่าง ๆ (ด้านบวก) เช่น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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2.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวสอดคล้องพนัธกิจและยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.2.1 มีการวิเคราะหผ์ลกระทบของเปา้หมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาตทิั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ (ต่อ) 

        ตัวชี้วัด คือ…ระดับความสําเร็จของพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านกายภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  
1. พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผัง 139 ผัง  
2. พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้ และเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปตาม
มาตรฐานผังเมือง ร้อยละ 100  
3. จํานวนพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีเป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และรองรับการเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 160 แห่ง  
4. ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมืองการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ผลกระทบ คือ…สภาพแวดล้อมของเมืองไม่น่าอยู่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยน้ําท่วม 
กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน…การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบของตัวชี้วัดที่นําเสนอว่ามีผลการดําเนินงานเป็นอย่างไร และจะส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวอย่างไร หรือจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างไร เนื่องจากมีการระบุเพียงชื่อตัววัดชี้วัด  
(ข้อนี้พิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ) 

     2.2.2 มีการกาํหนดเปา้หมายยทุธศาสตรแ์ละตัวชีว้ัดระยะสั้นและระยะยาว โดย 

        เป้าหมายระยะสั้น คือ…เมืองมีความน่าอยู่ ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่… 
1. พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมือง 139 ผัง 
2. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ํา ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 79,607 ไร่ และป้องกันตลิ่ง 113,969 เมตร 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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2.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวสอดคล้องพนัธกิจและยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.2.2 มีการกาํหนดเปา้หมายยทุธศาสตรแ์ละตัวชีว้ัดระยะสั้นและระยะยาว โดย (ต่อ) 

        เป้าหมายระยะยาว คือ…พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมมีความน่าอยู่ 
ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่… 
1. ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนา โดยพื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมือง 139 ผัง  
2. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ํา ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 79,607 ไร่ และป้องกันตลิ่ง 113,969 เมตร 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     2.2.3 มีการวิเคราะหค์วามเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางที่รองรบัความเสี่ยง/ผลกระทบ 
       ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ต่อหน่วยงานโดยหน่วยงานมีความเสี่ยงที่สําคัญ คือ…การที่ประชาชนไม่ยินยอม

ให้เข้าพื้นที่ในการดําเนินโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบการก่อสร้าง เช่น การเปิด-ปิดการจราจร สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางเข้าบ้าน เป็นต้น แม้ว่า
ระยะแรกการดําเนินโครงการจะผ่านการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน และประชาชนยินยอมให้ดําเนินโครงการได้แล้ว แต่เมื่อดําเนินการ
ก่อสร้างจริงพบว่า การดําเนินโครงการจะต้องใช้เวลานานในการก่อสร้าง และการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการใช้
เส้นทางสัญจรในเวลาเร่งด่วนในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของจราจรอยู่แล้วก็ยิ่งมีความติดขัด มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการก่อสร้างก่อให้เกิดฝุ่นละอองเป็น
จํานวนมากจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ประชาชนไม่ยินยอม ให้ใช้พื้นที่ เป็นต้น 
แผนงาน/แนวทางที่รองรับความเสี่ยงคือ…  
1. มีการประชาสัมพันธ์ ประชุม ประสาน รับฟังความคิดเห็น การทําความเข้าใจ และชี้แจงข้อมูล ขั้นตอน การบวนการดําเนินงาน รวมถึงผลกระทบ 
ทั้งด้านบวกและลบที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจ  
2. กําหนดมาตรการ แนวทางลดความเสี่ยง เช่น ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการเปิด - ปิด สัญญาณจราจรอย่างชัดเจนและเป็นระบบ  
3. ปรับปรุงแผนการดําเนินงานให้กระชับ รวดเร็ว และได้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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2.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวสอดคล้องพนัธกิจและยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.2.3 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางที่รองรบัความเสี่ยง/ผลกระทบ (ต่อ) 

        ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อมโดยผลกระทบที่สําคัญ คือ…การก่อสร้างระบบ
ป้องกันน้ําท่วมชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะดําเนินการก่อสร้างในเขตเมืองที่มีชุมชนหนาแน่น ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุ่นละออง หรือ
ปัญหาด้านสังคม เช่น ความไม่สะดวกในเส้นทางสัญจร จราจรติดขัด เป็นต้น 

แผนงาน/แนวทางที่รองรับผลกระทบ คือ… 
1. กํากับดูแลให้ผู้รับจ้างดําเนินการวางแผนการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย และมีการฉีดน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างสม่ําเสมอ  
และต่อเนื่องในการก่อสร้าง  
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการทํางานร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน มีการกําหนดระยะเวลาให้สัญญาณไฟ
จราจร การเปิด-ปิดถนน เพื่อขุดเจาะในการวางท่อระบายน้ํา เป็นต้น 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

2.3 แผนขับเคลื่อนในทกุระดบัและทกุภาคส่วน 

     2.3.1 แผนการดาํเนนิงาน/แผนปฏบิตักิาร มีความสอดคล้องกบัยุทธศาสตรท์กุดา้น และมีการกาํหนดขัน้ตอนการดําเนนิงาน ระยะเวลา และผู้รบัผดิชอบทีช่ดัเจน 
        แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 

ที่ชัดเจน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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2.3 แผนขับเคลื่อนในทกุระดบัและทกุภาคส่วน 
ยังไม่ได ้

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     2.3.2 แผนการดําเนนิงาน/แผนปฏบิตักิารมีการคํานึงถึงประสทิธิภาพและประสทิธผิล (ทําน้อยไดม้าก) การลดตน้ทนุ เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคณุค่าต่อประชาชน 
โดยใช้วิธีการ เช่น 

        มีการดําเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้…  
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ได้แก่… 
การพัฒนาระบบการบริหารงานก่อสร้าง ให้สามารถติดตามและกํากับดูแลงานก่อสร้างต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้
ดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารของกรมฯ ให้มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัดเวลาในการติดตาม เป็นต้น 
การปรับปรุงกระบวนการ ลดการทําซ้ําและความผิดพลาด ได้แก่… 
การพัฒนาระบบงานวางแผน ระบบงานติดตาม รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารงานก่อสร้าง ให้สามารถติดตามและกํากับดูแลงานก่อสร้างต่าง ๆ 
ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) 
เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารของกรมฯ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัดเวลาในการติดตาม เป็นต้น 
การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่… 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผงัเมือง (One Dpt)  
2. การพัฒนาระบบการออกแบบ 3 มิติ (BIM)  
3. การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารผ่านระบบ Online ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอาคารควบคู่ไปกับ การพัฒนาระบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     2.3.3 แผนดําเนนิงาน/แผนปฏบิตักิาร สนบัสนุนความสําเร็จของยุทธศาสตร์ ดังนี ้
        แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากําลัง กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนการพัฒนาบุคลากรมีการ rotate 

โอนย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ หมุนเวียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
ยังไม่ได ้

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     2.3.3 แผนดําเนนิงาน/แผนปฏบิตักิาร สนบัสนุนความสําเร็จของยุทธศาสตร์ ดังนี้ (ต่อ) 
        แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดย 

1. การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง (DDS)  
2 . การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) พัฒนาระบบงานสารบรรณ เป็นต้น 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

        แผนฯ มีการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก โดย 
1. การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง (DDS)  
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผงัเมือง (ONE DPT)  
3. มีระบบสืบค้นกฎกระทรวงผังเมืองรวม  
4. มีฐานข้อมูลอาคาร, เขื่อนป้องกันตลิ่งพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม โดยมีแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลด้านการผังเมือง กับฐานข้อมูลที่ดินของกรมที่ดิน, การกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (สทนช.) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

 
 
 
 
 
 
 



หน้า |151 

2.4 การตดิตามผลการบรรลเุป้าหมาย การแก้ไขปญัหา และการรายงานผล 
ยังไม่ได ้

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     2.4.1 หน่วยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง 
(Big Impact) ได้แก่ 

        มีการดําเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้… 
สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผน คือ… 
การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ที่รัฐบาลห้ามมีการรวมกลุ่มของประชาชน หรือห้ามการเคลื่อนย้าย ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน 
ในด้านการผังเมืองที่ต้องมีการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และด้านการก่อสร้างที่ต้องหยุดชะงักลง ทําให้การดําเนินงานการ
ก่อสร้างต่าง ๆ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
การเตรียมความพร้อม คือ… 
1. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรรองรับการทํางานแบบ New Normal ให้สามารถใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ในการทํางานได้ 
เช่น การใช้ Video Conference และ Web Application ต่าง ๆ ในการประชุมสัมมนา เป็นต้น  
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการทํางานรูปแบบใหม่ New Normal ได้ เช่น การพัฒนาระบบบริหารงานก่อสร้าง,  
การพัฒนาระบบการออกแบบก่อสร้างสารสนเทศ  
3 มิติ (BIM) เป็นต้น 
แผนการจัดการเชิงรุก คือ… 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการทํางานรูปแบบใหม่ New Normal ได้ เช่น การพัฒนาระบบบริหารงานก่อสร้าง,  
การพัฒนาระบบการออกแบบ 3 มิติ (BIM) เป็นต้น  
2. เพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านระบบ Online  
3. การประชุมสัมมนาผ่าน Video Conference  
4. ให้หน่วยงานในพื้นที่ (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) ซึ่งมีทุกจังหวัดรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน  
ในพื้นที่ ส่งให้ส่วนกลางวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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2.4 การตดิตามผลการบรรลเุป้าหมาย การแก้ไขปญัหา และการรายงานผล 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.4.2 มีระบบในการตดิตามผลการดําเนนิการตามแผนการดําเนนิงาน/แผนปฏบิตักิาร 

        หน่วยงานมีระบบในการติดตามผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่…กรมโยธาธิการและผังเมืองมีระบบ
สารสนเทศกลาง (One DPT) ในการสนับสนุนการวางแผนติดตามผลการดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในระบบ One DPT 
ประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ การจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาฐานข้อมูลผังเมือง ฐานข้อมูลอาคาร รวมถึงฐานข้อมูลเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา และฐานข้อมูลพื้นที่น้ําท่วม เป็นต้น 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

        หน่วยงานมีระบบรายงานผลการดําเนินงานต่อสาธารณะ ได้แก่… 
ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ สศช.ที่ต้องติดตามรายงานผลการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์เป็นรายไตรมาส 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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2.4 การตดิตามผลการบรรลเุป้าหมาย การแก้ไขปญัหา และการรายงานผล 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     2.4.3  หน่วยงานมีการคาดการณผ์ลการดาํเนินงานตามแผน และทบทวนแผน เพื่อใหท้นัตอ่การเปลี่ยนแปลง 

        มีการดําเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้…  
การคาดการณ์ของการดําเนินการตามแผน เช่น แผนการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน  
1. มีการจัดทําแผนหลักในการกําหนดพื้นที่เสียงภัยน้ําท่วม  
2. การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด เพื่อจัดทําโครงการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน  
3. การจัดลําดับแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง  
4. ความพร้อมในการดําเนินงานทั้งในด้านของแบบรูปรายการและความพร้อมของพื้นที่ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นแ ละชี้แจงข้อมูลรายละเอียด 
ขั้นตอนกระบวนงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
การคาดการณ์ คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมูลค่าความเสียหาย, ความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน 
การปรับแผนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ คือ…เตรียมความพร้อมในเรื่องของแบบรูปรายการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบ  
จากปัญหาน้ําท่วมรุนแรง ให้พร้อมและสามารถนําไปประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการก่อสร้างได้อย่างทันท่วงที 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นรายละเอียดการทบทวนยุทธศาสตร์ การคาดการณ์ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นพร้อมตัวอย่างการคาดการณ์  
แสดงตัวอย่างผลการดําเนินงานทั้งที่บรรลุเป้าหมายและไม่บรรลุเป้าหมาย และในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จะปรับแผนหรือปรับ
ยุทธศาสตร์อย่างไร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเกิดผลลัพธ์ที่ดี 
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หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศทีท่นัสมัยเพื่อนํามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการใหบ้รกิารและการเข้าถึง 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.1.1 มีการใชข้้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะหแ์นวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้น 
        โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ  

การพัฒนากรมโยธาธิการและผังเมืองให้เป็นหน่วยงานที่ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อรองรับการ
ให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีผู้รับบริการเข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 
 

เพื่อนําไปสู่การวางนโยบายเชิงรุก  คือ  
การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ในรูปแบบการสืบค้นอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วจากการ scan QR Code (http://subsites.dpt.go.th/library/welcome) และผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อวางนโยบายเชิงรุกที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นว่าได้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสารสนเทศจากภายในและภายนอกองค์การเพื่อวิเคราะห์และเข้าใจความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ (ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร) มีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ที่กําลังจะเกิดขึ้น แล้วนํามากําหนดนโยบายเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งปัจจุบันและอนาคต พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน 

     3.1.2 มีการคน้หาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผูร้บับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี โดยใชข้้อมูลและสารสนเทศ 

        ได้แก่...การสังเกตพฤติกรรมการรับบริการ, โทรศัพท์, โทรสาร, การติดต่อขอข้อมูล, การจัดการอบรม ประชุม สัมมนา, จดหมาย, ศูนย์ดํารงธรรม,  
E-Mail, Website, Facebook, แบบคําถามสํารวจความคิดเห็น และแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ทาง Website นี้ 
(http://office.dpt.go.th/centernews/files/_64.pdf) 
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3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศทีท่นัสมัยเพื่อนํามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการใหบ้รกิารและการเข้าถึง 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.1.2 มีการคน้หาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผูร้บับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี โดยใชข้้อมูลและสารสนเทศ 

   นํามาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ…ปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการ
เตรียมความพร้อมด้านการให้บริการ และมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยการให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
ชัดเจน ให้บริการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ด้วยอัธยาศัยไมตรีสุภาพอ่อนน้อม มีมนุษย์สัมพันธ์ และเต็มใจให้บริการที่รวดเร็ว และปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อ
ช่วยอํานวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการหรือดําเนินการเรื่องต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่ราชการ ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้างความประทับใจในการเข้าใช้บริการเนื่องจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     3.1.3 การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทลั 

        คือ…มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้บริการ โดยรวบรวมจาก Website  
(http://office.dpt.go.th/centernews/files/_64.pdf) และนํามาทําการประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อสรุปเป็นรายงานผลการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการได้อย่างรวดเร็วและทันกาล เพื่อนําไปสู่การตอบสนองที่ดียิ่งขึ้น ทุกคนสามารถเข้าดูรายงานดังกล่าว 
ผ่านทาง Website นี้ http://www.dpt.go.th/images/stories/pdf/report/63/630000-2.pdf)  

มาใช้ในการค้นหารวบรวมข้อมูลและนํามาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ…จากรายงานผล 
การประเมินตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการฉบับล่าสุด แสดงให้เห็นว่าการให้บริการโดยรวมสามารถสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ  
มีเพียงบางส่วนที่ได้รับข้อเสนอแนะ เช่น ส่วนภูมิภาค ป้ายชื่อหน้าห้องเล็กไป ควรทําป้ายให้ใหญ่สามารถมองเห็นได้ง่าย, สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ, 
ไม่มีป้ายบอกทางมาสํานักงาน ฯลฯ ซึ่งได้มีการแจ้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวไปยังหน่วยงานทุกส่วนให้ทราบและดําเนินการแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังมีการปรับปรุง
งานบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น ระบบ การให้บริการงานทดสอบวัสดุ งานให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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3.2 การประเมินความพงึพอใจและความผูกพนัของผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเพือ่นาํมาใชป้ระโยชน ์

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.2.1 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพนัและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีจากฐานข้อมูลแหล่งอื่น ๆ 

        ฐานข้อมูลนั้น  คือ…ช่องทางยื่นคําร้องทางระบบอินเทอร์เน็ตจากสํานักผังเมืองรวมที่มีการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ มีการกําหนดกลุ่มแบบสอบถาม 
คําร้องของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละจังหวัด ยกตัวอย่าง จ.เชียงใหม่ ที่มีคําร้องขอของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียสําหรับนิติบุคคลมีช่องทางการสํารวจ  
ทาง Website นี้ http://www.dpt.go.th/wan/urban_complain/main.asp โดยได้มีการนําข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากช่องทางดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการได้มากที่สุด

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

        มาใช้เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการ คือ…สามารถนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ว่าส่วนใดควรคงไว้ ส่วนใดควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยพิจารณาปรับปรุงจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ที่ผู้รับบริการได้เสนอความคิดเห็นไว้ เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการให้มากที่สุด โดยนําแบบฟอร์มแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้ รับบริการมาทําเป็นแบบสอบถามออนไลน์ ทาง Website นี้ http://www.dpt.go.th/wan/urban_complain/main.asp  
รวมทั้ง การนําคําร้องทางระบบอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อกําหนดแนวทางตอบสนองความต้องการและความคาด หวังจากผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้หน่วยงานมีความพร้อมในทุกด้านและสามารถให้บริการได้ครอบคลุม เพื่อลดการยื่นคําร้องให้เหลือน้อยที่สุด 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรระบุให้ชัดเจนว่านําเอาความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการวางแผนเรื่องใด หรือ ก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างไร 
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3.2 การประเมินความพงึพอใจและความผูกพนัของผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเพือ่นาํมาใชป้ระโยชน ์

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.2.2 มีการนาํผลประเมินความพงึพอใจและความผูกพนัของผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพือ่ 
        หาแนวทางมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหาคือ…จากผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการของกรมโยธาธิการ

และผังเมืองที่ได้จัดทําประจําทุกปี มีข้อเสนอแนะในส่วนงานบริการตามภารกิจของกรมฯ ทั้ง 14 งานบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีความต้องการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จอดรถ ป้ายนําทาง อุปกรณ์สําหรับปฏิบัติงาน ฯลฯ  
 

วิธีการแก้ไขเชิงรุกคือ ...สํารวจความพร้อมในแต่ละด้านของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคว่ามีความพร้อมในการให้บริการมากน้อยเพียงใด 
และจัดทําแผนเสนอของบประมาณเพื่อดําเนินการในส่วนที่ยังบกพร่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากที่สุด ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการในอนาคต สร้างความผูกพันระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

        หาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้รับบริการที่มีความสําคัญ 2 ลําดับแรก คือ… 
ผู้รับบริการลําดับที่ 1 คือ… ประชาชนทั่วไป 
 

มีความต้องการ คือ…การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
ผู้รับบริการลําดับที่ 2 คือ…สื่อมวลชน 
มีความต้องการ คือ…ความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลคลอบคลุมทุกประเด็น บริการได้มาตรฐาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลําดับที่ 1 คือ…เครือข่ายภาคประชาชน 
มีความต้องการ คือ…การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลําดับที่ 2 คือ…บริษัทผู้รับจ้าง 
มีความต้องการ คือ…ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมโปร่งใส 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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3.2 การประเมินความพงึพอใจและความผูกพนัของผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเพือ่นาํมาใชป้ระโยชน ์

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.2.2 มีการนาํผลประเมินความพงึพอใจและความผูกพนัของผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพือ่ (ต่อ) 

        หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางาน คือ… 
นําผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการในแต่ละปีมาทบทวนว่ามีด้านใดที่ยังบกพร่องหรือมีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจต่ําลง และดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้นําผลการประเมินความพึงพอใจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบ 
การให้บริการแต่ละด้านของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าเฉลี่ยการให้บริการทุกประเด็นร้อยละ 93.60 เท่ากัน โดยที่ผู้เข้ารับบริการในปี 2563 มี
จํานวนน้อยกว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงถือว่าการปรับปรุงกระบวนการทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผล
ลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงแนวทางการปรับปรุงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับริการอย่างครบถ้วนตามที่ลําดับความสําคัญไว้ 2 ลําดับแรก 
 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการทีส่รา้งความแตกตา่ง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 

      3.3.1 มีการสรา้งนวัตกรรมทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียไดเ้ฉพาะกลุ่ม 

   คือ .จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มในแต่ละด้าน เพื่อให้ความรู้ผ่านระบบ facebook live stream 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยส่วนราชการโดยใช้ข้อมูลจากความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์เพื่อนํามาออกแบบนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      3.3.2 มีการสร้างนวตักรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้ภาพรวม 

   คือ…จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ข้อแนะนําผ่านระบบ Microsoft Teams แห่งการเรียนรู้ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยส่วนราชการ โดยใช้ข้อมูลจากความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์เพื่อนํามาออกแบบนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการทีส่รา้งความแตกตา่ง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

      3.3.3 มีการสรา้งนวัตกรรมทีใ่ห้ผูร้บับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีสามารถออกแบบการรบับริการไดเ้ฉพาะบคุคล   

   คือ…จัดทําแบบสํารวจอัจฉริยะ โดยการติดตั้งจอประมวลผลเพื่อประเมินความพึงพอใจ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ไม่ชัดเจนว่าเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการระดับบุคคลอย่างไร เกิดประโยชน์ต่อรายบุคคลอย่างไร และพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการระดับบุคคลอย่างไร หรือมีการออกแบบการให้บริการใหม่ๆ ตามความต้องการเฉพาะบุคคลในการเข้าถึงบริการ
อย่างไร มีผลการดําเนินงานเป็นอย่างไร 

3.4 กระบวนการแก้ไขข้อรอ้งเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค ์

     3.4.1 มีการตอบสนองกลบัและแกป้ญัหาเบือ้งตน้อย่างรวดเร็ว ทนักาล   
   โดย…ดําเนินการตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับความทันสถานการณ์ในการชี้แจงข่าว ให้สามารถสื่อสารและ 

สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสถานการณ์ เข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายในกําหนดระยะเวลา 1 วัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ . 2563 มีการชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับความทันสถานการณ์ ในการชี้แจงข่าว เรื่อง  
"การคัดค้านเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวเป็นสีม่วง" เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง  
- Facebook Live งานประชาสัมพันธ์กรมฯ http://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/videos/626489058232660  
- เว็บไซต์กรมฯ http://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/photos/pcb.3398910353488334/3398910223488347  
- Gnews http://gnews.apps.go.th/news?news=69807  
- เว็บไซต์ Thailandplus, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, Facebook เรื่องดีดีกับกรมโยธาธิการและผังเมือง, Youtube : NewsNBT THAILAND  
- สถานีโทรทัศน์ NBT  
เพื่อสร้างความมั่นใจในการแก้ไขข้อร้องเรียน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน แต่ควรแสดงให้เห็นถึงสถิติและระยะเวลาในการจัดการข้อร้องเรียน และความรวดเร็วทันกาล  
(หรือตัวอย่างการจัดการข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ) 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อรอ้งเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค ์

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.4.2 มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 
   กําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยมีคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชย

ประจําหน่วยงาน (https://drive.google.com/file/d/1DBe9dAf_dPSVyWJ6d0KZKJ2mMZ0lihC1/view?usp=sharing) 
ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
 

   ระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน โดยมีผังแสดงขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
(https://drive.google.com/file/d/1X-PIUBJrnNDDbnWrQauwBVrU-jEjS51t/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

   กําหนดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2556 
(https://drive.google.com/file/d/1Fiz8SQ0PoLk4I3Zb9no1CUn2sCt18f5a/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

   การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีการติดต่อเรื่องร้องเรียน และสรุปผลการดําเนินงานของศนูย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง พร้อมรายงานให้อธิบดีและกระทรวงมหาดไทยทราบ เป็นประจําทุกเดือน
(https://drive.google.com/file/d/1cePZGB6MsuSYtusRMB__ywvAu4HmFsOh/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อรอ้งเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค ์

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.4.3 มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะหห์าทางแก้ไขเพื่อลดอัตราข้อร้องเรียนทีพ่บบอ่ย/ร้องเรียนซ้ํา โดยข้อร้องเรียนทีพ่บบ่อย/รอ้งเรียนซ้ํา 
        คือ…1. เรื่องทั่วไป 2. เรื่องด้านการผังเมือง 3. เรื่องด้านการพัฒนาเมือง 4. เรื่องด้านอาคาร 

 

และมีแนวทางในการแก้ไข คือ…มีการสรุปการวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัญหาเรื่องร้องเรียน พร้อมหาแนวทางปรับปรุง/วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อมิให้เกิด
การร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องดังกล่าวขึ้นซ้ํา หรือให้มีการร้องเรียนในจํานวนที่ลดลง 
(https://drive.google.com/file/d/16ivNLpb-qTDl89O25CYxXqp4AfPBjwo5/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นว่า แนวทางดังกล่าว สามารถลดข้อร้องเรียนซ้ําได้ และแสดงสถิติของข้อร้องเรียนซ้ําที่ลดลง 

     3.4.4 มีการตอบสนองกลบัตอ่ข้อรอ้งเรียนภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

        โดยวิธี…มีผังแสดงขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://drive.google.com/file/d/1X-
PIUBJrnNDDbnWrQauwBVrU-jEjS51t/view?usp=sharing) โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้  
ปี 2561 : จํานวน 13 เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100%  
ปี 2562 : จํานวน 19 เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.47% อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.52%  
ปี 2563 : จํานวน 13 เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.61% อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.38% 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อรอ้งเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค ์

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.4.5 มีการใชเ้ทคโนโลยีในการสนบัสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนทีส่ร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร 

        คือ…ระบบรับ - ส่ง ร้องเรียน (ออนไลน์) ของศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่าน Web Application โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแจ้ง
เรื่องร้องเรียนได้ที่ http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php โดยสามารถติดตั้ง Web App ไว้บนหน้าจอโทรศัพท์ 
เพื่อสะดวกในการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถใช้รหัสที่ได้รับหลังกดส่งคําร้องในการเข้าระบบเพื่อติดตามการดําเนินการ 
และรายงานผลได้ด้วยตน เอง ช่วยประหยัดเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่กรมฯ โดยมีคู่มือการใช้งาน ดังนี้ 
https://drive.google.com/file/d/12sIPYgkaB9cvlGy867oNdqdGXG-Pvd0V/view?usp=sharing 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นว่ามีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างไร หรือมี
ระบบการรายงานสถานะข้อร้องเรียนโดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขออย่างไร 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การใชข้้อมูลในการกาํหนดตัววัดเพื่อตดิตามงาน และการเปดิเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     4.1.1 มีการกาํหนดสารสนเทศทีส่าํคญัเพื่อ 
   ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศนั้น คือ ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงาน ภายใต้โครงการ ONEDPT เป็น Dashboard 

สรุปและรายงานข้อมูล เพื่อการติดตามงานและบริหารงานของผู้บริหารผ่านเว็บไซต์และ Mobile Application โดยประกอบด้วย ข้อมูลแผนงาน/
งบประมาณประจําปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน ความคืบหน้าของงาน/โครงการ ในแต่ละปี (ซึ่งข้อมูลได้จากการประมวลผลจาก
ระบบงานเฉพาะด้านนั้น ๆ) ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจ เช่น ระบบงานบริหารงบประมาณ ใช้ประกอบการพิจารณา
ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งในแต่ละปี อาจมีบางรายการที่มีความจําเป็นต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อนําไปให้กับรายการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสารสนเทศนั้น คือ 
1.ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง  
2.ระบบจัดการประชุมคณะกรรมการด้านผังเมือง  
3.ระบบรายงานติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
4.ระบบรายงานติดตามการกําจัดผักตบชวา ระยะที่ 2  
5.ระบบติดตามการออกแบบและจัดเก็บแบบแปลน  
6.ระบบติดตามการวางและจัดทําผังเมือง (ทุกระดับ)  

เป็นระบบสารสนเทศเฉพาะด้าน เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละระบบงานผู้ปฏิบัติงานจะสามารถ กําหนด
แผนงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ส่งต่องานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง บันทึก/จัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลการปฏิบัติงาน ตลอดจนสรุปข้อมูลการดําเนินงานได้
ผ่านเว็บไซต์แบบออนไลน์ จากทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน ลดความผิดพลาดซ้ําซ้อนในการส่งต่อและจัดเก็บข้อมูล 
รวมถึงยังช่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้แหล่งเดียวกันในฐานข้อมูลกลางของกรม ที่ทุกคนสามารถเรียกใช้งานข้อมูลและนําไปใช้วิเคราะห์งานต่อได ้ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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4.1 การใชข้้อมูลในการกาํหนดตัววัดเพื่อตดิตามงาน และการเปดิเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.1.1 มีการกาํหนดสารสนเทศทีส่าํคญัเพื่อ (ต่อ) 
   การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรู้ต่อประชาชน โดยสารสนเทศนั้น คือ 

1.ระบบแสดงความเห็นและยื่นคําร้องการปิดประกาศ  
2.ระบบบริการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง (DDS)  
3.ระบบข้อมูลกฎหมายกรมโยธาธิการและผังเมือง  
4.ระบบฐานข้อมูลโรงมหรสพ  
5.ระบบบริการข้อมูลผู้ตรวจสอบอาคาร  
6.ระบบบริการข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
7.รายงานข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ข้อมูลการกําจัดผักตบชวา  

มีระบบสารสนทเทศเพื่อให้บริการข้อมูลและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมโยธาธิ การและผังเมือง ประกอบด้วย
ข้อมูลข่าวปิดประกาศเพื่อแสดงความเห็นและยื่นคําร้องงานผังเมือง ข้อมูลแผนผัง/ข้อกําหนดผังเมืองรวม ข้อมูลกฎหมายกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ข้อมูลโรงมหรสพ ข้อมูลผู้ตรวจสอบอาคาร ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ และข้อมูล 
การกําจัดผักตบชวา 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     4.1.2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเปน็ ดังนี ้

   มีความน่าเชื่อถือ 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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4.1 การใชข้้อมูลในการกาํหนดตัววัดเพื่อตดิตามงาน และการเปดิเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.1.2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้ (ต่อ) 

   มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัย 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

   สะดวกต่อผู้ใช้งาน 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     4.1.3 ข้อมูลสารสนเทศถูกนํามาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถนําไปเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดยข้อมูลสารสนเทศ 

   คือ...มีการนําข้อมูลแผนผังและข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินมาจัดทําให้อยู่ในรูปแบบแผนที่ดิจิทัลและให้บริการแบบแ ผนที่ออนไลน์ ผ่าน "ระบบ
บริการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง (DDS)" ที่ประชาชนสามารถระบุตําแหน่งที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลข้อกําหนด (ข้อให้/ข้อห้าม) และ 
ข้อกฎหมายควบคุมอาคารในบริเวณพื้นที่นั้น ๆ ได้ และยังมีระบบรายงานสรุปความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ เชิงแผนที่ในรูปแบบแดชบอร์ด  
(One DPT Dashboard) มีรายละเอียดข้อมูลโครงการต่างๆ เช่น สรุปการดําเนินงานโครงการ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปการใช้จ่าย
งบประมาณเทียบเป้าหมายรัฐบาล สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (กองคลัง) ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําขึ้น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนหากต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลและค้นหาได้ด้วยตนเอง 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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4.2 การวิเคราะหผ์ลจากข้อมูล และตัววัด เพือ่นาํไปสูก่ารพฒันาและแก้ไขปญัหา 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.2.1 หนว่ยงานมีการรวบรวมและจัดทาํข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อนํามาใช้ในการปรบัปรุง/พฒันาการทํางาน   

   โดยข้อมูล คือ 
1.ข้อมูลการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง ที่มีการส่งรายงาน ภายถ่าย และกิจกรรมการก่อสร้าง เข้าสู่ระบบ เป็นประจําทุกวัน  
2.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลแผนที่ฐาน มาตราส่วน 1:4,000 ที่กรมจัดทําขึ้น เช่น ข้อมูลอาคาร ซึ่งมีการจัดทําเพิ่ม อัพเดท และปรับปรุงข้อมูล
อยู่เสมอ เพื่อใช้ในการจัดทํา ติดตาม ประเมิน หรือปรับปรุงการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     4.2.2 หนว่ยงานมีการวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่ เพือ่นําไปใช้คน้หาสาเหตขุองปญัหา 

   คือ...การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ ร่วมกับข้อมูลแผนที่ฐาน เพื่อวิเคราะห์พื้นที่และติดตามสภาพพื้นที่ของผังเมืองที่มีการ
ประกาศบังคับใช้ให้ผังเมืองสามารถบังคับใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

และแก้ปัญหาเชิงนโยบาย คือ….สามารถกําหนดทิศทางการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมให้เหมาะสมกับนโยบาย สภาพการเจริญเติบโตทางพื้นที่ 
และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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4.2 การวิเคราะหผ์ลจากข้อมูล และตัววัด เพือ่นาํไปสูก่ารพฒันาและแก้ไขปญัหา 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.2.3 หนว่ยงานมีการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณผ์ลลพัธ์โดยเทคโนโลยีทีน่ํามาใช ้

   คือ...กรมมีระบบจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ ซอฟต์แวร์ MySQL และ Oracle เพื่อใช้ในการจัดเก็บ จัดการ และเรียกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ
รวดเร็ว สามารถเรียกใช้ข้อมูลเพื่อนําไปวิเคราะห์และใช้งานได้ โดยในระยะแรกจัดทําเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 
ต่อยอดให้สามารถวิเคราะห์และประมวลผลผ่านระบบได้ต่อไป.  
 

สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์และผลลัพธ์   การดําเนินงานอยู่ในระยะแรก เป็นการ
จัดทําระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ และพัฒนาต่อยอดให้สามารถวิเคราะห์/ประมวลผล/คาดการณ์ผลลัพธ์ (ปีงบประมาณ 2565) 
โดยจัดทําระบบการให้บริการตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (ระยะที่ 1) (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการตรวจสอบข้อมูลแก่ประชาชนในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง) เพื่อให้บริการ ดังนี้  
1. ประชาชนหรือเอกชน 
    - สอบถามการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง การขอใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบกิจการฯ โดยระบบจะตรวจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ และแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมแสดงเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต  
   - ผู้ร้องขอสามารถแนบเอกสารเข้าระบบ เช่น โฉนดที่ดิน แบบแปลน ฯลฯ โดยระบบตรวจสอบเอกสารและพิมพ์ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารฯ ที่ไม่ขัด
กับกฎหมาย หรือบันทึกในรูปแบบ PDF file เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่  
2. หน่วยงานภาครัฐ 

- สอบถาม/ตรวจสอบข้อมูลและคําขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง  
   - สามารถ Scan QR Code ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินงานขั้นตอนของหน่วยงาน เช่น ออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ฯลฯ 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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4.2 การวิเคราะหผ์ลจากข้อมูล และตัววัด เพือ่นาํไปสูก่ารพฒันาและแก้ไขปญัหา 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.2.4 มีการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการดําเนนิงานโดยเปรียบเทียบกบัคู่เทยีบทีส่ําคญั 

   ยังไม่ดําเนินการ 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

4.3 การจัดการความรู้ และใช้องคค์วามรูเ้พื่อเรียนรู้ พฒันา แกป้ญัหา และสรา้งนวัตกรรม 

     4.3.1 หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
   คือ…1. เว็บไซต์กรม (www.dpt.go.th) 

 2. มอบหนังสือองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 3. มอบหนังสือองค์ความรู้ให้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 

5 รอบ 2 เมษายน 2558 

 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา 
ผลการประเมิน

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
 

     4.3.2 หนว่ยงานมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กบัองคก์รภายนอก 

   ยังไม่ดําเนินการ 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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4.3 การจัดการความรู้ และใช้องคค์วามรูเ้พื่อเรียนรู้ พฒันา แกป้ญัหา และสรา้งนวัตกรรม 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.3.3 หนว่ยงานมีกระบวนการจัดการความรู ้
   คือ… 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)  
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquistion)  
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  
4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  
6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)  
7. การเรียนรู้ (Learning) 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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4.3 การจัดการความรู้ และใช้องคค์วามรูเ้พื่อเรียนรู้ พฒันา แกป้ญัหา และสรา้งนวัตกรรม 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

      4.3.4  หน่วยงานมีการนําองค์ความรู้ 
   ด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร การบริการด้านช่าง 

ไปใช้ในการปรับปรุงการทํางาน/แก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/มาตรฐานใหม่ คือ 
- คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
  : ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม  
- ความรู้เบื้องต้นการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  
- การพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังเมืองรวม  
- การสํารวจและจัดทําแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ  
- ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดิน  
- การทดสอบเพื่อหาค่าแรงอัดแกนเดียว  
- การออกแบบปรับปรุงอาคารภาครัฐที่มีอยู่เดิมให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ  
- การรายงานข้อมูลโครงการผ่านระบบฐานข้อมูล การควบคุมและ 
  บริหารงานก่อสร้าง CM  
- กฎหมาย IT ที่ควรรู้ 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                        ควรแสดงองค์ความรู้ที่นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือ นําไปปรับปรุงการทํางานจนเกิดมาตรฐานใหม่ หรือการทํางานรูปแบบใหม ่ 

 
 
 
 
 



หน้า |171 

4.4 การบรหิารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทํางานให้เป็นดิจิทลั 
ยังไม่ได ้

ดําเนนิการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

      4.4.1  มีการวิเคราะหค์วามเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทลั โดยความเสี่ยงนัน้ 

   คือ… 
- การโจมตีจากเครือข่ายภายนอก 
- ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์หมดอายุ 
- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการจัดการอุปกรณ์ 
- อุปกรณ์เครือข่ายหลักไม่ได้รับการบํารุงรักษา 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นว่ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสํารองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery) มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นต่อ 
ระบบสารสนเทศ อาจแนบไฟล์ที่มีตัวอย่างของข้อมูลบางส่วน หรือแนบลิงค์หรือช่องทางการเข้าถึงข้อมูลแนวปฏิบัติที่ได้จัดทําไว้ 
ตามที่กล่าวมาให้เห็นชัดเจน

      4.4.2  หน่วยงานมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนรปูแบบการทาํงานเพื่อรองรบัระบบเทคโนโลยีดิจิทลั โดยสาระสาํคญัของแผน 

   คือ… 
- การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัล 
- บูรณาการกระบวนงานการให้บริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องและเป็นเอกภาพ 
- เตรียมความพร้อมด้านการจัดการข้อมูลและการกํากับดูแลข้อมูล 
- ยกระดับและพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นการทํางานด้วยระบบข้อมูลแบบดิจิทัล 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทํางานและการรวบรวมข้อมูลมาเป็นระบบดิจิทัล การวิเคราะห์กระบวนการทํางานและค้นหาโอกาสในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทํางานมาเป็นระบบดิจิทัล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งมีฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่
เหมาะสมรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและการรวบรวมข้อมูลมาเป็นดิจิทัล
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4.4 การบรหิารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรบัระบบการทาํงานใหเ้ปน็ดิจิทลั 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

      4.4.3  หน่วยงานมีการนําเทคโนโลยีดิจิทลั มาใชเ้พื่อเพิ่มประสทิธิภาพของกระบวนการทํางาน เช่น 

   การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นํามาใช้ ได้แก่ 
- มีการใช้งานระบบการประชุมแบบออนไลน์ เพื่อการถ่ายทอดสด การประชุมของกรมฯ และการอบรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มาเข้าร่วมประชุมหรืออบรม โดยเฉพาะหน่วยงานจากส่วนภูมิภาค  
- มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทําเอกสารเงินเดือน ในรูปแบบ e-slip โดยสามารถเรียกดูเอกสารเงินเดือนได้แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
(Web Application) ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดพิมพ์สลิปเงินเดือนของกรมฯ เป็นต้น 

 

ติดตามการทํางานอย่างรวดเร็ว ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นํามาใช้ ได้แก่ 
มีการใช้โปรแกรมประยุกต์ทั้งในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application เพื่อสรุปรายงานผลการดําเนินงานทุกภารกิจสําคัญของ
กรมในลักษณะ Dashboard แบบออนไลน์ ซึ่งผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้กํากับ/ควบคุมงาน สามารถเข้าใช้เพื่อติดตามงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา  
ผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone) 
 

สร้างนวัตกรรมการให้บริการ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นํามาใช้ ได้แก่ 
มีการใช้ช่องทาง Line Chatbot และ Mobile Application เพื่อให้บริการสอบถามหรือสืบค้นข้อมูลแผนผังและข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามผังเมือง จากการเลือกพื้นที่พิมคําถาม หรือส่งตําแหน่ง (Location) นั้น ๆ โดยระบบจะตอบกลับและส่งแผนผัง/ข้อกําหนดกลับมาแบบอัตโนมัติ 
 

การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูล ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นํามาใช้ ได้แก่ 
มีการใช้เทคโนโลยีการให้บริการข้อมูลแผนที่ผ่านเครือข่ายในรูปแบบ Web Map Service เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ร่วมกับกรมที่ดิน เพื่อการให้บริการประชาชน 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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4.4 การบรหิารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรบัระบบการทาํงานใหเ้ปน็ดิจิทลั 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

      4.4.4 แผนป้องกนัระบบฐานข้อมูล และปฏบิตักิารบนไซเบอร ์

   ให้สรุปสาระสําคญัของแผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ พอสังเขป 
- จัดอบรมบุคลากรให้มีความเข้าใจและตระหนักในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- จัดทําระบบ Back up Site ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง (พระราม 6/พระราม 9) 
- โครงการบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนากระบวนการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 
- โครงการปรับปรุงพัฒนาเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

      4.4.5 หน่วยงานมีตัววัดเพือ่ใชต้ดิตามแผนงานรองรบัการเปลี่ยนรปูแบบการทาํงานเพือ่รองรบัระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 

   คือ…- การปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน/การทํางาน ให้เป็นกระบวนงานแบบดิจิทัล ร้อยละ 90 
 - ระดับความพึงพอใจการใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน/ทํางาน ของบุคลากรกรม ร้อยละ 80 และเพิ่มขึ้นร้อยละ10 ต่อปี 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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4.4 การบรหิารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรบัระบบการทาํงานใหเ้ปน็ดิจิทลั 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

      4.4.6 แผนรองรบัต่อภัยพบิตั/ิภาวะฉุกเฉิน 

   ให้ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน พอสังเขป 
ดําเนินการตามแผนความต่อเนื่องด้าน IT 
- ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเร่งด่วนที่ต้องทําให้แล้วเสร็จภายใน 1-5 วัน 
- ประเมินศักยภาพหน่วยงานฯ ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะวิกฤตพร้อมระบุ 
  ทรัพยากรที่จําเป็นตามแผนการจัดหาทรัพยากร 
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็น ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง เทคโนโลยี 

สารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ บุคลากรหลัก คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ 
- พิจารณาทําเฉพาะงานเร่งด่วน หากทําจะส่งผลกระทบสูงและไม่สามารถรอได้ 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
 

 

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.1.1  มีการประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลังด้านบุคลากร โดย (ระบุอย่างน้อย 2 ภารกิจ) 
   กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์

ผลการดําเนินงาน ที่ผ่ านมา  และกําหนดแนวทางการบ ริหารงานบุคคลในอนาคต  ให้สอดคล้องกับภารกิจของกรม  (สรุปผล  7 ปี 
http://office.dpt.go.th/psd/images/127.pdf )  
ภารกิจที่ 1 คือ…มีการวางแผนการวิเคราะห์อัตรากําลังของกรม ทั้งปัจจุบันและในอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ…บุคลากรของกรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่จะสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
ภารกิจของกรม ทั้ง 4 ด้าน 

 

ภารกิจที่ 2  คือ…การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามแนวทาง HR Scorecard ของสํานักงาน ก.พ. 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ… บุคลากรของกรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่จะสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
ภารกิจของกรม ทั้ง 4 ด้าน 

 

ภารกิจที่ 3  คือ…พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 

และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ…องค์กรมีเครื่องมือที่ทันสมัยสอดคล้องกับภารกิจที่พัฒนา และบุคลากรมีความสามารถ
ในการใช้ระบบและเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ
ยังไม่ได ้

ดําเนนิการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.1.2  มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายการส่งเสริมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

   แนวทางที่เสริมสร้างความคล่องตัวในการทํางานและตัดสินใจ โดยแนวทางนั้น คือ 
- กรมมีคําสั่ งฯ ที่ 1384/2558 ลงวันที่ 19 มิ ถุนายน 2558 เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบั ติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  

เป็นการมอบอํานาจให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ในการสั่งอนุมัติ อนุญาต การปฏิบัติราชการหรือดําเนินการเรื่องต่าง ๆ และมีตัวอย่าง 
การมอบอํานาจเพื่อเสริมสร้างความคล่องตัวในการทํางานเฉพาะเรื่องและมีการบูรณาการงานบริหารงานบุคคล กับการปรับปรุงการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพสูง  

- กรมมีคําสั่งฯ ที่ 776/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานบริหารจัดการสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีอํานาจหน้าที่ ในการติดตามประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด ติดตามบุคลากรกรมที่มีความเสี่ยง 
ติดเชื้อ รวมทั้งวางมาตรการป้องกัน ให้มีความคล่องตัวในการตัดสินใจภายใต้ระยะเวลาจํากัด และแนวโน้มของการแพร่ระบาดที่อาจทวีความรุนแรง  
โดยบริหารจัดการให้บุคลากรสลับกัน มาปฏิบัติงาน และมีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานภายในที่พักตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความแออัดของคน
จํานวนมาก แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติงานยังคงมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานของกรมฯ

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

    ส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการทํางาน โดยวิธีการ…กรมได้ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมในการทํางาน โดยมีแนวทางสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนานวัตกรรม ตัวอย่างเช่น 

- กรมได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) โดยมีแนวคิด ในการพัฒนาระบบให้สามารถ
เชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริม การบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรม การใช้ข้อมูลร่วมกันโดย 
เน้นการแบ่งปัน การสืบค้นและการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ โดยอํานวยความสะดวก 
ให้สามารถตรวจสอบสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ภูมิสารสนเทศกลาง และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารงานของกรมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐ สู่ความเป็นเลิศตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  

- กรมได้มีคําสั่ง ที่ 557/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง โดยมีหน้าที่พิจารณากระบวนการตามกลุ่มภารกิจหลัก 4 ด้าน ของกรม เพื่อจัดทําระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรม (ONE DPT) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นว่าแนวทางดังกล่าวได้ทําให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีตัวอย่างนวัตกรรมที่เกิดจากการส่งเสริมแนวทางดังกล่าว 
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5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

      5.1.3  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 

    คือ…กรมได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยมีการสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา 
เพื ่อความก้าวหน้าของตน ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ ที่ นร 1006/ว17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 แจ้งเวียนเรื่อง ประสบการณ์ในงานที่
หลากหลายตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ ประกอบกับกรมฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ 
(Career Path) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (http://office.dpt.go.th/ita/images/ITA2562/O26/O26.2.pdf)  

- กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าราชการเป็นรายบุคคล เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ หรือชํานาญการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรทราบ
ถึงประวัติระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของตน เพื่อจะได้วางแผนพัฒนาตนเอง โดยการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย และเตรียมการเข้าสู่ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ หรือตําแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งทําให้ข้าราชการไม่เสียโอกาสในการก้าวหน้าในสายงานที่ตนดํารงตําแหน่งอยู่

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

      5.1.4  มีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพือ่การทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง 
     คือ…กรมมีการปลูกฝังค่านิยมในการทํางาน การสร้างกลไกจูงใจ กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทํางานทั้งทางกายภาพ

และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดการทํางานเป็นทีมและมีประสิทธิภาพสูง 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงแนวทางการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง  (เช่น การมอบหมายงานที่ท้าทาย การถ่ายทอด 
ตัววัดลงสู่บุคลากร มีระบบการประเมินที่โปร่งใสเป็นธรรม)  รวมทั้งผลการดําเนินงานที่เกิดจากการจูงใจดังกล่าว ทําให้บุคลากรทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างไร
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5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
ยังไม่ได ้

ดําเนนิการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

      5.1.5 มีการวางแผนกําลงัคน และมีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการเปลีย่นแปลงในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ 
    คือ...การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี 

 มีการวางแผนกําลังคน โดย มีแผนการวิเคราะห์อัตรากําลังของกรมฯ ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น  
 - กรมได้มีคําสั่งที่ 4277/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง อัตรากําลัง และการปรับปรุง 

การกําหนดตําแหน่ง เป็นระดับสูงขึ้นของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีอํานาจหน้าที่ ตรวจสอบ วิเคราะห์บทบาทภารกิจที่จําเป็น ต้องดําเนินต่อไป 
ภารกิจใดมีแนวโน้มเพิ่มเติม ภารกิจใดซ้ําซ้อนหรือต้องยุบเลิก ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมด้านโครงสร้าง
และอัตรากําลัง เพื่อออกแบบและจัดทําโครงสร้าง การแบ่งสว่นราชการของกรม เป็นต้น  

- คณะทํางาน ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เป็นระดับสูงขึ้น รวมทั้ง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของกรม 
ผลการประเมิน 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
 

5.2 ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ คลอ่งตัว มุ่งผลสมัฤทธิ ์
      5.2.1  มีการทํางานเป็นทมีที่ข้ามกลุ่ม/กอง/สํานัก เพือ่ผลสําเร็จของงานร่วมกัน 

    โดย…(ระบุรูปแบบของทีมงาน/องค์ประกอบของทีม)
การปรับลักษณะการทํางาน พูดคุยหารือและร่วมแก้ไขปัญหา เปิดรับความคิดรวมทั้งพร้อมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

 และมีผลสําเร็จของงาน คือ… 
- กรมฯ มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน มีจัดประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็น และนํามาประมวลผลสรุปเพื่อดําเนินการต่อไป  
- กรมฯ สร้างความร่วมมือในการทํางานระหว่างหน่วยงานภายใน มีผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง เช่น ในโครงการแก้ปัญหาผักตบชวา  

กรมได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแก้ปัญหาผักตบชวาแม่น้ําสายหลักต่าง ๆ  
โดยดําเนินการ ดังนี้  
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5.2 ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ คลอ่งตัว มุ่งผลสมัฤทธิ์ 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

      5.2.1  มีการทํางานเป็นทมีที่ข้ามกลุ่ม/กอง/สํานัก เพือ่ผลสําเร็จของงานร่วมกัน (ต่อ) 
    1. แต่งตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา กรมโยธาธิการและผังเมืองคําสั่งกรมฯ ที่ 2177/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

หลายหน่วยงานภายในกรม โดยมีผู้อํานวยการกองบูรณะฯ เป็นเลขานุการ  
 2. ปี 2555 มีการจัดตั้งกองบูรณะและบํารุงรักษา มีหน้าที่จัดทําแผนระบายน้ํากําจัดผักตบชวาและวัชพืชโดยใช้เครื่องจักรกลสนับสนุนการกําจัด  

และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดอัตรากําลังข้าราชการ ลูกจ้างประจาํ พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่มอบหมาย  
 3. คณะทํางานได้ร่วมกับสยผจ.ทุกจังหวัดที่มีแหล่งน้ํา ดําเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ําที่รับผิดชอบทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ประสานงานแก้ไข

ผักตบชวา ซึ่งกองบูรณะและบํารุงรักษาเป็นหน่วยงานกลางติดตามและประสานงาน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     5.2.2  มีการสร้างสภาพแวดล้อมทัง้ทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการทํางานที่คลอ่งตัวสามารถทํางานได้สะดวกและเกิดประสทิธิภาพสูงระดับองค์การ 
    โดยวิธีการ… สร้างสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่งได้มีกิจกรรมในการที่จะดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการทํางานและมี

บรรยากาศที่ดีในการทํางาน เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ การต่อเติมอาคารสถานที่ทํางาน ปรับปรุงห้องอาหาร สวนหย่อมใน
การพักผ่อน รวมทั้งการจัดระเบียบที่จอดรถให้เหมาะสมและเพียงพอ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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5.2 ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ คลอ่งตัว มุ่งผลสมัฤทธิ์ 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

      5.2.3  มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก 
    คือ… การร่วมมือกันในลักษณะทีมสหสาขาวิชา

 เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล คือ...กรมได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก เช่น  
 - รัฐบาลมีนโยบายการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดให้มีระบบ มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน และบูรณาการร่วมกัน จึงได้มีคําสั่ง

สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 217/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาผักตบชวา  
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน และมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีการ
ร่วมกันหลายหน่วยงานเพื่อบูรณาการการทํางานให้มีทิศทางที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพตลอดจนร่วมกันแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้สําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ดังตัวอย่างข่าวการจัดทําโครงการ "คลองสวย น้ําใส ร่วมใจกําจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต" โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกับ 
กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ํา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก เป็นต้น 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     5.2.4  มีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอือ้ให้บุคลากร 
    มีความรับผิดชอบ/กล้าตัดสินใจ โดย...

 กรมฯ มอบอํานาจ กระจายอํานาจ การตัดสินใจงานที่ต้องรับผิดชอบในพื้นที่ดําเนินการ เช่น การดําเนินโครงการ จัดรูปที่ดินฯ เป็นภารกิจหลักของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณาดําเนินการในพื้นที่แต่ละจังหวัดตามความเหมาะสม โดยต้องมีผู้ร่วมดําเนินการทั้งบุคลากรของสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด เช่น นักผังเมือง วิศวกรโยธา และบุคลากรส่วนกลางสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เช่น ที่ดิน อบต. และที่สําคัญ
คือ เจ้าของที่ดินในที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินฯ โดยมีตัวอย่างขั้นตอนดําเนินการการจัดรูปที่ดินในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้  
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5.2 ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ คลอ่งตัว มุ่งผลสมัฤทธิ์ 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.2.4  มีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอือ้ให้บุคลากร (ต่อ) 
  1. จ.ชลบุรีมีหนังสือแจ้งขอให้กรมดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  

2. อธิบดีมอบอํานาจให้โยธาธิการและผังเมือง จ.ชลบุรีปฏิบัติราชการแทน เพื่อดําเนินโครงการฯ เช่น โครงการจัดรูปฯ จ.ชลบุรี ตามคําสั่งกรมฯ  
ที่ 1992/2559 ลว 30 ส.ค. 59  

– ตัวอย่างรายงานการประชุมการดําเนินโครงการจัดรูปฯ(https://drive.google.com/file/d/1GAkB3OHIpqgEOj_ZNziUyRVDUniy3WbJ/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

   การเข้าถึงข้อมูล เพื่อใช้สนับสนุนการทํางานและการแก้ปัญหา โดย...
กรมได้มีระบบฐานข้อมูลรองรับการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ในการวางแผนการทํางาน และใช้ประกอบการ

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เช่น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผังสี ผังเมืองรวมจังหวัด ผังสีผังเมืองรวมชุมชนพื้นที่ที่ดําเนินการ แผนที่
แสดงพื้นที่เป้าหมายโครงการ รวมทั้งแผนผังแสดงแปลงที่ดินก่อน และหลังจัดรูปที่ดิน  
(การให้บริการข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง : http://eservices.dpt.go.th/webgis/index.html และ https://dptdds.dpt.go.th/dds2/) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทํางานทีเ่ปน็มืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.3.1  มีการค้นหาปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน 
    โดย...มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ได้แก่ ความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  

การพัฒนาการทํางาน ทัศนคติที่มี ต่อเพื่อนร่วมงาน ภาวะผู้นํา และค่าตอบแทน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการในการค้นหาปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพันของบคุลากรแต่ละกลุ่มและแสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน 
เพื่อนําเอาปจัจัยดังกล่าวไปใช้ในการสร้างแรงจงูใจให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี 

     5.3.2  ปลกูฝังค่านิยมในการทํางานที่เป็นมืออาชีพ 
   โดยวิธีการ...กรมฯ มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทําสื่อการสอน สําหรับวิทยากรยุคดิจิทัล"รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร 

ของกรมฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากรในสังกัด หรือประชาชน ได้รับความรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่ดี โดยสามารถ 
นําเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการจัดทํา สื่อการสอน ซึ่งถือเป็นการสร้างความน่าสนใจ จนก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
โดยจัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2563 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 มีผู้ผ่านการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 39 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับ 
การอบรมสามารถจัดทําสื่อการสอนมาประยุกต์ในการจัดทําสื่อการสอนได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 
(https://drive.google.com/file/d/1xvNXO5Lka6Hhqf8dXrio0uBi6WvQ96zt/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 



หน้า |183 
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ดําเนนิการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

       5.3.3  มีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) ของข้าราชการในทุกระดับ เพื่อให้มุ่งเน้นการทํางานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงานและส่วนรวม 
    โดย...กรมฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สรุปและทบทวนผลการดําเนินงาน" มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาองค์กร

และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ทั้ง 4 ด้าน โดยนําผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติและขยายผล  
เพื่อถือเป็นการมุ่งเน้นการทํางานที่ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2563  
ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 278 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  
ปัญหาอุปสรรคตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาในการดําเนินงาน และร่วมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (https://drive.google.com/file/d/1SGZWUv6KH1jKihgRYnHge2aexlh4pvwK/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ไม่ชัดเจนว่าจะมีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) ของข้าราชการในทุกระดับ เพื่อให้มุ่งเน้นการทํางานในเชิงรุกและสร้างมูลค่า
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างไร จะดําเนินการอย่างไรในแต่ละกลุ่ม และจะมีการติดตามประเมินผลอย่างไร เพื่อให้มั่นใจบุคลากร 
ทุกระดับมีคุณลักษณะของการมุ่งเน้นการทํางานในเชิงรุก และสร้างมูลค่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

     5.3.4  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรนําเสนอความคิดริเริ่ม 
   โดย...เปิดโอกาสให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีการสนับสนุนความคิดริเริ่มดังกล่าว โดย...  

- มีการจัดประชุมผู้บริหารกรมฯ เป็นประจําทุกเดือน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารกรมฯ ได้นําเสนอผลงานประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไข และ 
มีการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการตามนโนบายต่าง ๆ โดยกรมได้จัดเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมกรม และข้อสั่งการของอธิบดี ที่หน้าเว็บ
ไซด์สํานักงานเลขานุการกรม (http://office.dpt.go.th/secretary/)  

- มีการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การออกแบบงานระบบไฟฟ้าสําหรับอาคารขนาดเล็ก"รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรตําแหน่ง
วิศวกรไฟฟ้า ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารในรูปแบบที่แตกต่างกันสามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง สามารถ
นําไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งผู้ที่ผ่าน
การอบรม จะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าที่ไม่อยู่ในขอบเขตของวิศวกรรมภายใต้พื้นที่ดําเนินการ และสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน โดยใช้หลักทางวิชาการเป็นมาตรฐานเดียวกัน (https://drive.google.com/file/d/14K4ejdM4t9JSrNiLTG1U3rgHEvUXPHyk/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นว่ามีการจัดเวทีหรือการกําหนดแนวทางในการเปิดโอกาสให้บุคลากรนําเสนอแนวคิดริเริ่ม (หรือการประชุม สัมมนา  
การตั้งโจทย์ปัญหา) หรือมีตัวอย่างการรับฟังความคิดเห็น และการสนับสนุนแนวคิดของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 



หน้า |184 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  การสรา้งวัฒนธรรมการทํางานทีเ่ปน็มืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
ยังไม่ได ้

ดําเนนิการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

      5.3.5  มีการนําปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
   คือ... 

- จัดทํา "โครงการคัดเลือกผู้ปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง" ประจําทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ 
เสริมสร้างขวัญกําลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี โดยถูกคัดเลือกจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ทาง website กรมฯ อีกทั้งบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ ก.พ.7  

- จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่" วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจหลัก 
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สร้างความรักความผูกพัน สร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
โดยข้าราชการของกรมฯ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีอุดมการณ์ ค่านิยม
ที่เหมาะสมในการเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งเน้นให้ข้าราชการใหม่ มีสมรรถนะหลัก ตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจของกรมฯ และที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
(https://drive.google.com/file/d/1uGrZ8mjjc8tAvocLcSQPXpuXGDu9QaUZ/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ยังไม่ได ้

ดําเนนิการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.4.1  มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย 
    คือ...กรมได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร "การใช้โปรแกรม ArcGIS กับการใช้เครื่องมือ ArcGIS Spatial Analyst การวิเคราะห์ข้อมูล " รุ่นที่ 1 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้แก่ นักผังเมือง นายช่างโยธา ช่างเขียนแผนที่ ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
โปรแกรม GIS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้ทักษะหลากหลายด้านในการประยุกต์ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และการประมวลผลทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางผัง
เมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกรมฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 34 คน ผลที่ได้รับ คือ ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนําความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้โปรแกรม GIS ในการวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลทางภูมิศาสตร์ เพื่อการวางผังเมืองได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานเดียวกัน (https://drive.google.com/file/d/1gdeD_SQthA8tXHklf_UtEkCHFBlkGCk-/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสาํนักงาน ก.พ.ร. 

 

     5.4.2  มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์การ 
    ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ของกรมทั้งด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านการบริการด้านช่าง  

แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ คือ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรม/สัมมนาตามยุทธศาสตร์ของกรม 4 ด้าน (สามารถค้นหาแผนได้ที่ 
Website ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง) เช่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การตีราคาทรัพย์สินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ" สนอง
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินฯ รวมถึงองค์ความรู้ต่าง  ๆให้ดําเนินการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรมและเสมอภาค ผู้
ผ่านการอบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจ ดําเนินงานถูกต้อง ได้มาตรฐานhttps://drive.google.com/file/d/1MRnflo9aUGyqdKtZVBLqw1BApNxEwc48 
/view?usp=sharing) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สรุปและทบทวนผลการดําเนินงาน" เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาองค์กร และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของกรม ทั้ง 4 ด้าน โดยนําผลสรุปการระดมความคิดเห็นประเด็นปัญหาและทางการแก้ไขไปปฏิบัติและขยายผล ซึ่งบุคลากรของกรมที่เข้าอบรม
จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหาในการดําเนินงาน และร่วมกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (https://drive.google.com/file/d/1SGZWUv6KH1jKihgRYnHge2aexlh4pvwK/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสาํนักงาน ก.พ.ร. 
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
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ดําเนนิการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.4.2  มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์การ (ต่อ) 
   สมรรถนะหลัก ได้แก่...กรมได้มีการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่" รุ่นที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ 

ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจหลัก อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สร้างความรักความผูกพัน และเป็นการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการของกรมฯ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ดําเนินการ ระหว่างวันที่ 18 - 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ําพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 43 คน ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมจะเป็น ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีอุดมการณ์ 
ค่านิยมที่เหมาะสมในการเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งเน้นให้ข้าราชการใหม่ มีสมรรถนะหลัก ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมฯ 
(https://drive.google.com/file/d/1uGrZ8mjjc8tAvocLcSQPXpuXGDu9QaUZ/view?usp=sharing) 

แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก คือ...แผนพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์การผังเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์การ
อาคาร ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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เริ่มดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.4.3  มีการพัฒนาของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเรื่อง 
    ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ...กรมได้มีการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิ่ม

สูงขึ้นของระดับน้ําทะเลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กรณีศึกษาอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอําเภอแกลง จังหวัดระยอง" โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของกรมเกิดความเข้าใจต่อผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ําทะเล ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน และสามารถนํา
ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมตามแนวทางการปรับตัวและยืดหยุ่นเพื่อรอง รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทําให้การ
ตั้งถิ่นฐานของประชาชนปลอดภัย สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรกรมฯที่รับผิดชอบงานวางและจัดทําผัง
เมือง และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โครงการฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จํานวน 118 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ําทะเลต่อการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับชาติที่
ต้องเร่งแก้ไข (https://drive.google.com/file/d/19GbLgcwOSEJnSOwUZqmsy7k8URmRrG_1/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

   ความรู้และทักษะดิจิทัล ได้แก่...กรมมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทําสื่อการสอนสําหรับวิทยากรยุคดิจิทัล" รุ่นที่ 2 โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากรในสังกัด หรือประชาชน ได้รับความรู้ และปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดี โดยสามารถนําเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการจัดทําสื่อการสอน ซึ่งถือเป็นการสร้างความน่าสนใจ จนก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2563 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 มีผู้ผ่านการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 39 คน 
ซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถจัดทําสื่อการสอนมาประยุกต์ในการจัดทําสื่อการสอนได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 
(https://drive.google.com/file/d/1xvNXO5Lka6Hhqf8dXrio0uBi6WvQ96zt/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ยังไม่ได ้

ดําเนนิการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.4.4  มีการพัฒนาบุคลากร และผู้นําใหม้ีความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤตที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน 
   คือ...

- โครงการสัมมนาทางวิชาการวันผังเมืองโลก เรื่อง "ผังเมืองแห่งอนาคตจุดเปลี่ยนประเทศไทย" เพื่อมุ่งเน้นเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและบุคลากรกรมที่มีหน้าที่ด้านผังเมือง ผู้เข้าร่วมจํานวน 309 คน ผู้เข้าร่วมจะได้รับนโยบายและ
แนวทางดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ สภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน 
(https://drive.google.com/file/d/1EHPvsNHp0ybOrIkkniHTu8gprKTD41uu/view?usp=sharing)  

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สรุปและทบทวนผลการดําเนินงาน" เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาองค์กร ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม 4 
ด้าน โดยนําผลการระดมความคิดประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขไปปฏิบัติและขยายผล ถือเป็นการมุ่งเน้นการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน ผู้เข้าร่วมจํานวน 278 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์สภาพปัญหาการดําเนินงานและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (https://drive.google.com/file/d/1SGZWUv6KH1jKihgRYnHge2aexlh4pvwK/view?usp=sharing)  

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ตัวอย่างที่นํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ แต่ควรแสดงให้เห็นถึงหลักสูตรการอบรมที่เน้นพัฒนาทักษะสําคัญที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย โดยกําหนดแผนในการพัฒนากลุ่มบุคลากรทั้งที่เป็นกลุ่มผู้นํา/ผู้บริการ และกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน การแสดงให้เห็นถึงวิธีการพัฒนา/ขั้นตอนการพัฒนาที่จะทําให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรอบรู้ เป็นนักคิดวิเคราะห์  
มีความสามารถในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ  หรือสถานการณ์วิกฤต เพื่อให้มั่นใจผู้ผ่านการอบรมจะมีความพร้อมรับปัญหาที่ซับซ้อน 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ 
 

s 

6.1 กระบวนการทํางานที่เชือ่มโยงตั้งแตต่น้จนจบสู่ผลลัพธท์ีต่้องการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.1.1 หน่วยงานมีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มุ่งสูค่วามเปน็เลศิ โดยกระบวนการนั้น 

     คือ…  
- กระบวนการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง…ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ที่รับผิดชอบตามพื้นที่ต่าง ๆ ท้องถิ่น 

เครือข่ายชุมชนคนริมน้ํา ในการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชให้หมด ไปในทุกพื้นที่เป้าหมาย ร่วมถึงการพัฒนาเครื่องมือ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
มาใช้ในการกําจัด และแนวทางความร่วมมือกับท้องถิ่นในการนําไปแปรรูป 

- กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง… เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคล้อง กับสภาพแวดล้อม 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     6.1.2 หน่วยงานมีการตดิตามควบคุมกระบวนการ โดย 

   การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามควบคุม ระบบติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานกําจัดผักตบชวาและวัชพืชเป็นประจํา ติดตาม
ความก้าวหน้าในการดําเนินการก่อสร้างโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และติดตามผลการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม บนระบบ
รายงานผลทางอินเทอร์เน็ต แสดงผลรายงานในระบบ ONE DPT ผ่านเว็บไซต์ http://onedpt.dpt.go.th หรือ Application "ONE DPT" ซึ่งใน
ส่วนของการแก้ไขปัญหาผักตบชวาจะมีศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา http://subsites.dpt.go.th/ptw/ เป็นหน่วยติดตาม
ประเมินผลรายงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อให้สามารถนํานวัตกรรมมาบริหารจัดการให้การติดตามควบ  
คุมกระบวนการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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6.1 กระบวนการทํางานที่เชือ่มโยงตั้งแตต่น้จนจบสู่ผลลัพธท์ีต่้องการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.1.2 หน่วยงานมีการตดิตามควบคุมกระบวนการ โดย (ตอ่) 

   ใช้ตัวชีว้ัด เชน่… 
- ร้อยละของพื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รับการวางจัดทําผังเมืองรวมแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้ และมีกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่าง
เหมาะสม  
- จํานวนผักตบชวาและวัชพืชที่สามารถกําจัดได้  
- ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้ 
  มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

  
  

ใช้ข้อมูล คอื… 
- จํานวนปริมาณการกําจัดผักตบชวาของแต่ละหน่วยงาน  
- จํานวนผังเมืองรวมที่จัดทํา  
- จํานวนผักตบชวาและวัชพืชที่ถูกกําจัด  
- จํานวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ร่วมกบัเครือข่าย คอื…  
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอปท.ในพื้นที่ที่จัดทําผังเมือง/พัฒนาเมือง และภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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6.1 กระบวนการทํางานที่เชือ่มโยงตั้งแตต่น้จนจบสู่ผลลัพธท์ีต่้องการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

6.1.3 หนว่ยงานออกแบบกระบวนการโดยคาํนึงถึงความเชือ่มโยงตัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการ แบบ end to end Process 

  
  

คดิเปน็ร้อยละ…ร้อยละ 100  
ของกระบวนการทั้งหมดทีต่อ้งเชื่อมโยงกบัหลายหน่วยงานระบุ (รายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
 

๑) กระบวนการออกแบบอาคารและประมาณราคา 
เป็นกระบวนการทํางานหลักที่จําเป็นต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานภายในองค์กร เนื่องจากบางโครงการที่ทางหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมาแล้วนั้น มีองค์ประกอบของเนื้องานที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เป็นผู้ดําเนินการออกแบบ จึงได้วางแนวทางในการ
ทํางานร่วมกันของหน่วยงานภายในองค์กรไว้ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละด้านต่างกัน เป็นกระบวนการทํางานที่ส่งต่อแต่ละ
หน่วยงานดําเนินการจนกว่าจะจบกระบวนการ เช่น สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่มีบางโครงการที่
จําเป็นต้องให้อาศัยผู้เชี่ยวชาญในด้านสถาปัตยกรรมเป็นผู้ออกแบบ จึงได้ส่งต่อให้สํานักสถาปัตยกรรมดําเนินการออกแบบ และเมื่อเสร็จ
เรียบร้อยจะดําเนินการส่งต่อให้กับกองมาตรฐานราคากลางเพื่อตรวจสอบแบบและประมาณราคาสําหรับดําเนินการขั้นต่อไป 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่…สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง สํานักสถาปัตยกรรม สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
กองมาตรฐานราคากลาง 
 

2) กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม เป็นกระบวนการทํางานหลักที่จําเป็นต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานภายในองค์กรเช่นเดียวกัน 
เนื่องจาก การวางผังเมืองจะต้องอาศัยการดําเนินการจากหลายหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อให้สําเร็จลุล่วงและได้มาตรฐาน เช่น สํานักผัง
ประเทศและผังภาค จะดําเนินการกําหนดนโยบายการตั้งถิ่นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศเพื่อเป็นแนวทาง การพัฒนาพื้นที่
ระดับประเทศ ภาค อนุภาค จังหวัด และอําเภอ สนับสนุน กํากับ และประสานงานการพัฒนาพื้นที่ ส่วนสํานักวิศวกรรมการผังเมืองจะ
ดําเนินการสํารวจ รังวัด และจัดทําแผนที่เพื่อการ ผังเมืองทุกระดับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักวิเคราะห์และประเมินผล สํานักผังประเทศและผังภาค สํานักผังเมืองรวม สํานักวิศวกรรมการผังเมือง 
สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง (ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อให้สามารถนํานวัตกรรมมาบริหารจัดการในการ
ดําเนินการทุกกระบวนการของทุกหน่วยงาน) 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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6.1 กระบวนการทํางานที่เชือ่มโยงตั้งแตต่น้จนจบสู่ผลลัพธท์ีต่้องการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.1.4  หน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพ
กระบวนการ ได้แก่ 

  
  

เทคโนโลยทีี่นํามาใช้ คือ…ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

กระบวนการที่ถูกยกระดับ คอื… 
1. กระบวนการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กับข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น 
ผลงานที่โดดเด่น คือ การทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวงกับกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
2. กระบวนการบูรณาการข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดิจิทัล 

ผลงานที่โดดเด่น คือ..การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ร่วมกับกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) "ระบบให้บริการค้นหาตําแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต 
(LandsMaps)" ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ปี 2563 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลติ กระบวนการ และบริการ 

     6.2.1 ในรอบปทีี่ผ่านมาหนว่ยงานไดพ้ฒันานวตักรรม/นําดิจทิัล เข้ามาใช้ เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงาน/การใหบ้ริการ  

  
  

กระบวนการหลัก คอื…กระบวนการให้บริการข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดิจิทัล 
นวตักรรม/ดจิทิัลทีน่ํามาใช้ คอื…ระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 

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

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.2.1 ในรอบปทีี่ผ่านมาหนว่ยงานไดพ้ฒันานวตักรรม/นําดิจทิัล เข้ามาใช้ เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงาน/การใหบ้ริการ  (ต่อ) 

    กระบวนการสนบัสนุน คอื…กระบวนการให้บริการเรื่องร้องเรียน 
นวตักรรม/ดจิทิัลทีน่ํามาใช้ คอื... 
ระบบรับ - ส่ง ร้องเรียน (ออนไลน์) ผ่าน Web Application สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่  
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php  
โดยสามารถติดตั้ง Web App ไว้บนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อสะดวกในการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล และช่วยประหยัดเวลาและลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางมาติดต่อที่กรมฯ โดยมีคู่มือการใช้งาน ดังนี้  
https://drive.google.com/file/d/12sIPYgkaB9cvlGy867oNdqdGXG-Pvd0V/view?usp=sharing ทั้งนี้ หน่วยงานอยู่ระหว่างการ
จัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นําดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวน การหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

ผลการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

     6.2.2  ในรอบปทีี่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลกัและกระบวนการสนบัสนุน 

    กระบวนการหลัก คือ…การขยายผลการให้บริการการค้นหาแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเชิงบูรณาการเพื่อการบริการ ร่วมกับหน่วยงานที่มีความ
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์ ที่ ดินด้านผังเมือง โดยการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ร่วมกับกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ 
กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) "ระบบให้บริการค้นหาตําแหน่งแปลงที่ดิน
ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps)" ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ปี 2563  

กระบวนการสนับสนุน คือ การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัล ใช้ในการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  



หน้า |194 

 

 

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลติ กระบวนการ และบริการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.2.2  ในรอบปทีี่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลกัและกระบวนการสนบัสนุน (ตอ่) 

   นวัตกรรมที่นํามาใช้ คือ Web App Mobile App และ App ONE DPT ในการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจติดตามงาน  
เป็นข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการบริหารงาน https://onedpt.dpt.go.th/ ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและ
บริหารงานก่อสร้าง Web GIS Portal การติดตามความคืบหน้าโครงการ ระบบภูมิสารสนเทศกลาง ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา การจัดรูปที่ดินฯ 

ผลการประเมิน 
ของสํานกังาน ก.พ.ร. 

 

     6.2.3 ในรอบปทีี่ผ่านมาหนว่ยงานมีผลงานนวตักรรมที่โดดเดน่ที่สามารถแก้ไขปญัหาที่ซบัซอ้น หรือส่งผลกระทบสงูตอ่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

    นวัตกรรม คือ การบูรณาการเพื่อการบริการ ร่วมกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านผังเมือง โดยการบูรณาการ
ข้อมูล เพื่อการบริการ ร่วมกับกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
"ระบบให้บริการค้นหาตําแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps)" ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ปี 2563 

ผลการประเมิน 
ของสํานกังาน ก.พ.ร. 

 

    ปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง คือ ต่างหน่วยต่าง ๆ ทํางานกันคนละด้าน การใช้แบบแปลน/แผนผัง/แผนที่ ที่มีขนาดที่แตกต่างกัน 

ความชัดเจนจึงมีความแตกต่างกันตามลักษณะของแพลตฟอร์มที่ใช้งาน และการสืบค้นหาข้อมูลที่ต้องดําเนินการในหลาย ๆ หน่วย ในระบบ
และวิธีการที่แตกต่างกัน การบริการการร่วมศูนย์โดยให้ทุกเรื่องที่มีลักษณะเดียวกันที่มีความเกี่ยวเนื่องกันให้มีความสมบูรณ์ และพร้อม
ให้บริการในหลายหน่วยงานในที่เดียวกัน จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการรับบริการในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ 

ผลการประเมิน 
ของสํานกังาน ก.พ.ร. 
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6.3 การลดตน้ทุนและการใชท้รัพยากรเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.3.1 ในรอบปทีี่ผ่านมาหนว่ยงานได้มีการวิเคราะหต์น้ทนุของกระบวนการ ดงันี้  

    กระบวนการหลักที่สําคัญ 2 ลําดับแรก 

กระบวนการหลักที่สําคัญลําดับแรก คือ กระบวนการออกแบบงานก่อสร้างและประมาณราคาผ่านระบบ BIM (ระยะเรียนรู้และจัดหาเครื่องมือ) 

ต้นทุน คือ…เวลา และการบริหารจัดการ 

เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่… 

ใช้ระบบ BIM มาบริหารจัดการงานออกแบบ 

ระยะยาว ได้แก่ – 

กระบวนการหลักที่สําคัญลําดับที่สอง คือ กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) 

ต้นทุน คือ…เวลา การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ 

เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่…ใช้ระบบ Testing เพื่อลงทะเบียน และจัดเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ และมี QR Code สแกน 
เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ดําเนินการ และดาวน์โหลดเอกสารผลการทดสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และความรวดเร็ว 
ในการดําเนินงานขั้นต่อไป รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ ง่ายต่อการใช้งานบนระบบอินเทอร์เน็ต 

ระยะยาว ได้แก่ – 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรมีการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการลดต้นทุนในด้านต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและสามารถวิเคราะห์ได้ในเชิงสถิติ 
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6.3 การลดตน้ทุนและการใชท้รัพยากรเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.3.1 ในรอบปทีี่ผ่านมาหนว่ยงานได้มีการวิเคราะหต์น้ทนุของกระบวนการ ดงันี้ (ต่อ) 

    กระบวนการหลักที่สําคัญ 2 ลําดับแรก 

กระบวนการหลักที่สําคัญลําดับแรก คือ  กระบวนการยื่นคําร้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการผังเมืองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

ต้นทุน คือ…เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ 

เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่  
ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ ง่ายต่อการใช้งานบนระบบอินเตอร์เน็ต 

ระยะยาว ได้แก่ – 

กระบวนการหลักที่สําคัญลําดับที่สอง คือ กระบวนงานให้บริการด้านการออกแบบเฉพาะงานสถาปัตยกรรม 

ต้นทุน คือ…เวลา และการบริหารจัดการ 

เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ ใช้เครื่องสแกนแบบเพื่อสําเนาแบบกระดาษไขที่ผ่านมา การลงนามแล้ว นํามาจัดเก็บแบบ 
ในรูปแบบไฟล์ (PDF) และใช้ระบบ ONE DPT ช่วยในการติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และความรวดเร็ว
ในการดําเนินงานขั้นต่อไป 

ระยะยาว ได้แก่ – 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ควรมีการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการลดต้นทุนในด้านต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและสามารถวิเคราะห์ได้ในเชิงสถิติ 
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6.3 การลดตน้ทุนและการใชท้รัพยากรเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.3.2 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยดีจิิทลั เพือ่สร้างนวัตกรรมในการลดต้นทนุ 

    โดยนวัตกรรมนั้น คือ ระบบ BIM (ระยะเรียนรู้/จัดหาเครื่องมือ) สําหรับงานออกแบบก่อสร้าง ประมาณราคา 

โดยสามารถลดต้นทุน ได้อย่างไรระบุ ลดเวลาในการดําเนินงาน โดยทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทํางานผ่านระบบที่เชื่อมโยง
กันทั้งระบบ สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องจนกระบวนการแล้วเสร็จ 

 

ผลการประเมิน 
ของสํานกังาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมของกระบวนการทํางานหลัก หรือกระบวนการทํางานที่มี
ผลกระทบต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อลดต้นทุนในการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (ข้อมูลที่
นําเสนอเป็นเพียงกระบวนการสนับสนุนภายในองค์กร และไม่ชัดเจนว่าจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างไร) 

     6.3.3 นําผลการวิเคราะหไ์ปใช้ในการลดตน้ทนุและเพิ่มประสิทธภิาพในการทํางาน โดย (ระบุ) 

   การกําหนดนโยบาย/มาตรการ คือ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน ลดเวลา 
และค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะงานด้านการผังเมืองที่มีผลกระทบต่อประชาชน เอกชน และหน่วยงานอื่นค่อนข้างสูง ทั้งทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข รวมถึงความมั่นคง เช่น "ระบบให้บริการค้นหาตําแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต 
(LandsMaps)" โดยมีหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน ประกอบด้วย กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

ผลการประเมิน 
ของสํานกังาน ก.พ.ร. 

 

   การใช้เทคโนโลยี คือ ใช้ระบบสารสนเทศ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบแผนที่ดิจิทัล เชื่อมโยงใช้งาน บนเว็บไซต์ มือถือ เป็นต้น  
(http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/) 

ผลการประเมิน 
ของสํานกังาน ก.พ.ร. 
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6.3 การลดตน้ทุนและการใชท้รัพยากรเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.3.3 นําผลการวิเคราะหไ์ปใช้ในการลดตน้ทนุและเพิ่มประสิทธภิาพในการทํางาน โดย (ระบุ) (ต่อ) 

   แบง่ปนัทรัพยากร คือ ข้อมูลการให้บริการการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการผังเมือง บนระบบ LandsMaps  
(http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/) 

ผลการประเมิน 
ของสํานกังาน ก.พ.ร. 

 

     6.3.4 หน่วยงานมีการใช้ขอ้มูลเทยีบเคยีง (Benchmarks) เพือ่เพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนั โดยข้อมูลเทียบเคยีงทีน่ํามาใช้ 

   คอื – 
และสามารถเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขันอย่างไร ระบุ - 

 

ผลการประเมิน 
ของสํานกังาน ก.พ.ร. 
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธผิลทั่วทั้งองคก์าร และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.4.1 หน่วยงานมีการกาํหนดตวัชี้วดัในการตดิตาม ควบคมุกระบวนการ (Leading Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพื่อการคาดการณ์ความสําเร็จของกระบวนการ 
ระบุ 

    กระบวนการ คอื... 
- กระบวนการสํารวจปักหมุดแนวถนนโครงการคมนาคมขนส่งตามผังเมือง  
- กระบวนการสํารวจจัดทําแผนที่กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ  
- กระบวนการจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติในระดับอําเภอ  
- กระบวนการประเมินผลการคมนาคมและขนส่งตามผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  
- กระบวนการผังเมืองที่จัดทํา (ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน)  
- กระบวนการผังเมืองที่จัดทํา(ผังเมืองรวมชุมชนระดับอําเภอ)  
- กระบวนการการวางผังพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ผลการประเมิน 
ของสํานกังาน ก.พ.ร. 

 

   ตัวชีว้ัด คอื… 
.- จํานวนการสํารวจปักหมุดแนวถนนโครงการคมนาคมขนส่งตามผังเมือง (แห่ง)  
- จํานวนการสํารวจจัดทําแผนที่กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ (แห่ง)  
- จํานวนการจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติในระดับอําเภอ (อําเภอ)  
- จํานวนการประเมินผลการคมนาคมและขนส่งตามผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ผัง)  
- จํานวนผังเมืองที่จัดทํา(ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน) (ผัง)  
- จํานวนผังเมืองที่จัดทํา(ผังเมืองรวมชุมชนระดับอําเภอ) (ผัง)  
- พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง (ผัง) 

ผลการประเมิน 
ของสํานกังาน ก.พ.ร. 
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ยังไม่ได ้
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อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.4.2 หน่วยงานกําหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น 

    ตัวชีว้ัดด้านเศรษฐกิจ คอื… 
- พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ําท่วม (โครงการ)  
- จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (แห่ง)  
- จํานวนโครงการพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (แห่ง)  
- จํานวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แห่ง) 

ตัวชีว้ัดด้านสงัคม คือ… 
- จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แห่ง)  
- จํานวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย (แห่ง)  
- จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน (ไร่) 

ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ… 
- ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันการพังทลาย (โครงการ)  
- จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ําที่ถูกกําจัด (ผักตบชวา/วัชพืช) (ตัน) 

ตัวชีว้ัดด้านสาธารณสุข คอื… 
- ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
ของสํานกังาน ก.พ.ร. 
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     6.4.3 ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่น ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่สําคัญ โดยผลงานที่โดดเด่นนั้น 

    คือ… 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง/สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

- พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ําท่วม  
- พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันการพังทลาย  
- พื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย 

ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป… 
- ความมั่นคงในพื้นที่สามารถป้องกันผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ําท่วม ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

- ความมั่นคงชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการป้องกันจากการพังลายของพื้นที่ และการสูญเสียดินแดน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้  
- โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
- โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
- พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
- พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป… 
- การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมในทุกด้าน  
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวก ปลอดภัย พร้อมในการให้บริการ ทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ  

- การพัฒนาพื้นที่ในชุมชนเมืองตามแนวถนนผังเมือง เพื่อขยายเส้นทางจราจร พัฒนาเมืองให้มีความเจริญเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผลการประเมิน 

ของสํานกังาน ก.พ.ร. 
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธผิลทั่วทั้งองคก์าร และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยังไม่ได ้

ดําเนนิการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดําเนนิการ 
การประเมินตนเอง 

     6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิผลของการดําเนินงาน โดย 
    มีการจดัการความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนัน้คอื… 

1.ด้านพันธกิจ คือ - การประชุมรับทราบปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และทบทวนผลการดําเนินงานประจําปี เพื่อแก้ไข
ปัญหา กําหนดแนวทางปฏิบัติ ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (After Action Review)  
– มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ทุกไตรมาส http://office.dpt.go.th/reportdpt/index.php/reportplan /  

2.ด้านเทคโนโลยี คือ เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมีเป้าหมายการพัฒนาในเรื่องการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลทางเทคโนโลยี แต่เมื่อข้อมูล 
ถูกพัฒนาและจัดเก็บรวบรวมเพื่อการจัดการอยู่บนคอมพิวเตอร์เป็นจํานวนมาก กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือก่อการร้ายก็จะตามมาด้วย 
เนื่องจากข้อมูลบางประเภทเป็นข้อมูลที่มีราคาสูง หรือมีความเสี่ยงต่อความมั่นคง หากถูกทําลาย หรือเข้ามาควบคุมจากภายนอก ซึ่งอาจนําไปสู่
สภาวะวิกฤติ ของประเทศได้ ในปัจจุบันเรื่อง Cyber Security เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและมีการลงทุนอย่างสูง เพื่อการป้องกันให้เกิด 
ความปลอดภัย และประเทศต่าง ๆ ที่มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ก็ได้มีการพัฒนากฎหมาย และระเบียบต่าง ๆมาคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับ Cyber Security 

และจดัการโดยวธิกีาร… 
1.ด้านพันธกิจ คือ ผู้บริหารแต่ละหน่วยรวบรวมปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นํามาจัดกลุ่มประชุมตามลักษณะของกรณี

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อรวมกันหาแนวทางแก้ไข สรุปถอดบทเรียน เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ 
(https://www.dpt.go.th/th/dpt-public-relations/new-release/487-after-action-review-aar.html) 

2. ด้านเทคโนโลยี คือ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการพัฒนาการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลทางเทคโนโลยีต้องมาควบคู่กับความปลอดภัย 
ในทุกมิติ ข้อมูลบางข้อมูลที่มีความสําคัญ เช่น ผังเมือง หรือฐานข้อมูลการใช้อาคารต่าง ๆ จะต้องมีการวางระบบป้องกันความปลอดภัยไม่ให้ 
มีการโจรกรรมข้อมูล เข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือทําลายข้อมูลที่เป็นหลักฐานสําคัญ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมีการพัฒนาระบบสร้างผู้เชี่ยวชาญและ
การลงทุนด้านเครื่องมือต่าง ๆ สิ่งที่สําคัญที่สุด คือการสํารองข้อมูล (Back Up) ว่ามีแนวทางในการสํารองข้อมูลอย่างไร และยังจําเป็นต้องมีการเก็บ
ข้อมูล ในรูปแบบกระดาษที่เป็นข้อมูลสําคัญควบคู่ไปกับการสํารองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 

ผลการประเมิน 
ของสํานกังาน ก.พ.ร. 

ควรแสดงให้เห็นว่ามีการติดตามตัววัดของกระบวนการทํางานหลัก (หรือกระบวนการอื่นๆ) และสามารถวิเคราะห์หรือ
คาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งความเสี่ยงของการไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดของกระบวนการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการต่อประชาชนนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยมีการเตรียมความพร้อม
รับมือเพื่อลดความเสียหายดังกล่าว 
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธผิลทั่วทั้งองคก์าร และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดําเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิผลของการดําเนินงาน โดย 

    เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัภัยพิบตัแิละภาวะฉุกเฉิน 
โดยภยัพบิตัิ/ภาวะฉุกเฉิน คอื…  
1. ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด คือ ทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน และแผนความต่อเนื่อง (BCP) ในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019  
2. ความเสี่ยงด้านพันธกิจ คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พายุ น้ําท่วม แผ่นดินไหว เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้ง การวางแผน

รับมือภัยพิบัติจึงยังต้องพัฒนาต่อเนื่อง กรณีล่าสุดในปี 2554 ประเทศไทยประสบภาวะอุทกภัยรุนแรง การช่วยเหลือและตอบสนองเป็นไป
อย่างยากลําบาก เพราะไม่เคยประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่ ซึ่งในกรณีที่โลกมีแนวโน้มภัยพิบัติรุนแรงขึ้น ประเทศไทยต้องมีแผนรับมือ 
กับภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่ก่อความเสียหายเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยของโครงสร้างที่ส่งผล 
ต่อชีวิต การรับมือกับผลกระทบของภัยพิบัติต้องอาศัยพื้นฐานด้านการออกแบบและก่อสร้าง ดังนั้น ไม่ว่าภารกิจด้านงานผังเมือง/อาคาร/
บริการด้านช่าง/พัฒนาเมือง ล้วนเกี่ยวกับการรับมือด้านภัยพิบัติทั้งสิ้น กรมฯ มีบทบาทสําคัญในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมพร้อม และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ 

มีการเตรียมความพร้อม คือ… 
1. ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด คือ ดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดโรคไวรัส 2019 ตามกระบวนการขั้นตอน 
ที่กําหนดในแผน BCP เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค และมาตรการ
ทางรัฐบาลในการควบคุมคนและพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ พร้อมมาตรการคัดกรอง การเว้นระยะห่าง การใช้หน้ากากอนามัย 
และการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ เป็นต้น  

2. ความเสี่ยงด้านพันธกิจ คือ ดําเนินการตามกระบวนการทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เช่น จัดอบรมการให้ความรู้เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน ฝึกซ้อมการหนีไฟเพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และในส่วนของภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
นั้น ได้มีการวางแนวทางรับมือโดยการสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําภายในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ของความปลอดภัยในชีวิตประชาชน ซึ่งได้มีการตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของระบบป้องกัน
น้ําท่วมและเขื่อนป้องกันตลิ่งอยู่เสมอ 

ผลการประเมิน 
ของสํานกังาน ก.พ.ร. 
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หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
 

7.1 การบรรลผุลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 
เป็นการวัดความสําเร็จของการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์ กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  

รวมทั้งตัววัดที่ดําเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่กําหนดไว้ประจําปีและตัววัดร่วม ตัววัดด้านการดําเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
1.1 [มากดี] จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (งปม.ปีเดียว) 
13 โครงการ - 13 18 138.5% 500 

1.2 [มากดี] จํานวนอาคารภาครัฐที่ได้รับการกํากับ ดูแล  และ

ตรวจสอบ 
6,050 อาคาร 5,650 6,450 6,116 101.1% 300 

 

2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base) 

- ไม่มีตัวชี้วัด - 

3. การดําเนินการด้านกฎหมาย 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลการดําเนินการด้านกฎหมาย 

- ไม่มีตัวชี้วัด – 
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4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์*** 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
4.1 [มากดี] จํานวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ดําเนินการปรับปรุง
โดยกระบวนการมีส่วน ร่วมของประชาชนเพื่อเป็นผังแม่บท
การพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด 

14 ผัง - 14 16 114.3 % 500 

4.2 [มากดี] ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ําภายในประเทศที่ได้รับ
การป้องกันการกัดเซาะการพังทลาย 106,926 เมตร 100,428 106,926 115,748 108.3 % 400 

4.3 [มากดี] จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีจัดรูปที่ดินเพื่อการ

พัฒนาพื้นที่ 
914 ไร่ 1,460 368 1,199 131.2 % 500 

 
5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น 
ตัวชี้วัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

- ไม่มีตัวชี้วัด - 
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7.2 การบรรลผุลลัพธ์ตามตวัชี้วัดด้านผู้รบับริการ และประชาชน 
เป็นการวัดผลด้านการให้ความสําคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วนราชการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน  

การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 
 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย*** 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วนราชการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
1.1 [น้อยดี] ร้อยละค่าเฉลี่ยความไม่พึงพอใจของผู้ รับบริการต่อ
การบริการ ตามภารกิจต่าง ๆ ของกรมฯ 

ร้อยละ 25 25 25 24 104.2 % 300 

1.2 [มากดี] ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการตรวจสอบ

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

ร้อยละ 92.40 93.20 91.60 93.40 101.1 % 300 

 

2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ*** 
ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและการให้ความร่วมมือจากประชาชนและผู้เข้ามารับการบริการจากส่วนราชการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
2.1 [มากดี] จํานวนโรงมหรสพที่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย 

เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพในเขต กทม. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของ
อาคาร/ผู้ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้อาคาร 

320 โรง 315 318 345 107.8 % 400 

2.2 [มากดี] จํานวนการให้คําปรึกษาด้านช่างแก่ประชาชนหรือผู้เข้า

มารับการบริการจากส่วนราชการ 
125,000 ครั้ง 121,950 121,700 620,534 496.4 % 500 
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3. ผลการดําเนินการด้านโครงการประชารัฐ 
ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความสําเร็จของการดําเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจําหน่ายสินค้าภายใต้โครงการประชารัฐ 

- ไม่มีตัวชี้วัด – 

4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 

- ไม่มีตัวชี้วัด – 

 

5. การแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเกิดผล 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
5.1 [มากดี] ร้อยละของจํานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขและยุติ
เรื่อง ของศูนย์ดํารงธรรม 

ร้อยละ 94.74  100 89.47 84.61 89.3 % 200 
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7.3 การบรรลผุลลัพธ์ตามตวัชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
     เป็นการวัดความสําเร็จของการดําเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการเพื่อให้มีสมรรถนะสงู 
 

1. จํานวนนวัตกรรมต่อบุคลากร*** 
ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
1.1 [มากดี] ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่อง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ร้อยละ 18 13.43 17.10 32.00 177.8 % 500 
ควรนับจํานวนนวัตกรรม 

2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา*** 
ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
2.1 [มากดี] จํานวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
พัฒนาบุคลากรด้านช่าง 

600 คน 32 590 939 156.5 % 500 ควรกําหนดตัวชี้วัดของการเรียนรู้ 

และผลการพัฒนาบุคลากรของ
ส่วนราชการ หรือผลลัพธ์หลังจากที่ได้มีการพัฒนา
บุคลากรไปแล้ว เช่น ร้อยละของบุคลากรที่มีผล
ประเมินระดับดีเด่น ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
เพิ่มขึ้น ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาภาวะ
ผู้นําผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ตามที่กําหนด 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้และ
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น จํานวนงานวิจัยหรือ
องค์ความรู้ที่แล้วเสร็จและนําไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

ไมผ่า่น 

ไมผ่า่น 
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3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งตามแผน 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งตามแผน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
3.1 [มากดี] จํานวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 

42 คน 39 46 45 107.1 % 400 

 

4. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
4.1 [มากดี] จํานวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมภาคีเครือข่าย
ภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

1 คน 1 1 2 200 % 500 

 

5. จํานวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
5.1 [มากดี] จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต 
(มารับบริจาคในสถานที่) 

342 คน - - 342 100 % 300 
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7.4 การบรรลผุลลัพธ์ตามตวัชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 
เป็นการวัดความสําเร็จของการดําเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็นต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ 

 

1. จํานวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก*** 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสําเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
1.1 [มากดี] สํานักงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกับสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ในระดับดีจากผลงานโครงการการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่จังหวัด 

1 รางวัล 1 1 - 0 % 200 

1.2 [มากดี] สหกรณ์กรมโยธาธิการ 2529 จํากัด ได้รับรางวัลสหกรณ์
ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

1 รางวัล - - 1 100 % 300 

 

2. จํานวน Best practice* 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสําเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best practice 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
2.1 [มากดี] กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ 
ระดับดีเด่น ประจําปี 2563 ประเภทการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 
(ผลงาน "ระบบให้บริการค้นหาตําแหน่งแปลงที่ดินด้วยภูมิสารสนเทศ
ทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)) 

1 รางวัล - - 1 100 % 300 
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3. จํานวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง  
    ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสําเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ        
    - รางวัลระดับกรม เป็นรางวัลที่ส่วนราชการระดับกรมมอบให้หน่วยงานย่อยในสังกัด 

    - รางวัลระดับกระทรวง เป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด 

- ไม่มีตัวชี้วัด – 

 

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสําเร็จของการแข่งขัน โดยได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
4.1 [มากดี] อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing 
Business (อันดับที่ดีขึ้น) จากการจัดอันดับของธนาคารโลก (World 
Bank) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง โดยกรมโยธาฯให้บริการข้อมูล
การทดสอบดิน (soil test) เพื่อลดขั้นตอนในการขออนุญาต 

อันดับ 27 26 27 21 128.6 % 500 

 

5. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสําเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ โดยมีบุคลากรของตนเองได้รับการยกย่องจากภายนอก 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
5.1 [มากดี] จํานวนบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพล
เรือนดีเด่นประจําปี 

2 2 2 2 100.0 % 300 จํานวนบุคลากรที่ได้รับ 

การคัดเลือกเป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นประจําปี อาจจะไม่
สะท้อนความเป็นต้นแบบของส่วน
ราชการ
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7.5 การบรรลผุลลัพธ์ตามตวัชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสขุ และสิ่งแวดล้อม 
 เป็นการวัดความสําเร็จของการดําเนินการในด้านต่าง ๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการดําเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข  

      และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่และประเทศ 
 

1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม*** (กระบวนการที่ดําเนินการข้ามหลายหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลุผลของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ดําเนินการข้ามหลายหน่วยงานของส่วนราชการ (Area base)  
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
1.1 [มากดี] กระบวนการจัดการข้อมูลร่วมกันบนระบบเดียวกัน 
"ระบบให้บริการค้นหาตําแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิ สารสนเทศ
ทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วม
บูรณาการข้อมูลแผน ผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดิจิทัล
ในพื้นที่  76 จังหวัด หน่วยงานเข้าร่วมประกอบด้วย กรมที่ดิน 
กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

3 หน่วย - - 5 166.7 % 500 

 

 

2. ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
2.1 [มากดี] จํานวนรายได้จากค่าธรรมเนียมการบริการทดสอบวัสดุ ที่
เพิ่มขึ้นประจําปี 

25.8302 
ล้านบาท 

(25,830,219)  

11.2490
ลบ. 

(11,249,076) 

40.4113 
ลบ. 

(40,411,362) 

55.3305
ลบ. 

(55,330,514) 
214.2 % 500 
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3. ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านสังคม  
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านสังคม 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
3.1 [มากดี] จํานวนการให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบข้อหารือ และ
พิจารณาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมาย
ขุดดินและถมดิน 

339 ครั้ง - - 752 221.8 % 500 

 

4. ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563

4.1 [มากดี] จํานวนการกํากับดูแลกฎหมายควบคุมอาคาร 730 เรื่อง 811 650 844 115.6 % 500 

 

5. ตัววัดผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดําเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563

5.1 [มากดี] จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้าํที่ถูกกําจัด 1,090,000 ตัน 880,507 1,087,537 1,126,342 103.3 % 300 
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7.6 การบรรลผุลลัพธ์ตามตวัชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
เป็นการวัดความสําเร็จของการดําเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

 

1. การลดต้นทุน*** (ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้) 
ตัวชี้วัดของการลดต้นทุนทั้งในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรับปรุงงาน และการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อลดต้นทุนในการทํางาน 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
1.1 [มากดี] ร้อยละความสําเร็จในการประหยัดพลังงาน (เริ่ม
ดําเนินการปี 62) 

ร้อยละ 18.07 - 18.07 23.03 127.4 % 500 

 

2. จํานวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ 
ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563

2.1 [มากดี] จํานวนระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการพัฒนา 4 ระบบ 3 4 5 125.0 % 500 

 

3. ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี*** 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
3.1 [มากดี] ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1 ช่องทาง 1 1 1 100.0 % 300 
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4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
4.1 [น้อยดี] ความสําเร็จในการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

4 ชั่วโมง 4 4 3.75 106.7 % 400 

 

5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฏระเบียบ และกฎหมาย 
ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด 
ผลการดําเนินงาน % 

ความสําเร็จ 
คะแนน ผลการตรวจ 

2561 2562 2563
๕.1 [มากดี] ความสําเร็จของการยกร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ 

กระทรวงมหาดไทย (รวมถึงพ.ร.บ. ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ) 
60 เรื่อง - - 77 128.3 % 500 

 

 
 



หน้า |216 

สรุปคะแนนผลการตรวจประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการเปน็ระบบราชการ 4.0 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สรุปคะแนนผลการตรวจประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 

ในการเปน็ระบบราชการ 4.0 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สถิติคะแนนผลการตรวจประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –  2564 

 
 

หมวด 
ผลการประเมินตนเอง 

จากหน่วยงาน 
ผลการประเมิน 

จากผู้ตรวจ 
2562 2563 2564 2562 2563 2564 

หมวด 1 การน าองค์การ 375.00 458.33 500.00 308.33 369.79 397.76 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 450.00 500.00 500.00 300.00 447.92 399.13 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

400.00 385.42 500.00 325.00 257.81 382.62 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 

425.00 375.00 437.50 400.00 277.78 396.64 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 500.00 500.00 500.00 475.00 286.46 381.01 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 325.00 312.50 463.54 225.00 284.72 397.99 

หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 333.00 333.33 406.67 283.00 310.00 301.62 

คะแนนรวม (500 คะแนน) 401.14 409.23 472.53 330.90 319.21 405.19 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
เป็นระบบราชการ 

3.21 3.27 3.78 2.65 2.55 3.24 
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