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คำนำ  
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้พัฒนากรอบแนวทางการยกระดับ
สู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาองค์การไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” ที่มีการทำงาน
อย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & ConnectedGovernment) มีการทำงานโดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High 
PerformanceGovernment) โดยอาศัยปัจจัยหลักสำคัญคือ การสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) 
การสร้างนวัตกรรม ( Innovation) และการปรับเข้าสู ่การเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) ทั ้งนี้  
ต้องปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน 
เป็นหลักเพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งพิงได้ของประชาชน ซึ่งได้พัฒนาเครื่องมือประเมินสถานะ
ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือประเมินสถานะ 
ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา
การประเมินสถานะของตนเอง โดยภายในคู่มือจะกล่าวถึงที่มาของระบบราชการ 4.0 แนวทางการขับเคลื่อน
ในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 เกณฑ์ในการประเมินสถานะ พร้อมด้วยแนวทางและตัวอย่างการดำเนินงาน 
ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางในการประเมินสถานะของตนเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจัดทำแบบประเมินตนเอง (Self Assessment) ในการเป็นระบบราชการ 4.0 
โดยรวบรวมข้อมูลการดำเนินการและตัววัดต่าง ๆ เพื่อสะท้อนการดำเนินงานที่ผ่านมา มีแนวคิดริเริ่มไปสู่  
การเป็นระบบราชการ 4.0 และเชื่อมโยงความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของประเทศ มีการพัฒนาตามแนวทาง 
การเป็นระบบราชการ 4.0 มีแนวทางการดำเนินในเรื่องสำคัญทุกหมวดอย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทาง
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผล ตอบสนองพันธกิจและหน้าที ่ของส่วนราชการ และเชื ่อมโยงกับ 
ความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของประเทศ มีการบูรณาการไปทุกภาคส่วนจนเกิดการพัฒนาตามแนวทาง 
การเป็นระบบราชการ 4.0 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพัฒนากรมโยธาธิการและผังเมืองไปสู่การยกระดับ  
เป็นระบบราชการ 4.0 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากคณะผู้ตรวจประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. นำมาปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด การดำเนินงานในองค์การและเตรียมพร้อมรับการประเมิน
ในปีต่อไป 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะทำงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เป็นกลไกสำคัญ  
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 อำนวยการและสนับสนุน 
การดำเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเอง กำกับและติดตามการดำเนินการ และจัดเตรียมสนับสนุนข้อมูล  
เพื่อประกอบการดำเนินการประเมินองค์กร โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐสามารถเป็นที่พึ่ง ที่ เชื่อถือและ
ไว้วางใจของประชาชน และผลักดันให้ระบบราชการเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
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ภาพรวมลักษณะสำคัญขององค์การ กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ความเป็นมา 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการและ
กรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องกันของทั้ง
สองกรมเข้าด้วยกัน และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองอย่าง
แท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจเกี่ยวกับ
งานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการการออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
ดำเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พ้ืนที่ และชนบท โดยการกำหนด
และกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนด
คุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตาม
ระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วย
การขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. วางและจัดทำผังเมืองประเภทอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่ 
ส่วนราชการอ่ืนร้องขอ และดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้น ๆ 

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผลและพัฒนา
มาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 

4. ดำเนินการเกี ่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคารและ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

5. ให้บริการและคำปรึกษาเก่ียวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
แก่หน่วยงานต่าง ๆ 

6. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งการบูรณะและบำรุงรักษา 

7. ดำเนินการประสาน กำกับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
เป็นไปตามผังเมือง รวมทั้งกำกับตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

8. ดำเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
9. ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน

ที่เก่ียวข้อง ในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
10. ปฏิบัติการอื ่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี  

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1. ลักษณะสำคัญขององค์การ 
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 

• พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง ? 
1. สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมือง และโยธาธิการมีมาตรฐานวิชาการ  

ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น 

และชุมชน 
3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายการใช้ประโยชนท์ี่ดิน 

การผังเมืองและโยธาธิการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
• ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสำเร็จของส่วนราชการและการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศคืออะไร ? 

ที ่ หน้าท่ีตามกฎหมาย ความสำเร็จของส่วนราชการ 
1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและ
ถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1) ดำเนินการวางผังเมืองรวมให้สามารถประกาศใช้บังคับ
ตามกฎหมายทำการตรวจสอบและควบคุมอาคารให้มีความ
ปลอดภัยจากการใช้สอยที ่ม ีมาตรฐานดำเนินการก่อสร้าง
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2) ปรับปรุงทางน้ำทางผันน้ำพื้นที่รับน้ำนองเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จัดทำผังเมืองและระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ 
3) ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบช้ีนำในการพัฒนา 
4) พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมมีความน่าอยู่ปลอดภัย
และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) เพิ่มศักยภาพของพื้นที่โดยการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปันส่วนที่ดินเพื่อจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีสมบูรณ์เป็นไปตามหลักการผังเมือง 

2 วางและจัดทำผังเมืองประเภทอื่นๆตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ
และดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้น ๆ 

1) ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบช้ีนำในการพัฒนา 
2) การพัฒนาเม ืองระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและสาธารณสุข 

3 ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การวางผังวิจัย ติดตาม ประเมินผล และพัฒนามาตรฐาน
ด้านการผังเมืองและโยธาธิการรวมทั้งการจัดทำเกณฑ์
มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 

พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ 
ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ หน้าท่ีตามกฎหมาย ความสำเร็จของส่วนราชการ 
4 ดำเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการ

ก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคารและสิ่งก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

1) ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบช้ีนำในการพัฒนา 
2) พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมมีความ
น่าอยู่ปลอดภัยและรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศได้รับการป้องกัน 
การกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติและรักษาแนวร่องน้ำลึกที ่เป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างประเทศมิให้เปลี่ยนแปลงเพื่อขจัดเงื่อนไขความไม่
เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและป้องกันชีวิต และทรัพยส์ิน
ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ชาติ 
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้รองรับการขยายตัวของ
กิจกรรมในพื้นที ่
6) การพัฒนาเมืองระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการสิ่งแวดล้อม
เมืองและสาธารณสุข 

5 ให้บริการและคำปรึกษาเกี ่ยวกับงานออกแบบ งาน
ก่อสร้างและงานที ่อยู ่ในอำนาจหน้าที ่ของกรมแก่
หน่วยงานต่าง ๆ 

พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่า
อย ู ่  ปลอดภ ัย และรองร ับการเต ิบโตที ่ เป ็นม ิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6 ดำเนินการเกี ่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและ
ควบคุมอาคารก่อสร้างอาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน 
รวมทั้งการบูรณะและบำรุงรักษา 

1) งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคงมีมาตรฐาน
สูงสุดสวยงามสมพระเกียรติ 
2) พื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย 
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
4) พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ 
ปลอดภัยและรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7 ดำเน ินการประสาน กำก ับด ูแล สน ับสน ุนและ
พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เป็นไปตามผังเมืองรวมทั้งกำกับตรวจสอบการใช้อำนาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบช้ีนำในการพัฒนา 

8 ดำเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมือง
และโยธาธิการ 

พัฒนาภูมิสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
(ONE DPT) 

9 ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรวมทั ้งหน่วยงานอื ่นที่
เกี่ยวข้องในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 

มุ่งให้ประชาชนในพ้ืนท่ีพึงพาตนเองได้ด้วยหลักประชารัฐ 
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ที ่ หน้าท่ีตามกฎหมาย ความสำเร็จของส่วนราชการ 
10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจ

หน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้รองรับการขยายตัวของ
กิจกรรมในพ้ืนท่ี 
2) การพัฒนาเมืองระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและสาธารณสุข 
3) พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการป้องกัน
การกัดเซาะมิให้เกิดการสญูเสียดนิแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 
และรักษาแนวร่องน้ำลึกที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศ 
มิให้เปลี่ยนแปลง เพื่อขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนรักษา
ผลประโยชน์ชาติ 
4) เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน 
5) เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและการบริการ 
6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศคือ 
1. ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นำในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
2. เพิ่มศักยภาพของพื้นที่โดยการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการปันส่วนที่ดินเพื่อจัดระเบียบ

แปลงที่ดินใหม่และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์เป็นไปตามหลักการผังเมือง 
3. วางและจัดทำผังเมืองให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 
4. ส่งเสริมให้พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ได้อย่างเหมาะสมมีความน่าอยู่ปลอดภัยและรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาประเทศตามกรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

• กลไกท่ีส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร ? 
 1. กลไก/วิธีการที่กรมใช้ในการส่งมอบงาน คือ การออกแบบและก่อสร้าง หรือปรับปรุงงานที่ได้
มาตรฐานงานก่อสร้างสูง เป็นไปตามพระราชประสงค์ มีความแข็งแรง สวยงาม และสมพระเกียรติ ซึ่งผลผลิต
และบริการ ประกอบด้วย  โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
 2. กลไก/วิธีการที่กรมใช้ในการส่งมอบงาน คือ การปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ  
ด้าน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
พ.ร.บ.จัดรูปที ่ด ินเพื ่อพัฒนาพื ้นที ่ พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543  
มาตรฐานงานก่อสร้างที่ดำเนินการด้วยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านตามหลักวิชาการให้มีความปลอดภัย 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผลผลิตและบริการ ประกอบด้วยผลผลิตให้บริ การด้านช่างและกำกับดูแล
อาคาร, โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง, โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา และโครงการวางและ
สนับสนุนด้านการผังเมือง 
 3. กลไก/วิธีการที่กรมใช้ในการส่งมอบงาน คือ การออกแบบและก่อสร้างที่ได้มาตรฐานวิชาการ 
โดยผู้มีความรู้เฉพาะด้าน และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม วัฒนธรรม  
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และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งผลผลิตและการบริการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4. กลไก/วิธีการที่กรมใช้ในการส่งมอบงาน คือ การออกแบบและก่อสร้างที่ได้มาตรฐานวิชาการ 
เหมาะสมตามสภาพพื้นที ่ โดยผู้มีความรู ้เฉพาะความสามารถเฉพาะด้าน เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
สอดคล้องกับภูมิประเทศ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 

(2) วิสยัทัศน์และค่านิยม 
• เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร 

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

 วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร 
ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์ 

 ค่านิยม 
1. มีจิตสาธารณะ    
2. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง    
3. ไม่เลือกปฏิบัติ   
4. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ  
5. โปร่งใส ตรวจสอบได้    
6. มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน 

 

• สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ ? 
ความสำคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศคืออะไร ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

สมรรถนะหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ กฎหมายที่ต้องกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
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.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 

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

ความสำคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที ่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทางตรงคือ ออกกฎหมายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างหรือพัฒนาเมือง ควบคุมอาคาร 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัย ควบคุมการขุดดินและถมดินให้ถูกต้อง       
ตามหลักวิชาการ ดำเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ทางอ้อมคือ ประเทศมีผังเมือง
เป็นกรอบชี้นำการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด 
ระดับเมือง และระดับชนบท รวมถึงการวางและจัดทำผังเมืองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ช่วยให้สังคมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากอาคารสถานที่มีความมั่นคง
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ปลอดภัยแข็งแรง และส่งเสริมให้พื้นที่เมือง/ชุมชน มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัยและรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

(3) ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร 
 

• ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร ? 
บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีจำนวนทั้งสิ้น 3,351 คน ประกอบดว้ยข้าราชการลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ จำแนกเป็นเพศชาย 1,940 คน เพศหญิง 1,411 คน 
 

• มีการจำแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง ? 
 จำแนกตามประเภทบุคลากร ดังนี้ 

 
ประเภท จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

ข้าราชการ 1,738 คน 51.87 

ลูกจ้างประจำ 595 คน 17.76 

พนักงานราชการ 1,018 คน 30.38 

 จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา ประเภท จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

ระดับปริญญาเอก ข้าราชการ 8 0.46 

ระดับปริญญาโท ข้าราชการ 291 16.74 

ลูกจ้างประจำ 1 0.17 

พนักงานราชการ 35 3.43 

ระดับปริญญาตรี ข้าราชการ 800 46.03 

ลูกจ้างประจำ 92 16.27 

พนักงานราชการ 652 64.04 

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ข้าราชการ 639 36.77 

ลูกจ้างประจำ 496 83.56 

พนักงานราชการ 331 32.53 
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 จำแนกตามอายุเฉลี่ยของบุคลากร ดังนี้ 
 

ประเภท อายุตัวเฉลี่ย อายุราชการเฉลี่ย 

ข้าราชการ 45.22 17.21 

ลูกจ้างประจำ 51.47 25.09 

พนักงานราชการ 38.44 8.49 
 

*ข้อมูลเรื่องบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
 

• อะไรคือข้อกำหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ ? 
1. ตำแหน่งสายงานวิชาการ กำหนดคุณวุฒิปริญญาตรี ยกเว้น ตำแหน่งนักผังเมือง กำหนดวุฒิปริญญาโท 

 2. ตำแหน่งสายงานทั่วไป คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 
 

• องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
ส่วนราชการคืออะไร ? 

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

• ในการทำงานจำเป็นต้องมีข้อกำหนดด้านสุขภาพความปลอดภัย และความเสี่ยงภัยของส่วนราชการอะไรบ้าง ? 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและความปลอดภัยและ

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

• ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่สำคัญคืออะไร ? พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผน 
การพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง 

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร : มีทั้งบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เกิดการสร้างสรรค์งานเชิงนวัตกรรม/ปรับปรุงกระบวนงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และคนรุ่นเก่าท่ีมีประสบการณ์สูงมาทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น  

พ้ืนฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการพัฒนา 
1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่หลากหลาย ทั้งสายงานวิชาชีพและสายงานวิชาการ ได้แก่ 

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

2. ข้าราชการในแต่ละช่วงอายุมีจำนวนเพียงพอและใกล้เคียงกัน ทำให้การสืบทอดองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานให้กับคนรุ่นต่อรุ่นได้อย่างต่อเนื่อง 
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3. บุคลากรช่วงอายุ 30 ลงมา เป็นบุคลากรคนรุ่นใหม่ จะมีความรู้พื้นฐาน ทักษะ และความเข้าใจ 
ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นอย่างดี สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
ในยุคปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว 

4. บุคลากรช่วงอายุ 50 – 60 ปี เป็นบุคลากรคนรุ่นเก่า จะมีทักษะความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีน้อย 
ขาดการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน แต่จะเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
ในการทำงานสูงมาก 

(4) สินทรัพย ์
•ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่สำคัญอะไรบ้าง รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารและ

การให้บริการ ? 
 อาคารสถานที่ 

1. ศูนย์ฝึกอบรม มีอาคารเรียนพร้อมที่พัก ประกอบด้วย  
 - ศูนย์ฝ ึกอบรมที ่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมืองประตูน้ำพระอินทร์  

จ.พระนครศรีอยุธยา (ห้องฝึกอบรม 4 ห้อง / ห้องสันทนาการ ๓ ห้อง / ห้องพักปรับอากาศ ห้องละ 2 คน 
จำนวน 95 ห้อง / สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง) 

2. ห้องประชุม ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 (ห้องประชุมจำนวน 5) 
3. ห้องประชุม ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 (ห้องประชุมจำนวน 4) 

  4. ห้องจัดนิทรรศการโสตทัศนูปกรณ์ ณ ห้องสมุดกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 
 เทคโนโลยี 

1. ระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
 - เครื ่องคอมพิวเตอร์ เช่น เครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื ่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องคอมพิวเตอร์แทปเล็ต 
 - อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์พล็อตเตอร์เครื่องสำรองไฟฟ้า 
 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมจัดการสำนักงานโปรแกรมออกแบบและเขียนเว็บไซต์ 

โปรแกรมด้านงานแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โปรแกรมด้านงานออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม 
โปรแกรมด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม 

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

 - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชน/หน่วยงานภายนอก ได้แก่  
•  เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง  
•  ระบบประกาศรับสมัครงานการบรรจุเข้ารับราชการ 
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•  ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
•  เว็บไซต์ข้อมูลเผยแพร่ (E-Book) 
•  เว็บไซต์แบบแปลนก่อสร้าง  
•  ระบบเผยแพร่กฎกระทรวงผังเมืองรวม 
•  ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse Plan) 
•  ระบบแสดงความคิดเห็นและยื่นคำร้องการปิดประกาศ 15/30/90 วัน 
•  ระบบบริการข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
•  ระบบบริการข้อมูลผู้ตรวจสอบอาคาร 
•  ระบบฐานข้อมูลโรงมหรสพ 
•  ระบบสารสนเทศข้อมูลดินและหลุมเจาะสำรวจดิน 
•  ระบบสถานีโครงข่ายหลัก GNSS และหลักหมุดเฉลิมพระเกียรติ 
•  ระบบสืบค้นข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ 9 ประเภท  
•  ระบบข้อมูลกฎหมายกรมโยธาธิการและผังเมือง 
•  ระบบร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
•  LINE Official Account ของกรมฯ “DPT Information” 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการภายในกรม 
•  ระบบสมุดโทรศัพท์ (DPT Phone) 
•  ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (DPT E-Slip)  
•  ระบบขอรับบริการด้าน IT (DPT Service) 
•  ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 
•  ระบบครุภัณฑ์ 
•  ระบบเครือข่ายภายใน (Intranet)  
•  ระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบอาคาร 
•  ระบบการเรียนการสอน (LMS) 
•  ระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT)  

- ระบบงานบริหารจัดการ: งานแผน งานบริหารงบประมาณ งานติดตามงบประมาณ 
- ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM)  
- ระบบจัดการประชุมคณะกรรมการด้านผังเมือง 
- ระบบรายงานติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
- ระบบรายงานติดตามการกำจัดผักตบชวา ระยะที่ 2 
- ระบบติดตามการออกแบบและจัดเก็บแบบแปลนสถาปัตยกรรม 
- ระบบติดตามการวางและจัดทำผังเมือง 

•  ระบบงานผังนโยบายระดับประเทศ ภาค จังหวัด 
•  ระบบงานผังเมืองรวมจังหวัด 
•  ระบบงานผังเมืองรวมชุมชน 
•  ระบบงานผังเมืองเฉพาะและผังพื้นท่ีเฉพาะ 
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•  ระบบงานติดตามงานประเมินผลผังเมือง 
- ระบบแสดงความเห็นและยื่นคำร้องการปิดประกาศ 15/30/90 วัน 
- ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงานในแต่ละระบบงาน (Website/Mobile)  

4. ระบบการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศไม่ให้ถูกทำลาย 

•  มีการสำรองข้อมูล (Backup)/ และกู้คืนข้อมูล (Recovery) 
•  มีโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus) 
•  มีเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)  
•  มีอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Fire Wall) 
•  มีอุปกรณต์รวจจับและป้องกันการบุกรุก (IPS)  
•  มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ (Access Right) 

- มีแผนรักษาความปลอดภัยให้การใช้งานข้อมูลและสารสนเทศเกิดความต่อเนื่องพร้อมใช้
งานในภาวะฉุกเฉินประกอบด้วย 

•  แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
•  แผนความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Continuing Plan) 

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

 

 อุปกรณ ์
1. เครื ่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื ่องคอมพิวเตอร์

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

ดาวเทียม GNSS เครื่องตรวจสอบบรรยากาศ เครื่องตรวจสอบวัดความลาดเอียง เสาอากาศ เครื่องป้องกัน
ฟ้าผ่า วิทยุส่งข้อมูลแบบ Real time โมเด็มชนิดรับส่งข้อมูลหลายช่องทาง เครื ่องคอมพิวเตอร์ Server  
เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องมือสำรวจรังวัดหาค่าพิกัดด้วย เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS และ Server 

4. เครื ่องมือสำรวจ เช่น กล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station) และกล้องระดับ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  

5. โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ กล้อง Digital, กล้องวีดีโอ, Projector VDO Cassette และ IC 
Recorder ฯลฯ 

6. เรือเก็บผักตบชวา  
7. เครื่องทดสอบวัสดุ 
8. แอร์เคลื่อนที่  
9. รถบรรทุก 6 ล้อ/รถยนต์ 4 ล้อ/รถเครน/รถโฟลค์ลิฟท์ 
10. รถห้องสรงเคลื่อนที่ 
11. พลับพลาที่ประทับ ขนาดต่าง ๆ 
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12. พลับพลาพิธีพร้อมระบบปรับอากาศ 
13. เครื่องตรวจสอบโครงสร้างอาคาร  
14. เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ 
15. โทรศัพท์ โทรสาร  
16. เครื่องถ่ายเอกสาร  
17. ชุดอุปกรณ์ระบบถ่ายทอดสด 
18. เครื่องวัดความลึกท้องน้ำ 
19. เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ 
20. เครื่องนับรถอัตโนมัติ 

 
(5) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ 
 

• ส่วนราชการดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญอะไรบ้าง ? 
 

กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ข้อระเบียบ 

เนื้อหา  สาระสำคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออก 
หรือเจ้าของกฎหมาย 

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วน  
 ราชการกรมโยธาธิการ 
 และผังเมือง พ.ศ. 2557 

มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ  
การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง 
พื ้นที ่ และชนบทโดยการกำหนดและกำกับดูแล
นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐาน
และโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการกำหนดคุณภาพ
และมาตรฐาน การก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรม และการผังเมือง เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เก ิดมาตรฐานความปลอดภ ัยแห ่งสาธารณชน  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสิ่งปลูกสร้าง
ตามระบบการผังเมืองที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

กระทรวงมหาดไทย 
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กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ข้อระเบียบ 

เนื้อหา  สาระสำคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออก 
หรือเจ้าของกฎหมาย 

2. พระราชบัญญัติ 
    การผังเมืองพ.ศ. 2562 
 

เป็นกฎหมายที ่ใช้เป็นเครื ่องมือในการวางกรอบ
นโยบายการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง 
และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอำนาจในการวาง
และจัดทำผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถ ึงการสร ้างการม ีส ่วนร ่วมของประชาชน 
ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
เพื ่อให้มีหรือทำให้ด ียิ ่งขึ ้นซึ ่งสุขลักษณะ ความ
สะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม  
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส ิน การคมนาคมและ 
การขนส่ง ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพ
ของสังคม การป้องกันภัยพิบัติ และการป้องกัน      
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือส่งเสริม 
การเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อดำรง
รักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือ
คุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดี หรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่า
ในทางธรรมชาติ โดยแบ่งเป็น (1) ผังนโยบายการใช้
ประโยชน์พื ้นที ่ เป็นกรอบกำหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ ในด้านการใช้พ้ืนที่
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ ประกอบด้วยผังนโยบาย
ระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบาย
ระดับจังหวัด (2) ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดิน 
เป็นการกำหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองและ การดำรง
รักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้องและชนบท ประกอบด้วย
ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ข้อระเบียบ 

เนื้อหา  สาระสำคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออก 
หรือเจ้าของกฎหมาย 

3.  พระราชบัญญัติ 
     ควบคุมอาคาร 
     พ.ศ. 2522 

ควบคุมอาคารในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง 
ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข 
การร ักษาค ุณภาพ ส ิ ่ งแวดล ้อม การผ ัง เม ือง  
การสถาปัตยกรรมและการอำนวยความสะดวกแก่
การจราจร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

4. พระราชบัญญัติ 
    การขุดดินและถมดิน 
    พ.ศ. 2543 

ควบคุมการขุดดินและถมดินให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ทรัพย์สิน
และเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

5. พระราชบัญญัติ 
    จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา 
    พ้ืนที่ พ.ศ. 2547 

การดำเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการปรับ
ร ูปแปลงท ี ่ด ินใหม ่ วางผ ังสาธารณูปโภคและ 
สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดรูปที่ดิน เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาสภาพที ่อย ู ่อาศ ัยและแหล ่งงาน 
ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และการร่วม
รับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม  
ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชน 
หรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ในด้านคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยต้องเป็นไปอย่างสอดคล้อง
กับการผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

6. พระราชบัญญัติ 
    วิศวกร พ.ศ. 2542 

ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื ่อความ
ปลอดภัยของบุคคลและทรัพย ์ส ิน โดยกำหนด
มาตรฐาน ความรู้ความสามารถของผู ้ประกอบการ 
และควบคุมงาน ตลอดจนส่งเสริมในทางวิทยาการ 
และควบคุมความประพฤติของ ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมให้อยู่ในมาตรฐานอันดี 

กระทรวงมหาดไทย 
สภาวิศวกร 

7. พระราชบัญญัติ 
    สถาปนิก พ.ศ. 2543 
 

ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมเพื่อผดุง
มาตรฐานการประกอบว ิชาช ีพสถาป ัตยกรรม 
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ดีและเป็นการแสดงออก
ในด้านหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามแห่งชาติ  
ตามกาลสมัยโดยกำหนดมาตรฐาน คุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถและมรรยาทของผู ้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 

กระทรวงมหาดไทย 
สภาสถาปนิก 
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• กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอ้ือให้ส่วนราชการทำงานอย่างมีความคล่องตัวและตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2557 

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

 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
 

(6) โครงสร้างองค์การ 
 

• โครงสร้างและระบบการกำกับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร ? 
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• ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วนราชการ 
ที่กำกับมีลักษณะเช่นใด (*) ? 

การปฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน ภาคเอกชน  
และภาครัฐ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการป้องกัน การลดความสูญเสียและสูญเปล่า รวมทั้งการป้องกันการทุจริต
ไม่ให้เกิดขึ้น การปฏิบัติงานใด ๆ ต้องสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงให้ความสำคัญ
ในกระบวนการและวิธีการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน มีผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/กองทำหน้าที่  
ในการกำกับดูแลในการปฏิบัติงานโดยมี 

 - การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน โดยมีการรายงานผลการประชุมให้ทุกหนว่ย
ทราบทุกรอบเดือน  

 - การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม โดยจำแนกเป็นการตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ และการตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารระดับสูง ได้มีการมอบอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

 อธิบดีได้มอบอำนาจให้ผู ้บริหารกรมทุกระดับปฏิบัต ิราชการแทน โดยมีอำนาจในการสั่ง  
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นของส่วนราชการเป็นการเฉพาะเรื่อง  โดยมี
การรายงานผลการตรวจราชการให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ และแจ้งภารกิจการในการปฏิบัติงานในกลุ่มไลน์ทุกครั้ง 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ  มีดังนี้ 
 - ระบบ GFMIS เพื่อควบคุม ติดตาม ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และพิมพ์รายงาน 

จากระบบ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบ 
 - หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง การเบิกจ่ายงบประมาณ  

โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผ ู ้บริหารทราบหลังการตรวจสอบ และแจ้งผลการตรวจสอบ  
ให้ทุกหน่วยงานทราบเป็นประจำตามแผน 

3. ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตมิชอบ 
 - มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต โดยประกาศให้ทุกหน่วยทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
 - มีการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมยกย่องผู้ปฏิบัติหน้าที่  

เป็นแบบอย่างท่ีดี ติดตามและสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
ของกรม 

 - มีคู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรม โดยมีการสำรวจ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment ) และนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ เพ่ือนำไปปรับปรุง 

4. ด้านปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีกองคลังทำหน้าที่ดำเนินการ
ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดย 

- กำหนดให้มีกระบวนการรับฟังข้อร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
ศูนย์ดำรงธรรม  เว็บไซต์  ตู้ ปณ. กล่องรับความคิดเห็น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สปน. หนังสือเรียนถึงอธิบดีโดยตรง 
หรือหนังสือเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  

- กำหนดให้มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบ e-Bidding 
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๕. การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการเงินการบัญชี ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบ

การดำเนินโครงการ ตรวจสอบการควบคุมภายใน ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

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

- กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน  ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามข้ันตอนของการควบคุมภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน  
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(7) ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
 

• ระดับของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง (*) ? 
• กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญต่อผลผลิตต่อการบริการที่มีให้ และต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร 
• ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 

 

สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวง 

โครงการก่อสร้างเขต
พระราชฐาน 
 

1. ความม่ันคงแข็งแรง 
2. ความสวยงามและสมพระเกียรติ 
3. การดูแลรักษาสะดวกรวดเร็ว 

1. เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้อาคาร 
2. กองงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสือ 
(ข้อมูลและโครงการ) 

2. โครงการตำบลมั่นคง มั่งค่ัง 
ย ั ่ งย ืน ในจ ังหว ัดชายแดน
ภาคใต้ 

ประชาชนและหน ่วยงาน
ภาครัฐในพื ้นที ่งานนั ้น ๆ, 
องค์กรเอกชน, รัฐวิสาหกิจ
และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

1.  เสริมสร้างอาชีพรายได้ คุณภาพชีวิตและเยียวยาผู้ได้รับ  
    ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
2. ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

1. ประชาชน 
2. หน่วยงานภาครัฐและ 
    ภาคเอกชน 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสือ
(ข้อมูลและโครงการ) 

3. โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการท่องเท่ียว 

จังหวัด/ อปท. 1. โครงการมีส่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดำเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน 
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
   ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสือ 

4. โครงการพัฒนาพื ้นที ่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัด/ อปท. 1. โครงการมีส่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดำเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน 
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
    ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสือ 

5. โครงการพัฒนาพื ้นที ่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

จังหวัด/ อปท. 1. โครงการมีส่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดำเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน 
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
    ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสือ 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

6. โครงการป้องกันน้ำท่วม
พื้นท่ีชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. สิ่งก่อสร้างมีมาตรฐานทางวิชาการสามารถป้องกันน้ำท่วมได้จริง 
2. การดำเนินการก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ 

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบท้ัง
ทางบวกและลบจากระบบ
ป้องกันน้ำท่วมท่ีจัดทำ 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

ส ่ งมอบโดยจ ัดทำเป็น 
หนังสือราชการ (ส่งมอบ 
โครงการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐาน) 

7.  โครงการก ่อสร ้างเข ื ่อน
ป้องกันตลิ ่งริมแม่น้ำภายใน 
ประเทศ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. สิ่งก่อสร้างมีมาตรฐานทางวิชาการสามารถป้องกันตล่ิง 
    ริมแม่น้ำภายในประเทศ 
2. การดำเนินการก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ 
 

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบท้ัง
ทางบวกและลบจากโครงการ
ก ่อสร ้ าง เข ื ่ อนป ้องก ันตลิ่ ง 
ริมแม่น้ำภายในประเทศ 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

ส ่ ง ม อ บ โ ด ย จ ั ด ท ำ
เป็หนังสือราชการ (ส่งมอบ 
โครงการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐาน) 

8. โครงการวางและสนับสนุน
ด้านการผังเมือง 
- ผังประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน อปท. และ
สถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 
ผังนโยบายระดับประเทศ เพื ่อใช้เป็นกรอบนโยบายยุทธศาสตร์
โครงการพัฒนาประเทศด้านการใช้พื้นที่ การพัฒนาเมืองบริเวณท่ี
เกี่ยวข้องและชนบท โครงการพื้นฐานหลัก การพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอื่น ๆ ท่ีจำเป็น 
 
 
 
 

 
 
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน   
 
 
 
 
 
 

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

 
 
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
    เอกสาร/แผ่นพับ line  
    Facebook 
2. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมฯ  
3 . ต ิ ดต ่ อประสานงาน 
    สอบถามข้อมูลโดยตรง 
    ที ่สำนักผังประเทศและ 
    ผังภาค 

- ผังภาค 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน อปท. และ
สถาบันการศึกษา 
 
 
 
 

ผังนโยบายระดับภาค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรง
รักษาพื้นที่ที่มีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค 
การสาธารณูปการ และบริการสาธารณะรวมทั้งการบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน และ อปท. 
 

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

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 เอกสาร/แผ่นพับ line  
 Facebook 

2. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมฯ  
3 . ต ิ ดต ่ อประสานงาน 

  สอบถามข ้อม ูลโดย 
  ตรงที่สำนักผังประเทศ 
  และผังภาค 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

- ผังเมืองรวมจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน อปท. 
และสถาบันการศึกษา 
 
 
 
 

จัดทำนโยบายระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
การดำรงรักษาพื้นที ่ระดับจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดิน     
การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค 
การสาธารณูปการ และบริการสาธารณะรวมทั้งการบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน อปท. 
และภาคประชาชน 
 

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

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เอกสาร/แผ่นพับ line 
Facebook 

2. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมฯ  
3.ติดต่อประสานงานสอบถาม

ข้อมูลโดยตรงที่สำนักผัง
ประเทศและผังภาค 

- ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน อปท. 1. ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. ภาครัฐ/เอกชน เห็นความสำคัญและใช้เป็นกรอบในการวางแผน/  
    ดำเนินการพัฒนาพื้นท่ี 
3. นำไปสู่การปฏิบัติจริง 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางและจัดทำผังเมือง 

หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนและ
ภาคเอกชนในเขตพื้นท่ีวางผัง 
 
 
 

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

ส ่งมอบโดยจ ัดทำเป็น
หนังสือราชการ  
 

- ผังเมืองเฉพาะ หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวง กรม และ อปท. 

1. ได้ พ.ร.บ.ผังเมืองเฉพาะหรือพรฎ.ผังเมืองเฉพาะ และกฎหมายท่ี 
 เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพ้ืนท่ี  

2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนและ
ภาคเอกชนในเขตพื้นท่ีวางผัง 

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

ส ่งมอบโดยจ ัดทำเป็น
หนังสือราชการ (ผังพื้นท่ี
เฉพาะแผนงาน และ
โครงการเพื่อการพัฒนา) 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

- ผังพื้นท่ีเฉพาะ อปท. และ หน่วยงานอื่นท่ีร้องขอ 1. พื้นท่ีได้รับการพัฒนาตามผัง 
2. เครื่องมือชี้นำ/แนวทาง (Guide line) ในการพัฒนาพื้นท่ี 
3. ถูกต้องตามหลักวิชาและสามารถปฏิบัติได้จริง 
4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

   

- สำรวจและจัดทำข้อมูลทาง
กายภาพการผ ัง เม ืองด ้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) มาตราส่วน 1 : 4,000 
• บร ิ เวณพื ้นที ่นอกชุมชน

ระดับเทศบาล 
• เพื ่อการประเมินผลผังเมือง

รวมเมือง/ผังเมืองรวมชุมชน 

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

1. เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำผังและการปรับปรุงผังเมือง 
2. เป็นข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจใน 
    การปรับปรุงผัง 
3. เครื่องมือชี้นำแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
4. ข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐได้ 
 

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

1. ติอต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โทรศัพท์/โทรสาร 
5. เว็บไซต์กรม 

1. ติดต่อประสานงาน 
  ท่ีกรมโดยตรงกับ 
  สำนักวิศวกรรม 
  การผังเมอืง 

2. ส่งมอบโดยจัดทำเป็น 
    หนังสือราชการ 
 

- การประเมินผล 
 ผังเมืองรวมจังหวัด 

- การประเมินผล 
 ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

หน่วยงานภาคร ัฐ, อปท.,
องค์กรเอกชน, ประชาชน 
และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. เป็นข้อมูลสำหรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง การปรับปรุง 
    ผังเมืองรวม 
2. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและพัฒนาพื้นท่ี 
3. เป็นข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ 
    การปรับปรุงผังเมืองรวม 

1. ประชาชนและทุกภาคส่วนท่ี   
    เกี่ยวข้อง 
2. ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ 
3. อปท. 
4. หน่วยงานราชการ 

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

1. ตามภารกิจถ่ายโอน 
    ส่งมอบโดยจัดทำเป็น 
    หนังสือราชการ 
2. ดาวน์โหลดข้อมูลจาก 
   เว็บไซต์ 

- คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ    
 การวางผัง 

- คู่มือการประเมินผล 
 ผังเมืองรวมจังหวัด 

- คู่มือการประเมินผล 
 ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

- เอกสารวิชาการด้านการผังเมือง 

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

1. เกณฑ์ มาตรฐานการวางและจัดทำผังเมืองและการประเมินผล 
    ผังเมืองรวมท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการผังเมือง 
2. ความรู้ด้านวิชาการผังเมือง 
3. ความรู้ด้านวิชาการสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางและจัดทำ  

 ผังเมือง 
4. การนำองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในการวางและจัดทำ 
    ผังเมือง การประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และผังเมืองรวม 
    จังหวัดได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

1. ประชาชนและทุกภาคส่วนท่ี   
    เกี่ยวข้อง 
2. ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ 
3. อปท. 
4. หน่วยงานภาครัฐ 

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

1. เอกสาร/ซีดี/คู่มือ 
2. การให้บริการผ่าน 
    ทางเว็บไซต์ของกรมฯ 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

9. โครงการพัฒนาพื้นที ่ตาม 
ผังเมือง 

จังหวัด/ อปท. 
 

1. โครงการมีส่วนช่วยการเสริมสร้างอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต 
2. ดำเนินการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ 

1. ประชาชน 
2. หน่วยงาน ภาครัฐ และ  
    ภาคเอกชน 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

ส่งมอบเป็นหนังสือ 

10. โครงการท ี ่ด ินท ี ่ ได ้ร ับการ 
จัดรูปเพ่ือพัฒนา 
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
  คำปร ึกษาเก ิดการพัฒนา
พื้นท่ี 

  ด้วยวิธีการจัดรูปท่ีดิน 
- สนับสนุนโครงการจัดรูปท่ีดิน  
  เพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี  
- ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ด้วย
โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นที ่ ซึ ่งประกอบด้วยพื้นท่ี
แปลงท่ีดินใหม่ และการพัฒนา
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

- คู่มือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 
  ในขั้นตอนต่าง ๆ 
- มาตรการและมาตรฐานด้าน
การพัฒนาเมืองด้วยวิธีจัดรูปท่ีดิน 

- องค์ความรู้ด้านการจัดรูปท่ีดิน 

 
 
1. ภาครัฐ ได้แก่  อปท. และ 
    รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 
     การเคหะแห่งชาติ และ 
    หน่วยงานราชการอื่น ๆ 
 
2. ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคม

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
และเจ้าของที่ดินในโครงการ
จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 

 

 
 
1. แก้ปัญหาท่ีดินตาบอด 
2. การใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพิ่มศักยภาพของพื้นท่ี เพื่อการอยู่อาศัย การประกอบกิจการและ   
    การลงทุน 
4. เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและท่ีดินให้สูงขึ้น  
5. สภาพแวดล้อมท่ีดีของชุมชนและเมือง 
6. กระบวนการดำเนินการท่ีเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
7. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ 
9. เกิดการพัฒนาเมืองท่ีสอดคล้องกับหลักการผังเมือง 
10. ปรับปรุงการเข้าถึงสาธารณูปโภค/สาธารณูปการของแปลงที่ดิน 
11. พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานรองรับ 
      การพัฒนาในอนาคต 
12.  เป็นกรณีศึกษาท่ีมีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดรูปท่ีดินฯ 
13. เพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง (แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด) 

 
 
1.  เจ ้าของท ี ่ด ินในโครงการ 

จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 
2. ประชาชนโดยรอบที ่ได ้รับ

ประโยชน ์จากการพ ัฒนา
พื้นท่ี 

3. อปท. , ภาครัฐ และเอกชน 

 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. SOCIAL MEDIA เช่น 
    LINE GROUP,  
    FACEBOOK 
5. ประชุม/สัมมนา/ 
    อบรม/เสวนา 
6. เว็บไซต์กรมฯ 

 
 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. จัดระเบียบแปลงท่ีดินใหม่ 
3.ให้ความรู ้ให้คำปรึกษา

ส่งเสริมสนับสนุน และ
กำกับดูแลดำเนินโครงการ  

4. จัดทำคู่มือ/ระเบียบ 
    มาตรฐานงานจัดรูปท่ีดินฯ 
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร   
    สื่อสารสนเทศ และทาง 
    เว็บไซต์กรมฯ 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

11. กองท ุนจ ัดร ูปท ี ่ ด ินเพื่ อ
พัฒนาพื้นท่ี 
 
 
 
  

1. ภาครัฐ ได้แก่ส่วนราชการ 
  ผู ้ดำเนินโครงการ อปท.  
  และรัฐวิสาหกิจ 

2. ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคม 
 จ ัดร ูปท ี ่ด ินเพ ื ่อพ ัฒนา 
 พื้นท่ี  

 

1. ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินในการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการ  
 จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง 
 โครงสร้างพื ้นฐาน สภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับหลัก 
 ผังเมือง 

2. เพื่อใช้ในการค้นคว้า วิจัย ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 

ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ สมาคม 

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

1. ให้คำปรึกษาในการ 
  ขอรับการสนับสนุน 
  เงินจากกองทุน 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 เอกสาร/แผ่นพับ และ  
 CD แก่หน่วยงาน 

3. ช่องทางรับข้อร้องเรียน  
 ได้แก่ เว็บไซต,์ โทรศัพท์,  
 e-mail, นำส่งจดหมาย 

12. การให้บริการด้านช่างและ
กำกับดูแลอาคาร 
- การสำรวจ วางผัง ออกแบบ   
 และประมาณราคางานอาคาร 
 และโครงสร้างพื้นฐาน  

 
 
หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ, 
อปท. 

 
 
- อาคารหรือสิ่งก่อสร้างมีมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 
1. เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้อาคาร 
2. ประชาชน 

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

 
 
 

- ส่งมอบเป็นแบบก่อสร้าง
และเอกสารประมาณ
ราคา 

- การควบคุมการก่อสร้าง 
- การตรวจสอบซ่อมแซม ฟื้นฟู   
บ ูรณะอาคารและโครงสร ้าง
พื้นฐาน 

- งานให้คำปรึกษาด้านช่าง อาคาร 
และโครงสร้างพื้นฐาน 

หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ, 
อปท., ภาคเอกชน และประชาชน 

1. ให้ความรู้ท่ีนำไปปฏิบัติงานได้ 
2. ถูกต้องตามกฎหมาย 
3. ได้มาตรฐานด้านช่าง 

1. หน่วยงานภาครัฐ 
2. อปท. 
3. ภาคเอกชน และประชาชน 

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

1. ส่งมอบเป็นหนังสือและ  
    เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ส่งมอบอาคารและ   
    ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ส่งมอบพลับพลาพิธี 
4. อบรม/คู่มือผ่าน 
    เว็บไซต์กรมฯ 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

- งานวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง 
ตกแต่งพลับพลาพิธีที ่ประทับ  
พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ 

 

1. สำนักพระราชวัง 
2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
3. กรมราชองครักษ์  
4. หน่วยงานของรัฐและ  
    รัฐวิสาหกิจ 
5. อปท. 
6. ภาคเอกชน  
7. ประชาชน 

1. การออกแบบพลับพลาพิธีและรูปแบบการตกแต่งถูกต้องตาม  
 โบราณราชประเพณีสวยงามสมพระเกียรติความถูกต้องตาม  
 วัตถุประสงค์ 

2. พลับพลาพิธีมีความแข็งแรง ปลอดภัย สมพระเกียรติ ตามหลัก   
 วิชาการเป็นไปตามมาตรฐานพลับพลาพิธีและคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ไทย 

3. ได้มาตรฐานด้านช่าง 
4. ตรงเวลาตามกำหนดการ 
5. ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 

1. สำนักพระราชวัง 
2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
3. กรมราชองครักษ์ 
4. หน่วยงานของรัฐ และ 
   รัฐวิสาหกิจ 
5. อปท. 
6. ภาคเอกชน 
7. ประชาชน 

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

 

- การทดสอบวัสดุก่อสร้างและ
เจาะสำรวจชั้นดิน 

หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ, 
อปท., ภาคเอกชน และประชาชน 

1. ผลการทดสอบถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานและ  
    หลักวิชาการ 
2. การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา 
3. เสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบท่ีน้อยลง 
4. สร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 

   

- แก้ไขปัญหาผักตบชวาและ
วัชพืช 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - โครงการทำให้สภาพแวดล้อมดี การสัญจรทางน้ำได้สะดวก และ   
  ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

-  ประชาชนท ี ่ อาศ ั ยร ิ ม น้ ำ 
เพ ื ่อการส ัญจรทางน้ำและ
ประกอบอาชีพประมง 

- หนังสือราชการ 
 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
    ผ่านเว็บไซต์กรมฯ 
2. ติดต่อสอบถามโดยตรง 
    ได้ที ่ กองบูรณะและ 
    บำรุงรักษา 

- กำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ  
   (กำจัด ผักตบชวาและวัชพืช) 
- ให้บริการยืมเครื่องสูบน้ำแบบ 
 เคลื่อนท่ี 

- ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตล่ิง 
- ซ่อมแซมคันป้องกันน้ำท่วม 
- ซ่อมแซมเขื่อนริมทะเล 

หน ่วยงานของร ั ฐ ,  อปท.  , 
ภาคเอกชน และประชาชน 

1. สามารถสัญจรทางน้ำได้โดยสะดวกปลอดภัย             
2. ทำให้แหล่งน้ำสะอาดขึ้น ไม่ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสีย  
3. ช่วยบรรเทาภัยแล้งและน้ำท่วม 
5. สามารถป้องกันการพังทลายของตล่ิง, ป้องกันน้ำท่วมเข้า 
   เขตพื้นท่ีเศรษฐกิจและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งริมทะเล 

1. ประชาชนท่ีใช้ประโยชน์จาก 
    แหล่งน้ำ 
2. ประชาชนท่ีใช้ประโยชน์จาก  
     เครื่องสูบน้ำ 
3. ประชาชนท่ีใช้ประโยชน์จาก 
    สิ่งก่อสร้าง 

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

1 .ดำ เน ิ นการ โ ดย ใ ช้     
เครื่องจักรกลเรือกำจัด
ผักตบชวา และวัชพืช 

2.เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนท่ี
ขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที 

3.สำรวจและออกแบบ
เพื ่อทำการซ่อมแซม
และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

- องค์ความรู้ด้านช่างท่ีเกี่ยวข้อง อปท., กทม., เมืองพัทยา,  
หน่วยงานราชการอื ่น และ
ภาคเอกชน 

- ความรู้ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาอาคารให้ปลอดภัย ประชาชนผู้อยู ่อาศัยในอาคาร
และบริเวณใกล้เคียง 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท์/ โทรสาร 
3. เว็บไซต์กรมฯ 

- ประกาศข้อบังคับแจ้ง
เป ็นหน ังส ือและให้
คำปรึกษาทางเว็บไซต์กรมฯ 

- พ ัฒนาปร ับปร ุงและจ ัดทำ
ข ้อบ ังค ับเก ี ่ยวก ับกฎหมาย 
ผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายข ุดด ินและถมดิน  
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1. หน่วยงานราชการ และ   
    อปท. 
2. ภาคเอกชน และประชาชน 

เป็นท่ีปรึกษาให้กับ อปท. 
 
1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 
2. มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง 
3. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ 

ประชาชนผู้อยู ่อาศัยในอาคาร
และบริเวณใกล้เคียง 

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

 

- ตรวจสอบความปลอดภัย ออก
ใบอนุญาต และต่ออายุเกี่ยวกับ
สถานท่ีประกอบกิจการโรงมหรสพ 

เจ้าของผู้ประกอบกิจการ 
โรงมหรสพ และประชาชน
ผู้ใช้บริการ 

1. ขั้นตอนในการอนุญาตรวดเร็ว 
2. ติดต่อสะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ 

ประชาชนท่ีเข้าใช้บริการ 
โรงมหรสพท่ีได้รับอนุญาต 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ยื่นคำร้อง 

- ออกใบอนุญาตให ้ใช้
อาคาร 

- พิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ก ร ุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  แ ล ะ
ประชาชนผู้ยื่นอุทธรณ์ 

ผลการวินิจฉัยท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 
 

- เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
- ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 
  จากการบังคับใช้กฎหมาย 

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

- คำวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์
และเจ้าพนักงาน 

- ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อความปลอดภัยในอาคาร  
โรงมหรสพและตรวจสอบ
อาคารที ่ต ้องตรวจสอบตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร 

หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชน 

1. อาคารมีความปลอดภัย 
2. ประชาชนผู้ใช้อาคารมีความมั่นใจในความปลอดภัย  

ประชาชนได้รับผลกระทบจาก
การบังคับใช้กฎหมาย 

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

- เผยแพร่ทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์/ 
จัดอบรม/สัมมนา 

 

- ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อ
หารือ และพิจารณาข้อร้องเรียน 
เก ี ่ยวก ับกฎหมายผังเมือง 
กฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา 
พื้นท่ี กฎหมายควบคุมอาคาร 
และกฎหมายขุดดินและถมดิน 

1. หน่วยงานราชการและ  
    อปท. 
2. ภาคเอกชนและ 
    ประชาชน 

เป็นท่ีปรึกษาให้กับ หน่วยงานราชการ และ อปท. 
 
1. เป็นท่ีปรึกษาให้กับประชาชน 
2. มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง 
3. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ 

ประชาชนได้รับผลกระทบจาก
การบังคับใช้กฎหมาย 

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

1. ให้คำปรึกษาและแจ้ง 
ผลเป็นหนังสือ  

2. ให้คำปรึกษาผ่านทาง
เว็บไซต์ 

3. ให้คำปรึกษาโดยตรง 
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สินค้าหรือบริการ ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

แนวทางและวิธีการ
ให้บริการ 

- ตรวจสอบอาคารภาครัฐ 9 
ประเภท 

หน ่ วย ง านราชก าร  และ
เจ้าของอาคารท่ีได้รับ 
การสำรวจตรวจสอบ 

1. อาคารมีความปลอดภัย 
2. ประชาชนผู้ใช้อาคารมีความมั่นใจในความปลอดภัย  

ประชาชนที่เข้าใช้สอยอาคาร
ราชการ 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 

- ส ่ งมอบเป ็นหน ังสือ 
และรายงานผล 

-  ประ เม ินความปลอดภัย
อาคารเอกชน 

เ จ ้ า ข อ ง อ า ค า ร ท ี ่ ไ ด ้ รั บ 
การตรวจสอบและประชาชน 
ผู้ใช้อาคาร 

1. อาคารมีความปลอดภัย 
2. ประชาชนผู้ใช้อาคารมีความมั่นใจในความปลอดภัย 

1. เจ้าของอาคารท่ีได้รับ 
    การตรวจสอบ 
2. ประชาชนผู้ใช้อาคาร 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 

- ให้คำแนะนำโดยตรง 

- การสำรวจและตรวจสอบ  
 ความปลอดภัยอาคารภาครัฐ 

หน่วยงานราชการเจ ้าของ
อาคาร 

1. มีมาตรฐานทางวิชาการ 
2. สะดวกรวดเร็ว 
3. ให ้คำแนะนำและการปร ับปร ุงแก ้ไขอาคารเพื ่อให ้อาคาร 
    มีความปลอดภัย 

ประชาชนผู้เข้าใช้บริการอาคาร
ขอ งส ่ วนร า ชก า ร ท ี ่ ไ ด ้ รั บ 
การตรวจสอบ 

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

- ส่งมอบเป็นหนังสือและ
รายงานผล 

- จัดทำและปรับปรุง มาตรฐาน
อาคาร /การขุดดินและถมดิน
และงานช่าง 

หน่วยงานราชการ, 
ภาคเอกชน และประชาชน 

- มาตรฐานมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถ 
 นำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

1. ประชาชนท่ัวไปผู้ใช้อาคาร 
2. วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ 
3. ผู้ประกอบการ 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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

- ประกาศเป็นมาตรฐานงาน 

13. โครงการก่อสร้างเขื ่อน
ป้องก ันตลิ ่ง เพ ื ่อป ้องก ันการ
สูญเสีย ดินแดนของประเทศ 

อปท. และประชาชน 
 

1. ส ิ ่งก ่อสร ้างม ีมาตรฐานทางว ิชาการสามารถป้องก ันตลิ่ ง  
    เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
2. การดำเนินการก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ 

1. อปท. ที่ได้รับการสนับสนุน
โครงการก่อสร้างเขื่อนได้ใช้
ประโยชน์จากการก่อสร้าง
เขื ่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ
ชายแดน 

2. ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
ทางบวกจากโครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกัน
การส ูญเส ี ยด ินแดนของ
ประเทศ 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

- ส่งมอบโดยจัดทำเป็น 
  หนังสือราชการ  
  (ส่งมอบโครงการพัฒนา  
  โครงสร้างพื้นฐาน) 
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(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 
 

• ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่สำคัญมีอะไรบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ (*) 
• กลไกที่สำคัญในการสื่อสาร และข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
 

สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวง 
 

โครงการก ่อสร ้างเขต
พระราชฐาน 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีโครงการก่อสร้างเขตพระราชฐาน
มอบหมาย 

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

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม 

 

2. โครงการตำบลมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการ 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีหน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. ความรวดเร็ว แม่นยำ ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
    ตามกฎหมาย 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม 

 

3. โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการท่องเท่ียว 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการ 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีหน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. ความรวดเร็ว แม่นยำ ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

 

4. โครงการพัฒนาพื ้นที ่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการ 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีหน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. ความรวดเร็ว แม่นยำ ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

5. โครงการพัฒนาพื ้นที ่ เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการ 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีหน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. ความรวดเร็ว แม่นยำ ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 

 

6. โครงการป้องก ันน้ำท่วม
พื้นท่ีชุมชน 

1. ประชาชนและ
หน่วยงานราชการใน
พื้นท่ีงานน้ัน ๆ  

2.หน่วยงานราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลสำหรับการจัดทำระบบป้องกัน   
    น้ำท่วม 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีหน่วยงานราชการ

น้ัน ๆ เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. ความรวดเร็ว 
3. ความแม่นยำและชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
    ตามกฎหมาย 
 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม 
 
 

 

7. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น้ำภายในประเทศ 
 

1. ประชาชนและ
หน่วยงานราชการ 
ในพื้นท่ีน้ัน ๆ 

2. หน่วยงานราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง
ริมแม่น้ำภายในประเทศ 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย ท่ีหน่วยงานราชการ
น้ัน ๆ เกี่ยวข้อง 

1. ความรวดเร็ว 
2. ความแม่นยำและชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
    ตามกฎหมาย 
 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 
 

 

8. โครงการวางและสนับสนุน
ด้านการผังเมือง 
- ผังนโยบายระดับประเทศ 

หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
อปท. และ
สถาบันการศึกษา 

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

2. การประชุมหารือเพื่อขอรับทราบนโยบายการพัฒนา
พื ้นที ่ประเด ็นข ้อคิดเห ็น ข ้อเสนอแนะกับ
หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
และผู้บริหารจังหวัด/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

3. ร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
วางผัง 

1. ความรวดเร็ว/ถ้วนท่ัว/ท่ัวถึง 
2. ความถูกต้องและชัดเจนในบทบาทหน้า ท่ี       
   ท่ีได้รับมอบหมาย 

3. เป็นไปตามหลักวิชาการผังเมือง 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา/ 
    ประชุมกลุ่มย่อย 
4. สื่อสังคมออนไลน์ 
5.ผ ่านระบบเคร ือข ่าย 
    สารสนเทศ 
6. ทางไปรษณีย์ 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

- ผังนโยบายระดับภาค หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
อปท. และ
สถาบันการศึกษา 

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

2. การประชุมหารือเพื่อขอรับทราบนโยบายการพัฒนา
พื ้นที ่ประเด ็นข ้อคิดเห ็น ข ้อเสนอแนะกับ
หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
และผู้บริหารจังหวัด/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

3. ร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
วางผัง 

1. ความรวดเร็ว/ถ้วนท่ัว/ท่ัวถึง 
2. ความถูกต้องและชัดเจนในบทบาทหน้าที ่ ท่ี       
   ได้รับมอบหมาย 

3. เป็นไปตามหลักวิชาการผังเมือง 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา/ 
    ประชุมกลุ่มย่อย 
4. สื่อสังคมออนไลน์ 
5.ผ ่านระบบเคร ือข ่าย 
    สารสนเทศ 
6. ทางไปรษณีย์ 

 

- ผังเมืองรวมจังหวัด จังหวัด อปท. 
ภาคเอกชน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และ
รัฐวิสาหกิจ 

- ปฏิบัติหน้าที ่ตามที่กฎกระทรวงผังเมืองรวม 
จ ังหว ัดได ้กำหนด ในการใช ้ประโยชน์ท ี ่ดิน
ประเภทต่าง ๆ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

 

- ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 1. อปท. 
2. หน่วยงานภาครัฐ 
3. ภาคเอกชน (เช่น 

สภาอุตสาหกรรม, 
หอการค้า) 

1. ร่วมดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมตาม  
    พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 
2. ร่วมชี ้แจงกฎกระทรวงผังเมืองรวม/ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ให้ท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมท่ีกำหนดไว้ 

3. ให้คำปรึกษาและตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที ่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม/ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

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

บังคับผังเมืองรวม 

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

ประชุมกลุ่มย่อย 
4. เว็บไซต์กรมฯ 
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

- ผังพื้นท่ีเฉพาะ -  ประชาชนและภาค 
 ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ี 

- องค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่นในพื้นท่ี 

- หน่วยงานราชการท่ี 
 เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สำหรับการ 
    ดำเนินงาน 
2 .ร่วมประสานงานกับประชาชนและภาคส่วนท่ี 
    เกี่ยวข้องกับพื้นท่ี 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจและกฎหมายท่ี 
    หน่วยงานราชการน้ัน ๆ เกี่ยวข้อง 
4. ให้การสนับสนุนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 

1. ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และร่วมประสานงาน 
    เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น 
2. ร่วมกันกำหนดขอบเขตของงานอย่างเหมาะสม  
    กับบริบทของชุมชนในพื้นท่ี 
3. ความแม่นยำและชัดเจนในบทบาทและภารกิจ 
    หน้าท่ีตามท่ีหน่วยงานน้ัน ๆ รับผิดชอบ 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โทรศัพท์/โทรสาร 
5. เว็บไซต์กรมฯ 
6. ประชุมระดมความ 
    คิดเห็นจากผู้รับบริการ   
    ผู้เกี่ยวข้อง และ 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ของโครงการ 

 

- สำรวจและจัดทำข้อมูลทาง
กายภาพการผังเมืองด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 

 • บริเวณพื้นท่ีนอกชุมชนระดับ
เทศบาล 

 • เพื่อการประเมินผลผังเมืองรวม
เมือง/ผังเมืองรวมชุมชน 

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

ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

1. กำกับ ดูแล และสนับสนุน เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

2. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุน 
    ด้านวิชาการแผนท่ี 
3. มีส่วนร่วมการจัดประชุม สัมมนา 
    และการฝึกอบรมทางวิชาการ 
4. มีส่วนร่วมในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล  
    และรวบรวมข้อมูล 

1. ระเบียบสำนักนายก พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม 

2. วิชาการ/มาตรฐานแผนท่ี 
3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4. บันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน 
5. ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้บริการแผนท่ี
ดิจิทัล 

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

 

- การประเมินผล 
  ผังเมืองรวมจังหวัด 
- การประเมินผล 
  ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

1. อปท. 
2. สำนักงานโยธาธิการ  
    และผังเมอืงจงัหวัด 
3. หน่วยงานราชการต่าง  ๆ
4. องค์กรภาคเอกชน 
5. ประชาชนและทุก 
    ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ร่วมดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ.
การผังเมือง พ.ศ. 2562 

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

กระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/ 
     ชุมชน ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/

ชุมชน ประกาศคณะกรรมการนโยบายผังเมือง
แห่งชาติ/ประกาศคณะกรรมการผังเมือง 

3. กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. วิชาการ/มาตรฐานด้านการผังเมือง 

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

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

- คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
การวางผัง 

- คู่มือการประเมินผลผังเมืองรวม
จังหวัด 

- คู่มือการประเมินผลผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชน 

- เอกสารวิชาการด้านการผังเมือง 

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

1. มีส่วนร่วมในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
2. มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น การปรึกษาหารือ   
    การให ้ประเด ็นป ัญหา ความต ้องการ และ

ข้อเสนอแนะ 
3. ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการ 

ผ ั ง เม ื องเพ ื ่ อการวางและจ ั ดทำผ ั งเม ื อง  
การประเมินผล ผังเมืองรวม 

4. มีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านข้อมูล แผนงาน 
โครงการ นโยบายด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. มีส่วนร่วมในการจัดการประชุม สัมมนา และ  
    การฝึกอบรมทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

 

9. โครงการพัฒนาพื ้นที ่ตาม 
ผังเมือง 

จังหวัด/อปท. 
หน่วยงานในพื้นท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลโครงการ 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีหน่วยราชการนั้น 
    เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. ความรวดเร็ว แม่นยำ ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี 
    ตามกฎหมาย 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุม 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

10. โครงการท ี ่ด ินท ี ่ ได ้ร ับการ 
จัดรูปเพ่ือพัฒนา 
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้
เก ิดการพ ัฒนาพ ื ้นท ี ่ ด ้ วย
วิธีการจัดรูปท่ีดิน 

- พัฒนาพื้นท่ีด้วยโครงการจัดรูป
ที ่ด ินเพ ื ่อพ ัฒนาพื ้นที ่  ซ่ึง
ประกอบด้วย พื้นท่ี แปลงท่ีดินใหม่ 
และการพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 
 
1. ผู้ดำเนินโครงการ ได้แก่ 

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด 
อปท. การเคหะแห่งชาติ 
หน ่ วย ง านภาครั ฐ 
สมาคมจ ัดร ูปที ่ดิน
เพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 

2.องค ์กรภาคเอกชน 
ด ้ า น ก า ร พ ั ฒ น า
อสังหาริมทรัพย์และ
พัฒนาเมือง 

3. กรมที่ดิน อปท. และ
หน่วยงานราชการต่าง  ๆ

 
 
1. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการ

ดำเนินการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 
2. ร่วมดำเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 

 
 
1. กฎหมายผังเมือง 
2. กฎหมายจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
3. กฎหมายควบคุมอาคาร 
4. กฎหมายท่ีดิน 
5. กฎหมายการขุดดินและถมดิน 
6. กฎหมายของส่วนราชการอื ่นที ่เกี ่ยวข้องกับ 
    การพัฒนาท่ีดิน 
7. วิชาการผังเมือง/มาตรฐานวิศวกรรมการผังเมือง 
8. ระเบียบวิธีงบประมาณ 
9. หลักความเสมอภาคในหลักธรรมาภิบาลของ   
    การบริหารบ้านเมืองท่ีด ี
10. ข้อตกลงร่วมกันของผู้ดำเนินโครงการ 
      และผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ไปรษณีย์ตอบรับ 
4. ปิดประกาศ ณ ท่ี  
    สาธารณะ 
5. โทรศัพท์/โทรสาร  
6. ประชุม/สัมมนา 
7. เว็บไซต์กรมฯ/สำนักฯ 
8. Facebook 
9. E-mail 
10. Line Official 
 

 
 
 

11. กองทุนจ ัดร ูปที ่ด ินเพื่อ
พัฒนาพ้ืนท่ี 
 
 

ผู้ดำเนินโครงการ ได้แก่ 
สำน ักงานโยธาธ ิการ
และผ ั ง เม ื องจ ั งหวั ด 
องค ์กรปกครองส ่ วน
ท้องถิ ่นและหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ให้คำปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงินแก่
การพัฒนาพื้นที่ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นท่ี 

1. กฎหมายจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 
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  

พ ั ฒนา ร ะ บบต ิ ด ต าม
ประเมินผล เพื่อสนับสนุน
ด้านการเงินของกองทุน 
และรองรับความปกติใหม่ 
(New Normal) 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
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บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

12. การให้บริการด้านช่างและ
กำกับดูแลอาคาร 
- การสำรวจ วางผัง ออกแบบ 
และประมาณราคางานอาคาร 
และโครงสร้างพื้นฐาน 

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

 
 
ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบ
งานอาคาร หรืองานตกแต่งภายใน หรืองานภูมิ
สถาปัตยกรรม  
 

 
 
1. พ.ร.บ.การจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. กฎหมายควบคุมอาคาร 
3. กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 
4. พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 
5. พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 
6. หลักวิชาการด้านช่างที่เกี่ยวข้อง 

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

 

- การควบคุมการก่อสร้าง 
- การทดสอบวัสดุก่อสร้างและ
เจาะสำรวจชั้นดิน 

- การตรวจสอบซ่อมแซม ฟื้นฟู 
บูรณะอาคารและโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- งานให้คำปร ึกษาด้านช่าง
อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน 

1. หน่วยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ 

2. อปท. 
3. ภาคเอกชน 
4. ประชาชน 

1. ร่วมเป็นท่ีปรึกษาออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง 
2. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
3. ร่วมประสานและสื่อสารข้อมูลกับประชาชน 
4. ร่วมกำหนดพ้ืนท่ีผังบริเวณ วางแผน และ

ตรวจสอบความปลอดภัย 
5. ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยทำหน้าท่ีเป็น

ผู้ออกแบบอาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน 
6. ร่วมเป็นคณะทำงานกำกับดูแลท่ีปรึกษา 
7. เป็นผู้ควบคุมงาน 

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

 

- การให้บริการด้านช่าง 
ออกแบบ ก่อสร้าง พลับพลาพิธี 

1. สำนักพระราชวัง 
2.  สำนักงานตำรวจ 
     แห่งชาติ 
3. กรมราชองครักษ์  
4. หน่วยงานของรัฐ   

  และรัฐวิสาหกิจ 
5. อปท. 
6. ภาคเอกชน  
7. ประชาชน 

ร่วมเป็นที่ปรึกษาออกแบบ พลับพลาพิธี ที่ประทับ 
ร่วมกำหนดพื้นผังบริเวณ วางแผนในการก่อสร้าง
พลับพลาพิธี ทั ้งหน่วยงานของรัฐ และเอกชน  
ท่ัวประเทศ 

1. ออกแบบพลับพลาพิธีและรูปแบบการตกแต่ง
ถ ูกต ้องตามโบราณราชประเพณี สวยงาม 
สมพระเกียรติความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
พลับพลาพิธีมีความแข็งแรง 

2.. พลับพลาพิธีมีความแข็งแรง ปลอดภัย สมพระเกียรติ 
ตามหลักวิชาการเป็นไปตาม มาตรฐานพลับพลาพิธี 
และคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ไทย 

3. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการตกแต่ง
พลับพลาพิธี ตกแต่งสถานท่ี และงานพิธีต่าง ๆ  

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

นวัตกรรม 

- แก้ไขปัญหาผักตบชวาและ
วัชพืช 

- หน่วยงานราชการใน 
 พื ้นที ่และหน่วยงาน 
 หลักท่ีรับผิดชอบ 

วางแผนในการทำงาน แบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบ 1. รวบรวมข้อมูลการทำงานเพื่อรายงาน 
2. กำกับดูแลพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง 

1. จัดให้มีการประชุม   
    ติดตามผล 
2. ติดต่อโดยตรงทาง  
    โทรศัพท์ 

 

- กำจัดสิ ่งกีดขวางการจราจร
ทางน้ำ 

- ให้บริการยืมเครื่องสูบน้ำแบบ
เคลื่อนท่ี 

- ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตล่ิง 
- ซ่อมแซมคันป้องกันน้ำท่วม 
- ซ่อมแซมเขื่อนริมทะเล 

1. หน่วยงานของรัฐ       
2. อปท. 
3. ภาคเอกชน        
4. ประชาชน 

1. ร่วมดำเนินการสำรวจหาข้อมูลท่ีจะดำเนินการ      
2. บูรณาการร่วมกันต่อไปหลังจากดำเนินการแล้ว

เสร็จ 

- คุ้มค่า รวดเร็ว มีประสิทธิภาพแบบประชารัฐ 1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ       
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 

 

- พัฒนา ปรับปรุงและจัดทำ
ข้อบังคับเกี ่ยวกับกฎหมายผัง
เมือง กฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายข ุดด ินและถมดิน 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  
 ตามท่ีกำหนดใน พ.ร.บ. 

2.  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม  
โยธาหร ือเช ี ่ยวชาญ
กฎหมายควบคุมอาคาร 

3. อปท. 

- ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ 
คณะทำงาน 

1. กฎหมายผังเมือง  
2. กฎหมายควบคุมอาคาร 
3. กฎหมายการขุดดินถมดิน 

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

 

- ตรวจสอบความปลอดภัย 
ออกใบอนุญาตและต่ออายุ
เก ี ่ยวก ับสถานที ่ประกอบ
กิจการโรงมหรสพ 

1. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
 ตามท่ีกำหนดใน พ.ร.บ. 

2. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  
 ท่ีเกี่ยวข้องตามคำสั่งฯ 

- ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน กฎหมายควบคุมอาคาร  1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา 
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สินค้าหรือบริการ 
ส่วนราชการหรือ
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บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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สื่อสารระหว่างกัน 

นวัตกรรม 

-  พ ิ จ า รณาอ ุ ท ธ รณ ์ ค ำสั่ ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

กรุงเทพมหานคร - ชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ถ้อยคำ กฎหมายควบคุมอาคาร  1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. ประชุม/สัมมนา 

 

-  ส ่ ง เสร ิมการปฏ ิบ ัต ิ ตาม
กฎหมายเพื่อความปลอดภัย
ในอาคาร 

1. หน่วยงานราชการ 
2. ภาคเอกชนและ 
    ประชาชน 

- ร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการ
ใช้อาคาร 

กฎหมายควบคุมอาคาร 1. เผยแพร่ทางสื่อ 
    ประชาสัมพันธ์ 
2. จัดการอบรม/สัมมนา 

 

- ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อ
หารือและพิจารณาข้อร้องเรียน
เก ี ่ ยวก ับกฎหมายผ ั งเม ือง 
กฎหมายจ ัดร ูปท ี ่ ด ิ น เพื่ อ
พัฒนาพื้นที่กฎหมายควบคุม
อาคาร และกฎหมายขุดดิน
และถมดิน 

1. หน่วยงานราชการ 
2. อปท. 
3. ภาคเอกชนและ 
    ประชาชน 

1. หน่วยงานราชการ 
2. อปท. 
3. ภาคเอกชนและประชาชน 

1. กฎหมายผังเมือง  
2. กฎหมายจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี  
3. กฎหมายควบคุมอาคาร 
4. กฎหมายการขุดดินและถมดิน 

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

 

- ตรวจสอบอาคารภาครัฐ 9 
ประเภท 

ห น ่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร 
เจ้าของอาคารที ่ได ้รับ
การสำรวจตรวจสอบ 

- หน่วยงานราชการ เจ ้าของอาคารที ่ได ้รับ 
การสำรวจตรวจสอบ 

หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายควบคุมอาคาร 1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์ 

 

- ประเมินความปลอดภัยอาคาร
เอกชน 

1. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
2. เจ้าของอาคารหรือ

ผู้ดูแลอาคาร 

- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานร่วมกันเป็นคณะทำงาน หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายควบคุมอาคาร 1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์ 

 

- การสำรวจและตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาคารภาครัฐ 

1. หน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. ภาคเอกชน 

1. ร่วมกันตรวจสอบเป็นคณะทำงาน หรือร่วม
เป็นคณะทำงาน 

2. ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวม 
ข้อมูลตรวจสอบความปลอดภัยอาคารภาครัฐ 

ประชาชนผู้เข้าใช้บริการอาคารของส่วนราชการท่ี
ได้รับการตรวจสอบ 

1. ติดต่อโดยตรง 
2. หนังสือราชการ 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
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. ผู้ให้ข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรฐาน 

1. ประชาชนท่ัวไปผู้ใช้อาคาร 
2. วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ 
3. ผู้ประกอบการ 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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

 

13. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ ่ง เพื ่อป้องกันการสูญเสีย 
ดินแดนของประเทศ 
 

1. ประชาชนและหน่วยงาน 
   ราชการในพื้นท่ีงานน้ัน  ๆ
 
2. หน่วยงานราชการ 
   ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. เป็นผู้ให้ข้อมูลสำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตล่ิงเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของ
ประเทศ 

 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีหน่วยงานราชการน้ัน  ๆ

เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
1. ความรวดเร็ว 
2. ความแม่นยำและชัดเจนในบทบาทหน้าท่ีตาม 
    กฎหมาย 

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

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
 

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
 

• สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั ้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด  ?  
ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลต่อการดำเนินการของส่วนราชการ ? 
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(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
 

• การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (ถ้ามี) ซึ ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ และของประเทศ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สำหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*) ? 

รัฐบาลกำหนดนโยบายและโมเดลในการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ภายใน 3 – 5 ปี 
(เศรษฐกิจที ่ข ับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรม) ตามกรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
เพ่ิมโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  

สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยระบบราชการจะต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ-
บ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่
เพ่ือพลิกโฉมให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยอาศัย PMQA 4.0 
เป็นเครื่องมือการประเมินระบบบริหารราชการ ของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นแนวทาง  
ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 

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

• แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง ? 
• แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วนราชการ 

และจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง ? 
 

ด้าน ข้อมูลเปรียบเทียบ ข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ข้อมูลการวางผัง DATABASE ของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูล 

- 

CYBER SPACE - 

การสอบทานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับบริการ - 

บริษัทที่ปรึกษา - 

ข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์/แผนที่ 

กรมท่ีดิน - 

กรมพัฒนาที่ดิน - 

Google Thailand - 

ESRI Thailand - 

Nostramap Thailand - 

กรมธนารักษ์ - 

การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 

การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค - 

กรมแผนที่ทหาร - 

สำน ักงานพัฒนาเทคโนโลย ีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (GISDA) 

- 
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• มีข้อจำกัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ? 
 

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง 
แหล่งข้อมูล 

เชิงเปรียบเทียบ 
และข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ข้อจำกัด 
ในการได้มาซึ่งข้อมูล 

การแข่งขันภายในประเทศ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

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

1. ข ้ อม ู ลบางส ่ วนเป็น
ความล ับไม ่ ส ามารถ 
นำมาเผยแพร่ได้ เช่น 

   การบริหารจัดการและ 
งบประมาณ 

2. ความยากลำบากใน 
   การเข้าถึงข้อมูล 
3 .ข้อจำกัดในลิขสิทธ์ 
   ของข้อมูล 
4. ข้อมูลบางหน่วยงาน 
   ยังไม่พร้อม  
5. ข้อมูลบางหน่วยงาน 
   ใช ้ เฉพาะภายในไม่  
   เผยแพร่ 

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

1. การสำรวจความพึง 
 พอใจของผู้รับบริการ  
 (ภาษาอังกฤษ)จาก 
 การศึกษาดูงานกรมฯ 

   ของคณะศึกษาดูงาน 
   จากต่างประเทศ 
2. การจัดประชุมวิชาการ 

งานว ันผ ังเม ืองโลก  
ประจำปี 

3. การร่วมงานการ 
   ประชุมระดับสากล 

1. นโยบาย การบริหาร  
  จัดการ และงบประมาณ 
  สำหรับการเข้าร่วมงาน 

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

สำหร ั บการพ ัฒนา
บุคลากร และการทำงาน
เป็นคณะ (Team Work) 
ให ้ม ีมาตรฐานและมี
ความพร้อมที ่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจของกรมฯ 
แ ล ะ ภ า ร ก ิ จ ค ว า ม
ร่วมมือระดับสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
 

(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
 

• ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ในด้านพันธกิจ  ด้าน
ปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร ? 

 
ยุทธศาสตร์ สิ่งท่ีท้าทาย สิ่งท่ีได้เปรียบ 

ด้านพันธกิจ การนำนโยบายและย ุทธศาสตร ์ ไปสู่  
การปฏิบัติ 

มีบ ุคลากรท ี ่ม ีความร ู ้ความเช ี ่ยวชาญ 
ในแต ่ ละส าข าอาช ี พพร ้ อม ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานและมีโครงสร้างหน่วยงาน 

ด้านปฏิบัติการ การบริหารจัดการงบประมาณ มีการจัดการงานและงบประมาณไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ยกระด ับมาตรฐานการให ้บร ิการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชน 
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
และเพิ ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย 

มีมาตรฐานวิชาการมีกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง
รองรับการพัฒนา พร้อมบุคลากรที ่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไว้รองรับการพัฒนาทุก
สาขาอาชีพต่อการปฏิบัติตามภารกิจ 

ด้านทรัพยากร
บุคคล 

การเตรียมกำลังคนคุณภาพเพื่อเข้าสู่
ตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป 

บุคลากรม ีความร ู ้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบพร้อมรองรับ
การบริหารจัดการในระดับผู้บังคับบัญชา 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 
 

(13) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ      
 

• องค์ประกอบสำคัญของระบบการปร ับปรุงผลการดำเน ินการ รวมทั ้งกระบวนการประเมิน  
การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สำคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง ? 

 

กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน 

1. กระบวนการงานให้บริการด้านการออกแบบ
เฉพาะงานสถาปัตยกรรม (สสถ.) 

1. กระบวนการงานสารบรรณ (สล.) 

2. กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) (กวท.) 2. กระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน (สล.) 

3. กระบวนการออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี  
(กอพ.) 

3. กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
(สกผช.) 

4. กระบวนการดำเน ินการตรวจสอบอาคาร 9 
ประเภทภาครัฐ (สนอ.) 

4. กระบวนการออกกฎหมายในความรับผิดชอบ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (กนต.) 

5. กระบวนการตรวจสอบโรงมหรสพ (สนอ.) 5. กระบวนการตอบข้อหาร ือและแสดงความ
คิดเห็นด้านกฎหมาย (กนต.) 

6. กระบวนการประมาณราคา (กมร.) 6. กระบวนการพัฒนาความสามารถบุคลากรของ
กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (การฝึกอบรม) (สบม.) 

7. กระบวนการงานให้บริการและให้คำปรึกษาด้าน
ช่าง เฉพาะงานวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรม
งานระบบ (สวค.) 

7. กระบวนการสำรวจความพึงพอใจที ่มีต่อการ
ให้บริการกรมโยธาธิการและผังเมือง (ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค) (ปชส.) 

8. กระบวนการตรวจสอบอาคารราชการ (กคส.) 8. กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน
เพ่ือการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (สกจพ.) 

9. กระบวนการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด (สปภ.) 9. กระบวนการจัดทำแผนที่แสดงเขตของผังเมือง
รวม (สวผ.) 

10. กระบวนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (กบร.) 10. กระบวนการสำรวจจัดทำแผนที่กรรมสิทธิ์ที ่ดิน
ของรัฐ (สวผ.) 

11. กระบวนการดำเนินโครงการจัดรูปที ่ด ินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ (สจพ.) 

11. กระบวนงานจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภยัน้ำท่วม 
เพ่ือสนับสนุนการวางและจัดทำผังเมืองรวม (สวผ.) 

12. กระบวนการออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะ (กผฉ.) 12. กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลการคมนาคม
ขนส่งและสาธารณูปโภค (สวผ.)  
13. กระบวนการประเมินผลการคมนาคมและ
ขนส่ง (สวผ.) 
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กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน 

13. กระบวนการดำเนินโครงการพัฒนางานตาม 
ผังเมือง (สสผ.) 
- โครงการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว  
- โครงการตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
- โครงการตามการพัฒนาที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- โครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง 

14. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน (กจ) 

15. กระบวนการให้บริการด้านสารสนเทศแก่
บุคลากรและหน่วยงานภายในกรมฯ (ศทส.) 

16. กระบวนการส ่งเสร ิมทักษะด้านดิจ ิท ัลแก่
บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ศทส.) 

17. กระบวนการปรับเปลี ่ยนการทำงานให้เป็น
รูปแบบดิจิทัล (ศทส.) 

18. กระบวนการจัดประชุมต้อนรับและรับรองคณะ
ชาวต่างประเทศขอเข้าศึกษาดูงาน (สวส.) 

19. กระบวนการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 
กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2566 - 2570) 
(กผง.) 
20. กระบวนการการจัดทำแผนปฏิบัต ิราชการ
ประจำปี (Action Plan) (กผง.) 

21. กระบวนการการจ ัดทำคำของบประมาณ 
(กผง.) 
22. กระบวนการการติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปี (กผง.) 
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พันธกิจ : 
1.สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมือง และโยธาธิการ 
มีมาตรฐานวิชาการที ่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการดำเนินการ 
พัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน 
3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
วิส ัยทัศน์ : เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง  
และการอาคารให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน 
และมีอัตลักษณ์ 
ค่านิยม : 1. มีจิตสาธารณะ 2. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 3. ไม่เลือกปฏิบัติ  
4. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 5. โปร่งใส ตรวจสอบได้  6. มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน 
งบประมาณ : 31,382.4240 ล้านบาท 
จำนวนบุคลากร : 3,318 คน (ข้าราชการ 1,738 คน ลูกจ้างประจำ  595 คน 
พนักงานราชการ 1,018 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 : ปรับปรุงผลการดำเนินการด้วยระบบ 
การประเมินกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน 

สมรรถนะหลักขององค์กร: 
กฎหมายที่ต้องกำกับดูแลที่เกีย่วข้องในการดำเนนิการให้พันธกิจบรรลุ 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 : ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีมาตรฐาน ไม่ก่อเกิดผลกระทบ 
ทางลบ ถูกต้องตามหลักกฎหมายและตามหลักวิชาการ สามารถแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนได้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เสริมสร้างอาชีพ รายได้ 
และคุณภาพชีวิต 

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ : 
ด้านข้อมูลการวางผัง ได้แก่ DATABASE ของหน่วยงานที ่เป็นเจ้าของข้อมูล , CYBER 
SPACE, การสอบทานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้รับบริการ
, บริษัทที่ปรึกษา 
ด้านข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่ ได้แก่ กรมที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน,Google 
Thailand, ESRI Thailand, Nostramap Thailand, กรมธนารักษ์, การไฟฟ้านครหลวง/ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค, กรมแผนที่ทหาร, 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน : 
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีการบูรณาการเพื่อสร้างความร่วมมือตามแนวทางการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามภารกิจหลัก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน โดยปัจจุบันมีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในภารกิจด้านต่าง  ๆ  มีการประชาสัมพันธ์ 
การดำเนินการให้ทุกภาคส่วนรับทราบ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
เกิดประสิทธิภาพ และนำมาซ่ึงประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน 

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

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม) 
ด้านพันธกิจ : มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพพร้อมในการปฏิบัติงาน
และมีโครงสร้างหน่วยงาน 
ด้านปฏิบัติการ : มีการจัดการงานและงบประมาณไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
ด้านบุคลากร : บุคลากรมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบพร้อมรองรับ
การบริหารจัดการในระดับผู้บังคับบัญชา  
ด้านสังคม : มีมาตรฐานวิชาการ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับการพัฒนา พร้อมบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านไว้รองรับการพัฒนาทุกสาขาอาชีพต่อการปฏิบัติตามภารกิจ  

 

สภาพแวดล้อมการแข่งขัน : 
ภายในประเทศ : งานบริการด้านช่าง ผังเมอืงเฉพาะ/ 
ผังพื้นที่เฉพาะ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ แผนที่/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
องค์ความรู้ด้านการผังเมือง/ด้านช่างโยธา ซึ่งมีคู่แข่งทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น
กรมฯต้องพัฒนาด้านคุณภาพและความเชื่อมั่นของประชาชนให้มากขึ้นในอนาคต 
ภายนอกประเทศ : มาตรฐานทางวิชาการด้านการผังเมืองและด้านการโยธาระดับ
สากล และการให้บริการแผนที่ Online ซึ ่งกรมฯต้องยกระดับการแข่งขันและ
มาตรฐานทางวิชาการให้ทัดเทียมในระดับสากลต่อไป 

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

 

ผลผลิต/บริการหลัก : 
1. ภารกิจด้านการผังเมือง 2. ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง  
3. ภารกิจด้านการอาคาร 4. ภารกิจการบริการด้านช่าง 
คุณลักษณะโดดเด่นของผลผลิต/บริการ : 
ด้านการผังเมือง วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ท ี ่ ดิน 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับ
ผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด 
ด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ ดี  
มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน  
เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
ด้านการอาคาร เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะ
โลกร้อน โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐาน 
ความปลอดภัยในอาคาร 
การบริการด้านช่าง มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการ
ด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง 

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

สรุปลักษณะสำคัญองค์การ 
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สรุปลักษณะสำคัญองค์การ 
 

ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสำเร็จของ
ส่วนราชการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
คืออะไร : 
ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นำในการพัฒนา มีการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม น่าอยู่และ
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มศักยภาพของพื้นที่โดยการจดัรูปทีด่นิ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีการใช้ประโยชนท์ี่ดินเกดิประสิทธภิาพสูงสุดและพัฒนา
โครงสร ้างพื ้นฐานที ่สมบ ูรณ ์เป ็นไปตามหลักผ ังเม ือง เสร ิมสร ้าง 
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ดำเนินการนโยบาย
การพัฒนาประเทศตามกรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ความสำคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการท่ีมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศคืออะไรท้ังทางตรงและทางอ้อม : 
ทางตรง คือ ออกกฎหมายทีใ่ช้เป็นเครื่องมือในการสรา้งหรือพัฒนาเมือง ควบคุมอาคาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมัน่คงแข็งแรงปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัย ควบคุมการ
ขุดดินและถมดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดำเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ 
ทางอ้อม คือ ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาพื้นทีแ่ละการใช้ประโยชนท์ี่ดินด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับ
ชนบท รวมถึงการวางและจัดทำผังเมืองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ช่วยให้สังคมดำเนินไปด้วยความเ รียบร้อย เนื่องจาก
อาคารสถานที่มีความมั่นคงปลอดภัยแข็งแรง และส่งเสริมให้พื้นที่เมือง/ชุมชน มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และการพัฒนาโครง สร้างพื้นฐานได้อย่าง
เหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัยและรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ในการทำงาน บุคลากรมีความจำเป็นต้องท่ีต้องดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยง
ภัยอะไรบ้าง : 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยและความเสี ่ยงภัย ตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ดังนี ้ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522  
พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.ว ิศวกร พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 
มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) 

เทคโนโลยีการสื่อสารและการให้บริการท่ีสำคัญมีอะไรบ้าง : 
1. ระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
2. ระบบเครือข่ายและการสื ่อสาร ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน ็ต ( Internet)  
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ระบบเครือข่ายภายใน (LAN)  
ระบบถ่ายทอดสด (Live Streaming) ระบบประชุมทางไกล (Web Conference) 
ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารภาครัฐ (GIN) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
กลางเพื่อการสื่อสารภาครัฐ (MailGoThai) 
3. ระบบสารสนเทศ และโปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการ
ประชาชน/หน่วยงานภายนอก ระบบสารสนเทศเพื ่อให้บริการภายในกรมฯ 
ระบบงานบริหารจัดการ งานแผน งานบริหารงบประมาณ งานติดตามงบประมาณ 
ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ระบบจัดการประชุม
คณะกรรมการด้านผังเมือง ระบบรายงานติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ระบบรายงานติดตามการกำจัดผักตบชวา ระยะที่ 2 ระบบติดตามการออกแบบ
และจัดเก็บแบบแปลนสถาปัตยกรรม ระบบติดตามการวางและจัดทำผังเมือง 
4. ระบบการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กฎหมายและกฎระเบียบอะไรท่ีมีอยู่และเอ้ือให้ส่วนราชการทำงานอย่าง
มีความคล่องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ :  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2557  
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
พระราชบัญญัตจิัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 
พระราชบัญญัตวิิศวกร พ.ศ. 2542  
พระราชบัญญัติสถาปนกิ พ.ศ. 2543 

พื้นฐานของบุคลากรที ่มีผลต่อการวางแผนการพัฒนาและการสร้างขีด
ความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง : 
 

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่สำคัญคือการเกษียณอายุราชการ และ
การโยกย้าย พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการพัฒนาและการสร้าง
ขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูง คือ ความหลากหลายของ 
สายอาชีพภายในองค์การ จึงต้องหาแนวทางการพัฒนาสร้างสรรค์แรงจูงใจ 
อุปนิสัย ทักษะ บทบาททางสังคม และวัฒนธรรม ภายในองค์การ รวมถึงความรู้ 
ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ เช่น 
วิศวกรสาขาต่าง ๆ สถาปนิก นักผังเมือง นักวิเคราะห์ผังเมือง นักวิชาการแผนที่
ภาพถ่าย ฯลฯ บุคลากรเหล่านี ้ม ีแรงจูงใจของการปฏิบัต ิงานที ่สามารถ
สร้างสรรค์งานได้อย่างมีอิสระและมีเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนพเิศษ 
เป็นการเฉพาะของตำแหน่ง กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแนวทางการสร้าง
แผนการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพ เพื่อการทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการอย่างต่อเนื่อง ความหลากหลายในสายอาชีพของงานในองค์การเป็นแนวทาง 
การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ขององค์การ 

 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันท่ีสำคัญคืออะไร ส่งผลต่อสถานการณแ์ข่งขันของประเทศอย่างไร : 
รัฐบาลกำหนดนโยบายและโมเดลในการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ภายใน 3 - 5 ปี (เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตามกรอบ แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยแีละบรกิารดิจิทลัเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติและสำนักงาน ก.พ.ร. มีการกำหนดปัจจัยทีม่ีความสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ซ่ึงระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อพลิกโฉมให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
อย่างแท้จริง โดยอาศัย PMQA 4.0 เป็นเครื่องมือการประเมินระบบบริหารราชการของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย
และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบร าชการ 4.0 โดยการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569  
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ระบบการปรับปรุงผลกำรดำเนนิการ :  
กระบวนกำรท่ีสร้างคุณค่า :  
1. กระบวนการให้บรกิารด้านการออกแบบเฉพาะงานสถาปัตยกรรม  
2. กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) 
3. กระบวนการออกแบบและกอ่สร้างพลับพลาพิธี 
4. กระบวนการดำเนนิการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทภาครฐั 
5. กระบวนการตรวจสอบโรงมหรสพ  
6. กระบวนการประมาณราคา 
7. กระบวนการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านช่างแก่ทุกภาคส่วนในการสำรวจ  
ออกแบบและเขียนแบบงานด้านอาคารและระบบสาธารณูปโภค  
8. กระบวนการตรวจสอบอาคารราชการ  
9. กระบวนการปรับปรงุผังเมอืงรวมจังหวัด  
11. กระบวนการกำจัดผกัตบชวาและวชัพืช  
12. กระบวนการจดัทำข้อมูลกายภาพเพือ่การผังเมอืง  
13. กระบวนการจดัรูปทีด่ินเพือ่พัฒนาพื้นที่  
กระบวนการสนับสนนุ : 
1. กระบวนการงานสารบรรณ 
2. กระบวนการการจัดการขอ้รอ้งเรียน 
3. กระบวนการจัดประชมุคณะกรรมการผังเมือง 
4. กระบวนการออกกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
5. กระบวนการตอบขอ้หารือและแสดงความคิดเห็นด้านกฎหมาย 
6. กระบวนการพัฒนาความสามารถบุคลากรของกรม อปท. และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง (การฝกึอบรม) 
7. กระบวนการสำรวจความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บรกิารกรมโยธาธกิารและผังเมือง (ส่วนกลางและสว่นภมูิภาค) 
8. กระบวนการส่งเสรมิและสนับสนนุด้านการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดนิเพื่อพฒันาพืน้ที่ 
9. กระบวนการจัดทำแผนที่แสดงเขตของผงัเมืองรวม 
10. กระบวนการสำรวจจัดทำแผนทีก่รรมสทิธิ์ทีด่ินของรัฐ 
11. กระบวนงานจัดทำฐานขอ้มูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพื่อสนับสนนุการวางและจัดทำผังเมืองรวม 
12. กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค  
13. กระบวนการประเมนิผลการคมนาคมและขนส่ง 
14. กระบวนการประเมนิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดอืน 
15. กระบวนการให้บรกิารด้านสารสนเทศแก่บุคลากรและหน่วยงานภายในกรมฯ 
16. กระบวนการส่งเสริมทกัษะด้านดิจทิัลแก่บุคลากรของกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
17. กระบวนการปรับเปลีย่นการทำงานให้เป็นรูปแบบดิจทิัล  
18. กระบวนการจดัประชมุต้อนรับและรับรองคณะชาวต่างประเทศขอเข้าศึกษาดงูาน 
19. กระบวนการการจัดทำแผนปฏิบัตริาชการ 5 ปี กรมโยธาธิการและผังเมอืง (พ.ศ. 2566 - 2570) 
20. กระบวนการการจัดทำแผนปฏิบัตริาชการประจำปี (Action Plan) 
21.กระบวนการการจัดทำคำของบประมาณ 
22.กระบวนการการติดตามผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 

เทคโนโลยีการสื่อสารและการให้บริการท่ีสำคัญ 
กรมโยธาธกิารและผังเมืองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่การให้บรกิารและการปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื ่องคอมพิวเตอร์ เช่น เครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื ่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องคอมพิวเตอร์แทปเล็ต อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ พล็อตเตอร์  
เครื่องสำรองไฟฟ้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมจัดการสำนักงาน โปรแกรมออกแบบและเขียนเว็บไซต์ โปรแกรม
ด้านงานแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์โปรแกรมด้านงานออกแบบโครงสรา้งวิศวกรรม โปรแกรมด้านงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม  
2. ระบบเครือข่ายและการสื ่อสาร ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)  
ระบบเคร ือข ่ายภายใน (LAN) ระบบถ่ายทอดสด (Live Streaming) ระบบประชุมทางไกล (Web Conference)  
ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารภาครัฐ (GIN) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารภาครัฐ (MailGoThai) 
3. ระบบสารสนเทศ และโปรแกรมประยุกต ์ได้แก่  
ระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการประชาชน/หน่วยงานภายนอก ได้แก่ เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง ระบบประกาศรับสมัครงาน 
การบรรจุเข้ารับราชการ ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เว็บไซต์ข้อมูลเผยแพร่ (E-Book) เว็บไซต์แบบแปลนก่อสร้าง ระบบเผยแพร่
กฎกระทรวงผังเมืองรวม ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse Plan) ระบบแสดงความคิดเห็นและยื่นคำร้อง 
การปิดประกาศ 15/30/90 วัน ระบบบริการข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสรา้ง ระบบบริการข้อมูลผู้ตรวจสอบ
อาคาร ระบบฐานข้อมูลโรงมหรสพ  ระบบสารสนเทศข้อมูลดินและหลุมเจาะสำรวจดิน ระบบสถานีโครงข่ายหลัก GNSS 
และหลักหมุดเฉลิมพระเกียรติ ระบบสืบค้นข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ 9 ประเภท ระบบข้อมูลกฎหมายกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ระบบร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ LINE Official Account ของกรมฯ “DPT Information” 
ระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการภายในกรม ได้แก่ ระบบสมุดโทรศัพท์ (DPT Phone) ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ 
(DPT E-Slip) ระบบขอรับบริการด้าน IT (DPT Service) ระบบการลาอิเล็กทรอนกิส์ ระบบครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายภายใน 
(Intranet) ระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบอาคาร ระบบการเรียนการสอน (LMS) ระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมโยธาธิ
การและผังเมือง (ONE DPT) ระบบงานบริหารจัดการ : งานแผน งานบริหารงบประมาณ งานติดตามงบประมาณ, ระบบ
ฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM), ระบบจัดการประชุมคณะกรรมการด้านผังเมอืง, ระบบรายงานติดตาม
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่, ระบบรายงานติดตามการกำจัดผักตบชวา ระยะที่ 2, ระบบติดตามการออกแบบและ
จัดเก็บแบบแปลนสถาปัตยกรรม, ระบบติดตามการวางและจัดทำผังเมือง :  ระบบงานผังนโยบายระดับประเทศ ภาค 
จังหวัด ระบบงานผังเมืองรวมจังหวัด ระบบงานผังเมืองรวมชุมชน ระบบงานผังเมืองเฉพาะและผังพื้นที่เฉพาะ ระบบงาน
ติดตามงานประเมินผลผังเมือง ระบบแสดงความเห็นและยื่นคำร้องการปิดประกาศ 15/30/90 วัน ,ระบบติดตามและ
รายงานความก้าวหน้าของงานในแต่ละระบบงาน (Website/Mobile)  
4. ระบบการรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- มีนโยบายการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีระบบรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลและสารสนเทศไม่ให้ถกูทำลาย (มีการสำรองขอ้มูล (Backup)/ และกู้คนืข้อมูล 
(Recovery) มีโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus) มีเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) มอีุปกรณ์ป้องกนัการบุกรุกระบบเครอืข่าย 
(Fire Wall) มีอุปกรณ์ตรวจจับและป้องกนัการบุกรกุ (IPS) มกีารกำหนดสทิธิก์ารเข้าถงึระบบ (Access Right))  
- มีแผนรกัษาความปลอดภยัให้การใช้งานขอ้มูลและสารสนเทศเกิดความต่อเนือ่งพรอ้มใช้งานในภาวะฉกุเฉิน ประกอบด้วย  
แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,แผนความต่อเนือ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Continuing Plan) 
- มีระบบตรวจสอบสิทธิ์ยนืยนัตัวบุคคลของผู้ใช้ระบบอินเทอรเ์น็ต (Authentication) 
- มีระบบเก็บขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร ์(Log Management) 
- มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Maintenance Agreement) 
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สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเปน็เช่นใด? ประเด็นการแข่งขันคืออะไร  และมีผลต่อการดำเนินการของสว่นราชการอย่างไร : 
ภายในประเทศ :  
1. งานบริการการออกแบบ, ควบคุมงานก่อสร้างให้ส่วนราชการ ซึ่งมีหน่วยงานเอกชนให้บริการด้านนี้เช่นกัน แต่กรมฯ ยังได้รับความเชื่อถือในฐานะองค์กรของรัฐ   
2. งานวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ/ผังพื้นที่เฉพาะ โดยกรมฯ มีการดำเนินการให้ อปท. มุ่งเน้นเรื่องคุณค่า (Merit) ของชุมชน  
3. การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจาก ประชนชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น  
4. การให้บริการแผนที่ มาตราส่วน 1 : 4000 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยปัจจุบันมีการบูรณาการกับกรมที่ดินเพื่อพัฒนาระบบค้นหาแปลงที่ดินเพื่อให้บริการกับประชาชน  
5.การอบรม/สัมมนาให้องค์ความรู้ด้านการผังเมือง/ด้านช่างโยธา ให้กรมฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อตอบสนองภารกิจกรมฯ ในการสนับสนุน อปท. 
ภายนอกประเทศ :  
1. มาตรฐานทางวิชาการด้านการผังเมือง และด้านการโยธาระดับสากล โดยกรมอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรฐานกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
2. การให้บริการแผนที่ Online กรมฯ มีข้อมูลกายภาพ เพื่อการวางผังแสดงการใช้ประโยชน์ อาคารและที่ดิน ให้บริการครอบคลุมพื้นที่เทศบาลทั่วประเทศ (ยกเว้น เทศบาล ตำบลที่ยกฐานะหลังปี พ.ศ. 2551)  

สรุปลักษณะสำคัญองค์การ 
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ส่วนที่ 2 
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 

ในการเป็นระบบราชการ 4.0 
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การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  [การประเมินตนเอง (Self Assessment)] 

หมวด 1 การนำองค์การ 

1.1 ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.1.1 ผู้บริหารกำหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) (ระบุอย่างน้อย 2 ด้าน) 
        มีการดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้… 

ด้านเศรษฐกิจ คือ…ดำเนินการด้านพัฒนาถนนโครงการตามผังเมือง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และการวางผังในเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะและนำข้อมูลดังกล่าวไปบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภาพรวมและเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ด้านสังคม คือ…ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการควบคุมอาคารด้านความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยตลอดจนกำกับการตรวจสภาพและการใช้
อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนในสังคม มีความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม คือ…ดำเนินการด้านการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและผังประเภทอื่น ๆ  ตามนโยบายของรัฐ  
โดยการวางผังเมืองที่สอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร ร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการ
กำหนดรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ในผังเมือง โดยคำนึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และต้องถูกต้องตามหลักวิชาการเป็น
สำคัญ 
 

ด้านสาธารณสุข คือ…ดำเนินการด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร ด้านการบริการด้านช่างล้วนต้องดำเนินการตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ยึดหลักนิติธรรมในการบริหารงาน ปฏิบัติตาม
ระเบียบ/กฎเกณฑ์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเคร่งครัด มีการดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภัย คำนึงถึงการสาธารณสุขเป็นสำคัญด้วย 
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1.1 ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.1.2 ผู้บริหารกำหนดทิศทางองค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน โดยทิศทางขององค์การ 
        

 

คือ…ดำเนินภารกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักนิติธรรม และความเสมอภาคในการให้บริการประชาชนตลอดจนได้ให้ความสำคัญ  
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื ่อแสวงหาฉันทามติกระจายอำนาจในการบริหารราชการอย่างเหมาะสมและคุณธรรมจริยธรรม  
ในการบริหารงาน และมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร  
และร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (http://office.dpt.go.th/asdg/th/other/) 

     1.1.3 ผู้บริหารกำหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทาง 
      

 
 

 

  คือ…กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยผู้บริหารระดับสงูมุ่งมั่นจะพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรด้านดิจิทัล จึงจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 -
2569 ของกรมฯ เพื่อให้มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับทั่วองค์กร นำไปสู่การพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีแผนงาน/
โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการด้านการบริการให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงบริการได้ง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว โดยสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ลดการเดินทาง ลดภาระด้านเอกสาร พัฒนานวัตกรรมการบริการด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคารและการบริการด้านช่าง   
และเพิ่มช่องทางบริการผ่านระบบดิจิทัล เช่น ระบบบริการข้อมูลกายภาพการผังเมืองแบบดิจิทัล ระบบยื่นขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุผู้ตรวจสอบอาคาร 
ระบบการให้บริการตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร เป็นต้น (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-book/) 
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     1.1.4 ผู้บริหารได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
        คือ…ด้านการผังเมือง ปรับปรุงกฎหมายการผังเมือง เพื่อแก้ปัญหากฎหมายทีไ่ม่สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป บูรณาการภาคส่วน

ต่าง ๆ พัฒนาให้ครอบคลุมทั่วถึงปรับปรุงกฎหมายโดยทำเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกระจายอำนาจให้ อปท. เจ้าของพื้นที่วางและจัดทำผังเมืองรวมได้ 
เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีดินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการอาคารและบริการด้านช่าง มีการออกแบบเพื่อคนพิการ อาคารเขียวประหยัดพลังงาน อาคารลอยน้ำ อาคารผู้ประสบภัยอาคารต้าน
แผ่นดินไหวการทดสอบวัสดุที่ได้มาตรฐานสากลควบคุมอาคารดว้ยความปลอดภัย การใช้โรงมหรสพ การตรวจอาคาร 9 ประเภทภาครัฐท่ีส่งผลกระทบ
หากเกิดภัยพิบัติ บริการออกแบบแปลนก่อสร้างที่อยู ่อาศัยให้ประชาชนนำไปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจัดทำข้อมูลด้านช่าง/ผังเมืองไว้บริการ 
บนเว็บไซต์ www.dpt.go.th 
ด้านการพัฒนาเมือง ปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำและชายทะเลพังทลายทำให้สูญเสียดินแดน ได้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะ ลดปัญหาตลิ่งพังป้องกัน 
การสูญเสียดินแดนระหว่างประเทศ ส่วนปัญหาด้านเศรษฐกิจได้พัฒนาตลาดชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ/เมืองศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

     1.1.5 ผู้บริหารกำหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทาง 
        คือ ผู้บริหารได้กำหนดทิศทางขององค์กรโดยมีเป้าประสงค์ คือ เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมืองและการควบคุมอาคาร และประชาชนได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง เพื่อให้
บุคลากรยึดเป็นแนวทางในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก (https://www.dpt.go.th/th/organi-direction) อีกทั้ง
ผู้บริหารยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัลและยกระดับงานบริการให้กับผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย จึงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 ของกรมฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏบิตัิ
การดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่1 ยกระดับการบริหารงานและให้บริการผ่านแพลตฟอร์มกลางการผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุง
กระบวนการด้านการบริการให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  
(https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-book/) 
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1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
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ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.2.1 มีการกำหนดนโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส   
        คือ…กรมฯ ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ที่มุ่งเน้นการสร้าง

คุณูปการต่อสังคมการจัดการกระบวนการและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งผลลัพธ์ที่สะท้อนความสำเร็จของการบริหารจดัการ
องค์การอย่างยั ่งยืน โดยครอบคลุมนโยบายหลักทั ้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ ่งแวดล้อม 2) ด้านผู ้ร ับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3) ด้านองค์การ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสนองต่อหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประกาศให้บุคลากร ได้ทราบและถือปฏิบัติ 
และมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ในการระดมสรรพกำลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานตรวจสอบการทุจริตในการปฏิบัติงาน
อย่างจริงจัง เช่น จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐพร้อมกับมีบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดเพื่อสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจ  
ของประชาชน 

     1.2.2 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการได้ 
        คือ...กรมโดยผู้บริหารและบุคคลากรประกาศเจตนารมณ์เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญของกำนัล 

ทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (No Gift Policy) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส และเผยแพร่เจตนารมณ์ผ่านหน้าเว็ ปไซต์กรมฯ 
(https://www.dpt.go.th/th/announce-news/6941) 

- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีมีธรรมาภิบาลและมีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ 

(http://oldoffice.dpt.go.th/psd/images/Scan_20200804-2.pdf) 

- โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมฯเป็นประจำทุกปี เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชิดชู
เกียรติคุณเจ้าหน้าท่ีที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมรับรู้ (https://office.dpt.go.th/moral/th/general-press-release/7965) 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนนรวม 
87.91 คิดเป็นระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน 
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     1.2.3 มีการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการติดตามรายงานผลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใส 
        คือ…มีช่องทางร้องเรียน ของศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับการป้องกันการทุจรติและสร้างความโปร่งใส  

ทาง website http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php และมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและ
ผู้เช่ียวชาญจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565-2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนในการบริหารงานและการจัดการ
บริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล ให้บริการข้อมูลอย่างปลอดภัย เชื่อมโยง และเปิดเผยตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 

     1.2.4 มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
        คือ…มีการกำหนดมาตรการการดำเนินงานให้บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองพึงปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีความสนใจด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดจนวางระบบสื่อสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่ายทาง website https://www.dpt.go.th/th/ 

     1.2.5 การเปิดเผยผลการดำเนินงาน การบริหารงบประมาณและอ่ืน ๆ สู่สาธารณะ ผ่านช่องทาง  
        คือ … 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีการรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ ในหัวข้อรายงานผล 
http://oldoffice.dpt.go.th/reportdpt/index.php/reportplan 

     1.2.6 หน่วยงานได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอกทั้งในและต่างประเทศ    
        

 
คือ…ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จากการประเมินของ
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนนรวม 87.91 คิดเป็นระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการและผังเมอืง ได้รับมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรพัย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. พร้อมท้ังส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ
ในการพัฒนารักษามาตรฐานของสหกรณ์ (เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินเกณฑ์การวัดพื้นฐาน เกณฑ์การบริหารความเสี่ยง เกณฑ์ธรรมภิบาล) 
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1.3  การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.3.1 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 
   นวัตกรรมการทำงานที่ทำร่วมกับเครือข่าย คือ กรมฯ มีแนวทางการดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองให้

เป็นไปตามผังเมืองรวม มีเป้าหมายในแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ให้ได้รับการจัดรูปแปลงท่ีดินใหม่และมีสาธารณูปโภคเข้าถึงและได้
มาตรฐานด้วยวิธีการปันส่วนที่ดินอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยไม่มีการเวนคืนที่ดิน ดำเนินการร่วมกับเจ้าของที่ดิน 
ภาครัฐและเอกชน โดยเน้นความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินเป็นหลัก โดยมีกลไกการพิจารณาการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้แก่ คณะกรรมการจัดรปู
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ คณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูป
ที่ดินฯ และคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯระดับจังหวัด ประกอบกับปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำสถาปัตยกรรมองค์กรมาใช้ในการบริหารจัดการ
เพื่อให้การทำงานในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถพัฒนากลไกหรือแนวทางต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสำหรับผู้บริหารมีการนำ
ระบบ ONE DPT-LR ใช้สำหรับการติดตามรายงานโครงการภาพรวมระดับพื้นที่ ภาพรวมงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

   นวัตกรรมการให้บริการที่ทำงานร่วมกับเครือข่าย คือ การพัฒนานวัตกรรมการบริการเกี่ยวกับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นการบูรณา
การข้อมูลกับเครือข่าย คือ กรมที่ดิน ในการแสดงขอบเขตแปลงที่ดิน และข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินของสำนักผังเมืองรวม กรมโยธาฯ โดยจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามโครงการจัดรูปที่ดิน 4 ระบบ ผ่านทางเว็บไซต์ http://150.95.30.232/websheet/index.html#/ ได้แก่ ระบบเพื่ออำนวย 
ความสะดวกสำหร ับผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งานในพ ื ้นที่  ค ือ ระบบ Web Sheet Replot เพ ื ่อการคำนวณส ัมประส ิทธ ิ ์ต ่ าง ๆ ในการจ ัดร ูปท ี ่ด ิน ใหม่  
(http://150.95.30.232/websheet/#/) และระบบ Web Map LR เพื ่อสนับสนุนการออกแบบจัดรูปแปลงที ่ดินใหม่เชื ่อมโยงกับระบบ Web Sheet 
Replotting (http://150.95.30.232/websheet/index.html#/mapsheet/login) ระบบ LR Map Viewer สำหรับประชาชนหรือเจ้าของที่ดินในการ
ติดตามโครงการจัดรูปที่ดินฯ แสดงตำแหน่งโครงการฯ แผนผังเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการโครงการฯ 
(http://150.95.30.232/websheet/index.html#/lrmap-viewer/home) และระบบ ONE DPT-LR สำหรับผู้บริหาร เพื่อติดตามรายงานโครงการ
ภาพรวมระดับพื้นที่ ภาพรวมงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 
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1.3  การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     1.3.2 มีกลไก/แนวทางที่เอื้อให้เครือข่ายท้ังภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน โดยมีกลไก/แนวทาง 
        คือ…มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และคณะทำงาน 

เพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด (สำเนาคำสั่ง https://drive.google.com/drive/folders/1s0u37gJvlV242uz5X950lzmxQnssrXWj?usp=sharing) 
ซึ่งปัญหาผักตบชวาเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีหน่วยงานหลัก
ที่บูรณาการความร่วมมือกัน โดยดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชไม่ให้เกิดการสะสมตัว 
สร้างปัญหาการสัญจรทางน้ำ เพิ่มการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เนื่องจากการกำจัดผักตบชวาเป็นภารกิจด้านการพัฒนา
เมืองซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมฯในมิติด้านการแก้ไขปัญหาพื้นที่ และมีการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามสถานการณ์ปัญหาผักตบชวาผ่าน
ระบบhttps://onedpt.dpt.go.th/whdts/dashboard 
เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมคือ…ส่วนราชการ องค์การมหาชน และท้องถิ่น ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมการปกครอง 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมประชมสัมพันธ์ กรมวิชาการเกษตร กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก 
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GIZDA) กรมโยธาธิการและผังเมือง กองบูรณะและบำรุงรักษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     1.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายโดยมีเครือข่ายภายนอก 
        คือ การทำ MOU ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกับการไฟฟ้านครหลวง โดยการไฟฟ้านครหลวงส่งมอบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 3 ช้ัน

ข้อมูล คือข้อมูลสถานีไฟฟ้า ข้อมูลพื้นท่ีให้บริการไฟฟ้า และข้อมูลแนวสายส่งไฟฟ้า ร่วมดำเนินการ 
โดยนโยบายนั้น คือ…กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบูรณาการข้อมูล แผนงานและ
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 4 ด้าน 
คือ ด้านคมนาคมและขนส่ง ด้านแหล่งน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านผังเมือง จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผลจากการร่วมมือสามารถแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนในระดับประเทศ เร่ือง การบูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา และบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การพัฒนาประเทศมีความสอดคล้องและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     1.3.4 มีแนวทางสื่อสาร/สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นในบุคลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจให้เกิดการทำงานอย่างสัมฤทธิ์ผล 
        คือ…ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสารภายในองค์กร คือให้พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า

มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของผู้บริหารและเพิ่มประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน เช่น มีการนำ Application 
ONE DPT มาใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของกรมให้มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ และมีการร่วมกันของบุคลากรในกรมฯและผู้เช่ียวชาญจัดทำร่าง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนในการบริหารงานและการจัดการบริการสาธารณะ
ผ่านระบบดิจิทัล เสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วท้ังองค์กร รวมทั้งการนำระบบ Application Line มาใช้สำหรับ
กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่ม เพื่อสื่อสารและปฏิบัติงาน 
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1.4  การคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     1.4.1 มีมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมาตรการนั้นคือ 
        คือ…มาตรการตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร มาตรการการแกไ้ขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช การประชุมรบัฟังความ

คิดเห็นของประชาชนในงานผังเมอืง และงานโครงสร้างที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม 

     1.4.2 มีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์ โดย 
        การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย ได้แก่…ใช้ระบบ infoquest ในการค้นหา ตรวจสอบ ติดตามผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจ

หลักของกรมฯ ครอบคลุมสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยใช้ key words ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำแพงกันคลื่น เขื่อน
ป้องกันตลิ่ง เป็นต้น และรายงานข้อมูลการค้นหา ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นผ่าน Line กลุ่มของผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการสั่งการแก้ไขพร้อม
ช้ีแจงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็วผ่านทางสื่อต่าง ๆ และกรมฯมีการจัดทำ Application ONE DPT ให้ผู้บริหาร มาใช้ในการติดตามและรายงาน
ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของกรมฯ นอกจากนี้ กรมฯมีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช เนื่องจากการกำจัดผักตบชวา เป็นภารกิจ 
ด้านการพัฒนาเมืองซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมฯ ในมิติด้านการแก้ไขปัญหาพื้นที่ โดยมีหน่วยงานหลักที่บูรณาการความร่วมมือกันของเครือข่าย คือ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร กรมประมง และคณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัดทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ มีการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามสถานการณ์ปัญหาผักตบชวาผ่านระบบ https://onedpt.dpt.go.th/whdts/dashboard 

   การใช้เครือข่าย คือ…กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเนื่องจากการกำจัดผักตบชวา เป็นภารกิจด้าน
การพัฒนาเมืองซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมฯ ในมิติด้านการแก้ไขปัญหาพื้นที ่โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดเก็บผักตบชวาและหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกำลังพล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ร่วมกัน
สนับสนุนแรงงาน เพื่อบูรณาการในการเร่งกำจัดผักตบชวาในพ้ืนท่ี   ในการเฝ้าระวัง เร่ือง…การป้องกันสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยการกำจัดผักตบชวาและ
วัชพืช 

     1.4.3 มีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการด้านการจดัการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม    
        คือ…ร้อยละความสำเร็จของการกำจัดผักตบชวา (เนื่องจากการกำจัดผักตบชวา เป็นภารกิจด้านการพัฒนาเมืองซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมฯ ในมิติด้าน 

การแก้ไขปัญหาพื้นที่) โดยเรือกำจัดผักตบชวา เป้าหมาย ร้อยละ 100 (1,240,000 ตัน) และมีการติดตามผลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
(ระบุตัวเลข และหน่วย เดือน/ปี/) มีการรายงานผลทุกเดือนในระบบ มีการรวบรวมข้อมูลแสดงรายละเอียดผ่านเว็บไซตศ์ูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา https://onedptportal.dpt.go.th/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=a1b5bc95edae4533a606a2f8a2a869f8 
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1.4  การคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.4.4 มีการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการจดัการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน) 
        มีการดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรการด้านการจัดการด้านเศรษฐกิจ คือ...การขออนุญาตก่อสร้าง ในประเทศไทยนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในอุตสาหกรรม  
ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลการติดตาม คือ...ความล่าช้าของขั้นตอนกระบวนการการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีรายละเอียดค่อยข้างยุ่งยาก ไม่ง่ายต่อการดำเนินการ 
ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาดังกล่าวจึงได้รับการแก้ไขปรับปรุงในกฎระเบียบปฏิบัติและการบูรณาการร่วมกันในส่วน
ที่เกี ่ยวเนื ่อง เช่น การขอใช้ไฟฟ้า-ประปา สามารถดำเนินการควบคู่ไปได้คราวเดียวกัน โดยปรับขั้นตอนวิธีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
โดยดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาให้สะดวกรวดเร็ว ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 อันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศไทยดีขึ้น จากปี 2019 อยู่ในอันดับที่ 27 ในปี 2020 อยู่ในระดับที่ 21 ดีขึ้น 6 อันดับ สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการแข่งขัน 
 

มาตรการด้านการจัดการด้านสังคม คือ...เรื่องความปลอดภัยโรงมหรสพ ซึ่งมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก 
ผลการติดตาม คือ...ประชาชนผู้รับบริการ อาจไม่มีความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานท่ีที่ไม่ถูกกฎหมายควบคุมอาคารด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับ
โรงมหรสพและอาคารประเภทที่ต้องควบคุมอื่น ๆ การตรวจสอบติดตามผลการควบคุม เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน  
โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน และป้าย เป็นต้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น เพลิงไหม้ อาคารถล่ม 
เป็นต้น การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นโดยการควบคุม และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ ควบคุมให้ท่ัวถึง (มีการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ประจำปี และตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี โดยหน้าที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบอาคาร เจ้าของอาคาร หรือผู้จัดการ 
นิติบุคคล และเจ้าพนักงานท้องถิ่น) สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
มาตรการด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ...เรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กร และการจัดทำผังเมืองรวม 
ผลการติดตาม คือ...ลดมลพิษ แก้ไขปัญหาโดยนำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กร มาใช้ควบคุม กำกับ และติดตามผลดำเนินการตาม
มาตรการที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดให้ครบถ้วน รวมถึงจัดทำผังเมืองรวมที่กำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในผัง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีเป้าหมายการพัฒนาเมืองเป็นศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในรายละเอียดจะมีคำ
สำคัญคือ “เมืองน่าอยู่” และ “สิ่งแวดล้อมเมือง” (เน้นเรื่องการจัดการขยะและเรื่องน้ำ) การพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และมีมาตรการ
กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ที่ช่วยแก้ไขปัญหาแม่น้ำ ลำคลองต่าง ๆ หลายหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน กำจัดสิ่งกีดขวางจราจรทางน้ำ และผลกระทบที่
เกิดขึ้น การติดตามผลการดำเนินงานใช้ระบบสารสนเทศตรวจสอบพื้นที่ที่มีการกีดขวางของผักตบชวาและวัชพืช มีระบบติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางอินเทอร์เน็ต โดยมีศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา เป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     2.1.1 หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ 
        ความท้าทาย  

คือ การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศ สถานการณ์อุทกภัยทีม่ีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายได้แก่ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยมีโครงการที่รองรับคือ โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่
ชุมชน โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ 

        การเปลี่ยนแปลงในอนาคตคือ  
การขยายตัวของชุมชนและเมืองที่มีการเติมโตอย่างรวดเร็วและตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม เช่น อยู่ในพื้นที่ลุ่ม พื้นที่น้ำหลาก ทำให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
รุนแรงมากขึ้น 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และรองรับการขับเคลื่อนสู่องค์การดิจิทลั ได้แก่… 
- ส่งเสริม สนับสนุน การวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับเพื่อเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาพื้นที่  ซึ่งกรมมีระบบสารสนเทศในการวางท่อและจัดทำผังเมือง  
1 จัดการแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 2 จำลองความต้องการการเดินทาง 3 ระบบสืบค้นและบริการข้อมูลแผนท่ีมาตรฐาน พัฒนาระบบ Landuse Plan 
เป็นช่องทางบริการสืบค้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดแผนรองรับการดำเนินงานเป็นดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานภายนอกอัตโนมัติ ประมวลผลอัจฉริยะ (Business Intelligence) รวมถึงเครื่องมือจัดการ Big Data ช่วยจัดการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
- ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ เมือง ชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะพังทลายตลิ่งริมแมน่้ำ 
ทั้งในและระหว่างประเทศ รวมถึงป้องกันกัดเซาะชายฝั่งทะเล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม และระบบ
ติดตามการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบให้หน่วยงาน , อปท. ,ประชาชน สามารถยื่นคำขอความต้องการ
ให้กรมดำเนินการพัฒนาพื้นที่อย่างรวดเร็ว และลดขั้นตอนดำเนินงาน 
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2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     2.1.1 หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ 

        ความรับผิดชอบต่อสังคมคือ 
การดำเนินงานตามภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งในด้านการวางและจัดทำผังเมือง การพัฒนาเมือง การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ี
ชุมชนหรือการดำเนินโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ได้คำนึงเหมาะสมของสภาพพื้นท่ี และความสมดุลของสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบ
ต่อวิถีชีวิตประชาชน ซึ่งต้องมีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการวางแผนการดำเนินงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะชน 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก ่
1. ส่งเสรมิ สนับสนุน การวางและจัดทำผังเมืองในทุกระดับเพื่อเป็นกรอบช้ีนำในการพัฒนาพื้นที ่
2. ส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ เมือง ชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ การพังทลาย
ของตลิ่งริมแม่น้ำทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศรวมถึงการป้องกันการกัดเซาะฝั่งทะเลชายฝั่งทะเล 
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2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     2.1.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่ 
       สร้างขีดความสามารถในการแขง่ขัน เช่น 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565–2569 รวมถึงออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อรองรับ
และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น   
(1) การวางและจัดทำผังเมือง ได้มีการพัฒนาระบบการจัดการแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสำรวจ วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล 
เพื่อการวางผังเมือง 
(2) การบริหารโครงก่อสร้างต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง Construction Management (CM)  
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงได้มีการพัฒนา Application Landuse Plan  
(3) การกำกับ ดูแลอาคาร ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้าง 
(4) การสำรวจออกแบบและประมาณราคา ได้มีการพัฒนาการพัฒนาระบบการออกแบบ 3 มิติ (BIM) 
(5) สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการพัฒนาระบบงานติดตาม (ONE DPT) เพื ่อเร่งรัดติดตามผล 
การดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

   

   สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ เชน่ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อรองรับและ 
เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปติดต่อขอรับบริการหรือขอเอกสารข้อมูลต่าง  ๆ กรมฯ จึงได้พัฒนา 
ช่องทางการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล 3 ช่องทาง ประกอบด้วย Website (www.dpt.go.th) Mobile Application (Landuse Plan) และ  
Line OA (DPT Information) เพื่อเป็นช่องทางบริการ สืบค้นข้อมูล ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ค้นหาที่ทำการสำนักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดรวมถึง Line Bot เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ อาทิ ประกาศข่าว งานผังเมือง ข้อมูลกฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง 
ห้องสมุดออนไลน์ แบบบ้านเพื่อประชาชน เอกสารความรู้ E- Book และการถาม – ตอบ ของประชาชน เป็นต้น 
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2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 
ยังไม่ได ้

ดำเนนิการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 

ดำเนนิการ 
การประเมินตนเอง 

     2.1.3 กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ มีการคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ อย่างไร 
      การมสี่วนร่วมของบุคลากร เครือขา่ย โดย 

การสร้างภาคีเครือข่ายในการวางและจัดทำผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง  ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนการวางแผนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน 
เป็นต้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา COVID - 19 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ปรับแนวทางในการ
ดำเนินงาน โดยเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบ Online รวมถึงมกีารประชุมสัมมนาผ่าน Video Conference เป็นต้น 

   

        ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย 
1. การดำเนินตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น การวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ ได้มีการสร้างภาคเครือข่ายด้านการผังเมืองรวมทั้งมี
การรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางและจัดทำผังเมืองให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน 
2. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชน การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม หรือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ได้มีการจัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ทั้งก่อนวางแผนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาและอุทกภัยน้ำท่วม ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและรัฐบาลมีความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณในการเยียวยาปัญหา
อุทกภัยน้ำท่วมในอนาคตอย่างยั่งยืน เป็นต้น        

   

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  เช่น 
1. สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การวิเคราะห์โอกาสของกรมในเรือ่งนโยบาย ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม ดังนี ้
ด้านนโยบาย : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่เน้นการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 6 เน้นเรื่องการพัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  แผนแม่บทที่ 9 
เน้นเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนแม่บทที่ 19 เน้นในเรื่องการบริหารการจัดการน้ำทั้งระบบ ซึ่งให้ความสำคัญกั บการเตรียมพร้อม 
และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ                                                                                                  
2. สภาพแวดล้อมภายในกรมโยธาธิและผังเมือง ใช้แนวทางคิดของ 7’S McKinsey ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งพบว่าจุดแข็งของกรม 
ในด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านบุคคล (Staff) และด้านระบบงาน (System) มีระบบการดำเนินงานที่เช่ือมโยงกันระหว่างการผังเมือง การพัฒนาเมือง 
และการอาคาร มีการปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 และบังคับใช้ พ.ร.บ.อาคาร อย่างชัดเจน 
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2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 

ยังไม่ได ้
ดำเนนิการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     2.2.2 มีการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะยาว โดย   
        เป้าหมายระยะสั้น คือ เมืองมีความน่าอยู่ ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่ 
1. พ้ืนท่ีภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจได้รบัการวางผังเมือง 137 ผัง 
2. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 49,039 ไร่ และป้องกันตลิ่ง 131,682 เมตร 
 

   

        เป้าหมายระยะยาว คือ พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจดัการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ 
ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเตบิโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่ 
1. ประเทศมผีังเมืองเป็นกรอบช้ีนำในการพัฒนา โดยพื้นท่ีภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจได้รับการวางผังเมือง 137 ผัง 
2. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 49,039 ไร่ และป้องกันตลิ่ง 131,682 เมตร 
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2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 

ยังไม่ได ้
ดำเนนิการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     2.2.3 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางท่ีรองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ   

        ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ต่อหน่วยงาน โดยหน่วยงานมีความเสี่ยงที่สำคัญ คือ 
มีความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
แผนงาน/แนวทางที่รองรับความเสี่ยงคือ......  
โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ กิจกรรมการกำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ำ เป็นต้น 

   

        ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานมีความเสี่ยงที่สำคัญ  
เช่น....การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินการก่อสร้างในเขตเมืองที่มีชุมชนหนาแน่น ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุ่นละออง หรือปัญหาด้านสังคม เช่น ความไม่สะดวกในเส้นทางสัญจร จราจรติดขัด เป็นต้น  
แผนงาน/แนวทางที่รองรับผลกระทบ คือ 
1. กำกับดูแลให้ผู ้รับจ้างดำเนินการวางแผนการก่อสร้างที ่ได้มาตรฐานความปลอดภัย และมีการฉีดน้ำเพื ่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง  
อย่างสม่ำเสมอ  
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน มีการกำหนดระยะเวลาให้
สัญญาณไฟจราจรการเปิด-ปิด ถนนเพื่อขุดเจาะในการวางท่อระบายน้ำ เป็นต้น 
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2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 

ยังไม่ได ้
ดำเนนิการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     2.3.1 แผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
   แผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน รวมถึงแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ  
ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน เช่น โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ีชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 
ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้ง ระบบ โดยมี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ได้แก ่สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง (สสผ.) 

     2.3.2 แผนการดำเนนิงาน/แผนปฏิบัติการ มีการคำนึงถงึประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ทำน้อยได้มาก) การลดตน้ทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสรา้งคุณค่าต่อประชาชน โดย
ใช้วิธีการ เช่น 

       
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ได้แก่ 
การพัฒนาระบบการบริหารงานก่อสร้าง ให้สามารถติดตาม และกำกับดูแลงานก่อสร้างต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารของกรมฯ ให้มีความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัดเวลาในการติดตาม เป็นต้น 
การปรับปรุงกระบวนการ ลดการทำซ้ำและความผิดพลาด ได้แก่ 
การพัฒนาระบบงานวางแผนระบบงานติดตาม รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารงานก่อสร้าง ให้สามารถติดตาม และกำกับดูแลงานก่อสร้างต่าง  ๆ 
ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) 
เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารของกรมฯ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัดเวลาในการติดตาม เป็นต้น 
การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงานได้แก่ 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (One DPT)                                                                                
2. การพัฒนาระบบการออกแบบ 3 มิติ (BIM) 
3. การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารผ่านระบบ Online ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอาคารควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
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2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 

ยังไม่ได ้
ดำเนนิการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ การประเมินตนเอง 

     2.3.3 แผนดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ สนับสนุนความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
        แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากำลัง โดย 

โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนการพัฒนาบุคลากร มีการ rotate โอนย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ หมุนเวียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
และมีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารงานก่อสร้างให้สามารถติดตาม และกำกับดูแล
งานก่อสร้างต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการ  
และผังเมือง (ONE DPT) เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารของกรมฯ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่าและประหยัดเวลาในการ
ติดตาม เป็นต้น 

        แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดย 
1. การพัฒนาระบบการบริการฐานข้อมูลดิจิทลัด้านการผังเมือง (DDS) 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) พัฒนาระบบงานสารบรรณ เป็นต้น 
3. การพัฒนา Application เพื่อเป็นช่องทางให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น การพัฒนา Mobile Application (Landuse 
Plan) Line OA (DPT Information) เป็นต้น 

        แผนการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกโดย 
1. การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง (DDS) 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) 
3. มีระบบสืบค้นกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
4. มีฐานข้อมูลอาคาร, เขื่อนป้องกันตลิ่งพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม โดยมีแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การเช่ือมโยงฐานข้อมูล
ด้านการผังเมืองกับฐานข้อมูลที่ดินของกรมที่ดิน, การกำหนดพื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ำท่วมของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) 
5. การพัฒนา Application เพื่อเป็นช่องทางให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น การพัฒนา Mobile Application (Landuse 
Plan) Line OA (DPT Information) 
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2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 

ยังไม่ได ้
ดำเนนิการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     2.4.1 หน่วยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุกที่เกิดจากการนำผลการวิเคราะห์ คาดการณ์ ไปออกแบบและกำหนดนโยบาย 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) ได้แก่ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผน คือ 
การดำเนินงานก่อสร้าง ล่าช้า ไม่ได้มาตรฐานทางวิชาการ ไม่มีความมั่นคง แข็งแรง เป็นต้น 
 

การเตรียมความพร้อมได้แก่ 
การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารงานก่อสร้างให้สามารถติดตาม และกำกับดูแลงาน
ก่อสร้างต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพเพิ ่มขึ ้น โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการ  
และผังเมือง (ONE DPT) เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารของกรมฯ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่าและประหยัดเวลาในการติดตาม 
เป็นต้น 
 

แผนการจัดการเชิงรุก ได้แก่ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ New Normal ได้ เช่น การพัฒนาระบบบริหารงานก่อสร้าง, การพัฒนาระบบ 
การออกแบบ 3 มิติ (BIM) เป็นต้น 
2. เพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านระบบ Online 
3. การประชุมสัมมนาผ่าน Video Conference 
4. ให้หน่วยงานในพื้นที่ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) ซึ่งมีทุกจังหวัดรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื ้นที่   
ส่งให้ส่วนกลางวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 

      2.4.2 มีระบบในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบตัิการ 
        หน่วยงานมีระบบในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีระบบสารสนเทศกลาง (One DPT) ในการสนับสนุนการวางแผนติดตามผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในระบบ 
One DPT ประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ  การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่การพัฒนาฐานข้อมูลผังเมือง ฐานข้อมูลอาคาร รวมถึงฐานข้อมูลเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ และฐานข้อมูลพื้นที่น้ำท่วม เป็นต้น 
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การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 
ยังไม่ได ้

ดำเนนิการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 

ดำเนนิการ การประเมินตนเอง 

      2.4.2 มีระบบในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบตัิการ 
        หน่วยงานมีระบบรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ ได้แก่ 

ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ สศช.ที่ต้องติดตามรายงานผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธ์ิของยุทธศาสตร์เป็นรายไตรมาส 

      2.4.3  หน่วยงานมีการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลการดำเนินงานตามแผน และทบทวนแผน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
        ได้แก่... การทบทวนและการคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การคาดการณ์ถึงพื้นที่ที่คาดว่าจะไดร้ับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในแต่ะละปี ของโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ีชุมชน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ 
 

การคาดการณ์ ได้แก่ 
 สถานการณ์ในฤดูฝนและการคาดการณ์ปริมาณฝน และพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยอ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยา และการประชุม
ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือในฤดูฝนของแต่ละปี 
 การคาดการณ์ซึ่งพื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และยังไม่ถูกบรรจุ 
ในแผนการดำเนินงานของกรมฯ หรืออยู่ในลำดับท้าย ๆ ของแผนการดำเนินงาน 
 

การปรับแผนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ ได้แก่ 
 การทบทวนและปรับพื้นท่ีเป้าหมาย เช่น พื้นที่เมือง/ชุมชน และพืน้ท่ีเศรษฐกิจสำคัญ  
 ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ 
 การทบทวนความเสียหายบรเิวณพื้นที่ตามตลิ่งรมิแม่น้ำ 
 ทบทวนการวางและจดัทำผังเมอืงในทุกระดับเพื่อเป็นกรอบช้ีนำในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
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หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 

ดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     3.1.1 มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
        โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ การพัฒนากรมโยธาธิการและผังเมืองให้เป็นหน่วยงานที่ก้าวทันเทคโนโลยีตามนโยบายของรัฐ มุ่งสู่การ

เป็นระบบราชการ 4.0 โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ของกรมฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 
ได ้แก ่ เว ็บบอร ์ด www.dpt.go.th ระบบ LINE OA (@dpt.go.th) Facebook งานประชาส ัมพ ันธ ์ กรมโยธาธ ิการและผ ังเม ือง 
(http://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH) จากการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ พบว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามกฎหมายด้านผังเมือง ด้านอาคาร พ.ร.บ.การจัดรูปที่ดิน พ.ร.บ.การขุดดิน
ถมดิน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางส่วนไม่ทราบบทบาท ภารกิจ และงานบริการของกรมฯ และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องการเข้าถึงงานบริการของกรมฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 
เพื่อนำไปสู่การวางนโยบายเชิงรุก  คือ กรมฯ จึงมีนโยบายให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกรมฯ และบุคลากรภายในกรมฯ ดำเนินการร่วมกัน ใน
การปรับปรุงการดำเนินการต่าง ๆ ของกรมฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตรงจุด โดยการนำเสนอ
ข้อมูลชี้แจงทำความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทาง Social Media อย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
บทบาท ภารกิจ ในการให้บริการของกรมฯ ให้หลากหลายและมีความถี่มากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านจอ LED 
ให้บริการที่ไร้เงื่อนไขของเวลาและสถานที่ สามารถให้บริการทุกสถานที่และทุกเวลา เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
ผ่านช่องทาง Social Media เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึงงานบริการของกรมฯ ได้มากข้ึน 
และผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือวางนโยบายเชิงรุกที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.1.2 มีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  
        ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมการรับบริการ, โทรศัพท์, โทรสาร, การติดต่อขอข้อมูล, การจัดการอบรม ประชุม สัมมนา, จดหมาย, ศูนย์ดำรงธรรม : , 

E-Mail : webmaster@dpt.go.th, เ ว ็ บ ไ ซ ต์ : www.dpt.go.th/ th/, Facebook : http://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/, 
แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการผ่านทาง 
http://oldoffice.dpt.go.th/centernews/files/new9/form2.pdf 
นำมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ…ปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ให้บริการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ด้วยอัธยาศัยไมตรีสุภาพอ่อนน้อม มีมนุษย์สัมพันธ์ และเต็มใจให้บริการที่รวดเร็ว 
และปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการหรือดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้อง
เดินทางมายังสถานที่ราชการ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้างความประทับใจในการเข้าใช้บริการเนื่องจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

     3.1.3 มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
        คือ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้บริการ โดยรวบรวมจากเว็บไซต์ 

https://forms.gle/Xcx6nfoDZKZsgtFA6 และนำมาทำการประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อสรุปเป็นรายงานผลการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการได้อย่างรวดเร็วและทันกาล เพื่อนำไปสู่การตอบสนองที่ดียิ่งขึ้น ทุกคนสามารถเข้าดูรายงานดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ https://oldweb.dpt.go.th/th/satisfaction-report.html  
มาใช้ในการค้นหารวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ…จากรายงาน
ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการฉบับล่าสุด แสดงให้เห็นว่าการให้บริการโดยรวมสามารถสร้างความพึงพอใจต่อ
ผู้ใช้บริการมีเพียงบางส่วนที่ได้รับข้อเสนอแนะ เช่น ส่วนภูมิภาค ป้ายชื่อหน้าห้องเล็กไป ควรทำป้ายให้ใหญ่สามารถมองเห็นได้ง่าย, สถานที่
จอดรถไม่เพียงพอ, ไม่มีป้ายบอกทางมาสำนักงาน ฯลฯ ซึ่งได้มีการแจ้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวไปยังหน่วยงานทุกส่วนให้ทราบและ
ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และยังมีการปรับปรุงงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น ระบบการให้บริการงานทดสอบวัสดุ งานให้บริการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น 
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3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.2.1 มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้ อมูล
แหล่งอ่ืน ๆ 

        ฐานข้อมูลนั ้น ได้แก่ ช่องทางยื่นคำร้องทางระบบอินเทอร์เน็ตจากสำนักผังเมืองรวมที ่มีการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ มีการกำหนด 
กลุ่มแบบสอบถามคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละจังหวัด มีช่องทางการยื่นคำร้องทางเว็บไซต์ https://onedptgis.dpt.go.th/onedpt-
complain-ppl/ โดยได้มีการนำข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียจากช่องทางดังกล่าว และนำมาวิเคราะห์ถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการได้มากที่สุด 

  
 

   

        มาใช้เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการ คือ นำผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดียิ ่งขึ ้น เช่น ข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจจากการให้บริการ  
ตามภารกิจด้านผังเมือง โดยพัฒนาระบบแสดงความเห็นและยื่นคำร้องการปิดประกาศ 15/30/90 วัน ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 
เพิ่มช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชน ผ่าน https://onedptgis.dpt.go.th/onedptcomplain-ppl/ เพื่อความสะดวกแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และพัฒนาระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (LANDUSE PLAN) ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทั่วประเทศ 
ผ่าน http://plludds.dpt.go.th และ APP Landuse Plan ทั้ง IOS และ Android เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
และเจ้าหน้าที่ของกรมฯที่ได้ลงพื้นที่ รับฟังความต้องการของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆตามภารกิจกรมฯ มาวิเคราะห์ โดยจัดตั้งคณะทำงานร่วม
จากทุกสำนัก กอง เพื่อประสานงานและปรับปรุงการให้บริการ ให้เกิดความรวดเร็วและแก้ไขปัญหา สนองความพึงพอใจแก่ผู ้ใช้บริการ  
และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการของกรมที่ได้มีการแก้ไข ปรับปรุง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมฯ 
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3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 

ดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     3.2.2 มีการนำผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพื่อ 

        หาแนวทางมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหา คือ จากผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองที่ได้จัดทำประจำทุกปีมีข้อเสนอแนะในส่วนงานบริการตามภารกิจของกรมฯ ทั้ง 14 งานบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความต้องการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่จอดรถ ป้ายนำทาง อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน ฯลฯ 
วิธีการแก้ไขเชิงรุกคือ… สำรวจความพร้อมในแต่ละด้านของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคว่ามีความพร้อมในการให้บริการมากน้อย
เพียงใด และจัดทำแผนเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการในส่วนที่ยังบกพร่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากที่สุด ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการในอนาคต สร้างความผูกพันระหว่างหน่วยงาน
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   

   

   หาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้รับบริการที่มีความสำคัญ 2 ลำดับแรก คือ... 
ผู้รับบริการที่มีความสำคัญลำดับที่ 1 คือ ประชาชนทั่วไป  
มีความต้องการ คือ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
ผู้รับบริการที่มีความสำคัญลำดับที่ 2 คือ สื่อมวลชน  
มีความต้องการ คือ ความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลครอบคลุมทุกประเด็น บริการได้มาตรฐาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญลำดับที่ 1 คือ เครือข่ายภาคประชาชน 
มีความต้องการ คือ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญลำดับที่ 2 คือ บริษัทผู้รับจา้ง  
มีความต้องการ คือ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมโปร่งใส 
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3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 

ดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     3.2.2 มีการนำผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพื่อ 

        หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงาน คือ นำผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการมาทบทวนว่ามีด้านใดที ่ยัง
บกพร่องหรือมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำลง ซึ่งได้นำผลการประเมินความพึงพอใจปี 2563 (93.60) เปรียบเทียบการให้บริการแต่ละ
ด้านปี 2564 (94.00) พบว่าในปี 2564 มีความพึงพอใจสูงขึ้น https://oldweb.dpt.go.th/th/satisfaction-report.html ถือว่า
การปรับปรุงกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ  มีการพัฒนาช่องทางการใช้บริการในการรับข้อมูล
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานบริการของกรมผ่านทางเว็บไซต์ www.dpt.go.th/th/, เฟซบุ๊ก : http://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/, 
ยูทูป : http://m.youtube.com/channel/UCH7hwu-XAVaDJE-OuqVWS3Q, สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านผังเมือง 
พัฒนาเมือง การอาคารและบริการด้านช่างผ่านทาง Line OA (@dpt.go.th) และมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในงานด้านผังเมืองและด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน สามารถมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นประกอบในขั้นตอนการดำเนินงานได้ เช่น ผังเมืองรวมเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี 
https://www.facebook.com/SrirachaPlan/videos/4980127515360318 
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3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 

ดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     3.3.1 มีการสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เฉพาะกลุ่ม    
        คือ กรมได้บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นในการบริการงานด้านผังเมือง ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบ 

ภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) ซึ่งกรมได้ร่วมบูรณาการข้อมูลแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดจิิทัล 
ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด เพ่ือให้บริการประชาชนในการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับตำแหน่งรูปแปลงที่ดินผ่านระบบ LandsMaps 
ผ่านทางเว็บไซต์ http://landsmaps.dol.go.th/ และจัดทำระบบแสดงความเห็นและยื่นคำร้องการปิดประกาศ 15/30/90 วัน 
ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื ่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำผังเมืองรวม ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://onedptgis.dpt.go.th/onedpt-complain-ppl/ ที่เปิดให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นในการ
จัดทำผังเมืองในสิ่งที่ประชาชนต้องการ เพ่ิมความสะดวกไม่ต้องไปยื่นคำร้องเองในพ้ืนที่ 

  
 

   

     3.3.2 มีการสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ภาพรวม 
        คือ กรมฯมีการพัฒนาเว็บไซต์ https://www.dpt.go.th/th/ ให้มีความทันสมัยในการให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการหาข้อมูลใน

เรื่องต่าง ๆ ได้รับความสะดวกมากขึ้น มีช่องทางการเผยแพร่ความรู ้ผ่านทางยูทูป http://m.youtube.com/channel/UCH7hwu-
XAVaDJE-OuqVWS3Q และเพ่ิมช่องทางการติดตามข่าวสาร หรือติดต่อสอบถามข้อมูลด้านการผังเมือง พัฒนาเมือง การอาคารและ
บริการด้านช่างผ่านทางระบบไลน์ Line OA (@dpt.go.th) หรือเฟซบุ ๊กงานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเม ือง 
http://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/ รวมทั้งระบบรับ – ส่ง ร้องเรียน (ออนไลน์) ของศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการ
และผังเมือง โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/ 
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3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 

ดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     3.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมท่ีให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถออกแบบการรับบริการได้เฉพาะบุคคล   

        คือ... 
- เพิ่มช่องทางรับข้อมูล ข่าวสาร งานบริการของกรมฯ ทางระบบ LINE OA (@dpt.go.th) โดยสามารถติดต่อ-สอบถามข้อมูล 
ด้านการผังเมือง พัฒนาเมือง การอาคารและการบริการด้านช่าง ทำให้ผู้ใช้บริการสะดวกและทันท่วงที 
- มีระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (LANDUSE PLAN) ผ่านทาง http://plludds.dpt.go.th และ APP Landuse Plan 
ทั้ง IOS และ Android ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทั่วประเทศ ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกไม่เสียเวลา
เดินทางมาติดต่อที่หน่วยงาน ลดขั้นตอน และลดเอกสาร  
- ให้บริการยื่นขอรับการทดสอบวัสดุผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ผู้รับบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว สามารถขอรับการบริการได้
ตลอดเวลา 
- พัฒนาระบบแสดงความเห็นและยื ่นคำร้องการปิดประกาศ 15/30/90 วัน ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 ผ่าน 
https://onedptgis.dpt.go.th/onedpt-complain-ppl/ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับบุคคลและนิติบุคคลในพื้นที่ขอบเขต  
ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างปิดประกาศ สามารถแสดงความเห็น ยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารประกอบ ผ่านระบบได้ และสามารถ
ติดตามผลการยื่นคำร้องผ่านระบบได้ในอนาคต 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 

ดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     3.4.1 มีวิธีการตอบสนองและแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันกาล   

   โดย ดำเนินการตามแนวทางการสร้างความรับรู ้ความเข้าในประเด็นเกี่ยวกับความทันสถานการณ์ มี Line PMOC ของกรม
ประชาสัมพันธ์ในการแจ้งหน่วยงานให้ตอบสนองต่อข่าวให้ทันเหตุการณ์ภายใน 24 ชม.  ให้ชี ้แจงข่าวให้สามารถสื ่อสาร 
และสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสถานการณ์ เข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในกรณีชี้แจงข่าว เรื่อง “คัดค้านการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิจากสีเขียวเป็นสีม่วง”เมื่อวันที่ 19 มิ .ย. 2564 
ได้มีการดำเนินการชี้แจงข่าวภายในเวลา 1 วัน มีรายละเอียดที่มาที่ไปของปัญหา ข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหา มีการชี้แจง  
ผ่านสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ สื ่อออนไลน์ สื ่อวิทยุต่าง ๆ Facebook งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
https://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/posts/4129461650433197 รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
Official https://www.youtube.com/watch?v=sHVlA-i3LKo และ  Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=86400 
เพ่ือสร้างความม่ันใจในการแก้ไขข้อร้องเรียน และเกิดความพึงพอใจ ไม่ให้เกิดการคัดค้านหรือร้องเรียนซ้ำ เพื่อสร้างความม่ันใจใน
การแก้ไขข้อร้องเรียนและเกิดความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

หนา้ | 76 



3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 

ดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     3.4.2 มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 

   มีช่องทางหลักการรับเรื ่องร้องเรียน ผ่านทาง ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2299-4311, 0-2299-4056 ทางโทรสาร หมายเลข  
0-2619-6520, 0-2273-0886, และเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง  
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/  

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

และกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยมีคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/คำชมเชยประจำหน่วยงานส่วนกลาง http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/files/pdf/DhamRT-C-2564.pdf  
หน่วยงานส่วนภูมิภาค http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/files/pdf/DhamRT-S-2564.pdf 

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

   การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีการติดต่อเรื่องร้องเรียน และสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมรายงานให้อธิบดีและกระทรวงมหาดไทยทราบ เป็นประจำทุกเดือน  
(https://drive.google.com/file/d/1cePZGB6MsuSYtusRMB__ywvAu4HmFsOh/view?usp=sharing) *ต้องหาปี 64 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

      3.4.3 มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพื่อลดอัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ำ ตอบสนองข้อร้องเรียน โดยข้อร้องเรียนที่พบ
บ่อย/ร้องเรียนซ้ำ  

        คือ… 1. เรื่องทั่วไป 2. ด้านการผังเมือง 3. ด้านการพัฒนาเมือง 4. ด้านการอาคาร 5. ด้านการบริการด้านช่าง 
และมีแนวทางในการแก้ไข คือ มีการสรุปวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัญหาเรื่องร้องเรียน หาแนวทางปรับปรุง/แก้ไขปัญหาเพื่อมิให้เกิด 
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเรื ่องดังกล่าวขึ้นซ้ำ หรือมีการร้องเรียนในจำนวนที่ลดลง  เมื่อนำสถิติเรื ่องร้องเรียนในภาพรวมปีงบประมาณ 2562  
มาเปรียบเทียบกับปี 2564 พบว่ามีข้อร้องเรียนลดลง 63.16% (ปี 2562 = 19 เร่ือง ปี 2563 = 13 เร่ือง ปี 2564 = 12 เร่ือง) และมีข้อร้องเรียนซ้ำ
ลดลง 100% (มีข้อร้องเรียนภารกิจด้านอาคารซ้ำในปี 2562 และ ปี 2563 ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยไม่มีการร้องเรียนซ้ำในปี 2564 คือเรื่อง ขอให้
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้สามารถใช้ลูกบอลดับเพลิง (Fire Extinguishing Ball) ในอาคาร และสถานท่ีต่าง ๆ ได้) 
เร่ืองร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564 ตามภารกิจด้านต่าง ๆ  
1) ด้านผังเมือง ปี 2562= 4 เรื่อง ปี 2563 = 3 เรื่อง ปี 2564 = 2 เรื่อง  
2) ด้านอาคาร ปี 2562= 6 เรื่อง ปี 2563 = 3 เรื่อง ปี 2564 = 2 เรื่อง  
3) ด้านการพัฒนาเมือง ปี 2562 = 1 เรื่อง ปี 2563 = 4 เรื่อง ปี 2564 = 0 เรื่อง  
4) ด้านบริการด้านช่าง ปี 2562 = 1 เรื่อง ปี 2563 = 1 เรื่อง ปี 2564 = 0 เรื่อง  
5) ด้านทั่วไป ปี 2562 = 1 เรื่อง ปี 2563 = 2 เรื่อง ปี 2564 = 8 เรื่อง 

      3.4.4 มีช่องทางการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด 
        โดยวิธี การร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง มีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ รับเรื่องพิจารณาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม

โยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการภายใน 3 วันทำการ จากนั้นส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องนำไปดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ
ภายใน 15 วันทำการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการยุติเรื่องให้ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมืองทราบ แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบภายใน 
3 วันทำการ และดำเนินการรายงานผลเสนอต่ออธิบดีและกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในทุกวันท่ี 10 ของเดือน ในกรณีไม่เกี่ยวข้องกับกรมฯให้แจ้ง
หน่วยงานภายนอกที ่เกี ่ยวข้อง แล้วรายงานผลให้ศูนย์ดำรงธรรมทราบ พร้อมทั ้งแจ้งผลให้ผู ้ร ้องทราบภายใน 3 วันทำการ (http://webs-
apps.dpt.go.th/DPT_Systems/DPT_ITA/ITA/PDF/step_report.pdf) และการแจ้งผลทางกรมฯ จะดำเนินการแจ้งผลข้อร้องเรียนผ่านทางการใช้
โทรศัพท,์ SMS, และ Email 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.4.5 มีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
        คือ ระบบรับ–ส่งร้องเรียน (ออนไลน์) ของศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่าน Web Application สามารถเข้าไปกรอกข้อมูล

แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php โดยผู้ร้องเรียนสามารถใช้รหัสที่ได้รับหลังกด
ส่งคำร้องในการเข้าระบบเพื่อติดตามการดำเนินการและรายงานผลได้ด้วยตนเองช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่
กรมฯ มีค ู ่ม ือการใช ้งาน https://drive.google.com/file/d/12sIPYgkaB9cvlGy867oNdqdGXG-Pvd0V/view?usp=sharing และทางกรมจะ
ดำเนินการแจ้งผลข้อร ้องเร ียนผ่านทางการใช ้โทรศัพท์ , SMS, Email และรายงานสถานะเรื ่องร ้องเร ียนให้ผ ู ้ร ้องเร ียนทราบ 
เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ พร้อมทั้งรายงานสถานะขั้นตอนการดำเนินการโดยที่ผู้
ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ ทำให้ตอบสนองแก่ผู้รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลด้านการผังเมือง  
พัฒนาเมือง การอาคารและบริการด้านช่างผ่านระบบ LINE OA (@dpt.go.th) และระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (LANDUSE PLAN) 
ผ่านทาง http://plludds.dpt.go.th และ APP Landuse Plan 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้ 
 

4.1 การใช้ข้อมูลในการกำหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.1.1 มีการกำหนดสารสนเทศที่สำคัญเพื่อ 
   ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศน้ัน คือ  

ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงาน ภายใต้โครงการ ONEDPT เป็น Dashboard สรุปและรายงานข้อมูลเพื่อการติดตามงานและบริหารงาน
ของผู้บริหารผ่านเว็บไซต์และ Mobile Application โดยประกอบด้วย ข้อมูลแผนงาน/งบประมาณประจำปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (%) และผลการ
ดำเนินงาน ความคืบหน้าของงาน/โครงการ(%) ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ ประกอบด้วย งานกำจัดผักตบชวา แบบแปลน
สถาปัตยกรรม งานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งานวางและจัดทำผังเมือง และงานควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (ข้อมูลได้จากการประมวลผล จาก
ระบบงานเฉพาะด้านนั้น ๆ ) ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจ เช่น การบริหาร
งบประมาณ ใช้ประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งในแต่ละปีอาจมีบางรายการที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อนำไปให้กับ
รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 

   

   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสารสนเทศน้ัน คือ 
1) ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง  
2) ระบบจัดการประชุมคณะกรรมการด้านผังเมือง  
3) ระบบรายงานติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
4) ระบบรายงานติดตามการกำจัดผักตบชวา ระยะที่ 2  
5) ระบบติดตามการออกแบบและจัดเก็บแบบแปลน  
6) ระบบติดตามการวางและจัดทำผังเมือง (ทุกระดับ)  
1–6 เป็นสารสนเทศเฉพาะด้านใช้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงาน ซึ่งจะสามารถกำหนดแผนงาน รายงานผลการทำงาน ส่งต่องานไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง บันทึก/จัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลการทำงาน สรุปข้อมูลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์แบบออนไลน์จากทุกที่ทุกเวลา เกิดความสะดวกร วดเร็วใน
การทำงาน ลดความผิดพลาดซ้ำซ้อนในการส่งต่อและจัดเก็บข้อมูล รวมทั้ งช่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้แหล่งเดียวกันในฐานข้อมูลกลางของกรม  
ที่ทุกคนสามารถเรียกใช้งานข้อมูลและนำไปใช้วิเคราะห์งานต่อได้  
7) ระบบคำขอรับบริการด้าน IT (การขอใช้งานระบบ Conference/การขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์) ใช้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงาน
และการให้บริการประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานและขอรับบริการด้านไอทีผ่านระบบออนไลน์ได้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการติดต่อขอดำเนินการและ
ติดตามสถานะงานได้ 
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4.1 การใช้ข้อมูลในการกำหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.1.1 มีการกำหนดสารสนเทศที่สำคัญเพื่อ (ต่อ) 
   การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรูต้่อประชาชน โดยสารสนเทศน้ัน คือ  

ช่องทางการสื่อสารผ่าน Line Official Account ช่ือ DPT Information เป็นช่องทางให้บริการสอบถาม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานบริการของ
กรมฯ เช่น เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง แบบแปลนบ้าน การตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผ่าน BOT) ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านผังเมือง  
องค์ความรู้ และคำถามยอดนิยม (FAQ) เป็นต้น  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เข้าถึง
บริการของกรมฯ ได้จากทุกที่ ทุกเวลา อย่างรวดเร็ว  

     4.1.2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้ 
   มีความน่าเชื่อถือ 
   มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัย 

   สะดวกต่อผู้ใช้งาน 

     4.1.3 ข้อมูลสารสนเทศถูกนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดยข้อมูลสารสนเทศ 
 

 
 

 
 

 ได้แก ่
1) ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรม ประกอบด้วย ข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และข้อกฎหมายควบคุมอาคาร 
ซึ ่งจัดทำในรูปแบบแผนที ่ดิจิทัล จัดเก็บในฐานข้อมูลกลางของกรม และให้บริการแผนที ่ออนไลน์ผ่านระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
โดยการสืบค้น และตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน( และข้อกฎหมายควบคุมอาคารในบริเวณพื้นที่นั้น ๆ เพื่ออำนวยค วาม
สะดวกแก่ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผังเมืองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยมากข้ึน 
(https://plludds.dpt.go.th) 
2) ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจดิน กรมได้จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และได้เผยแพร่ให้บริการแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ประกอบด้วย ข้ อมูล
ตำแหน่งหลุมเจาะสำรวจดินและรายละเอียดข้อมูลหลุมเจาะสำรวจ เพื่อให้ประชาชนนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบอาคารให้มีความถูกต้อง เหมาะสม 
และมีความปลอดภัย (http://soilgis.dpt.go.th/) 
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4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.2.1 หน่วยงานมีการรวบรวมและจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการทำงาน   
 

 
 

  โดยข้อมูล คือ 
1. ข้อมูลการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง ท่ีมีการส่งรายงาน ภายถ่าย และกิจกรรมการก่อสร้าง เข้าสู่ระบบเป็นประจำทุกวัน  
2. ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลแผนที่ฐาน มาตราส่วน 1:4,000 ที่กรมจัดทำขึ้น เช่น ข้อมูลอาคาร ซึ่งมีการจัดทำเพิ่ม อัพเดท และปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ 
เพื่อใช้ในการจัดทำ ติดตาม ประเมิน หรือปรับปรุงการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ  
3. ข้อมูลประกอบการวางและจัดทำผังเมือง เช่น ข้อมูลกายภาพทางพื้นที่ ข้อมูลแผนผัง/ข้อกำหนด ข้อมูลสถิติด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม นโยบายและโครงการของรัฐ ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อการวางผัง ข้อมูลการสำรวจการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นต้น ซึ่งมีการอัพเดทและปรับปรุงเป็นประจำ 

     4.2.2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้ค้นหาสาเหตุของปัญหา 
 

 
 

  คือ  
กรมโยธาธิการและผังมืองได้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมูลการทำงาน และใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงาน การติดตาม และการบริหารจัดการงานของผู้บริหารกรมฯ ได้แก่ ระบบแผนงาน ระบบงานบริหารงบประมาณ ระบบงานติดตามงบประมาณ 
ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ระบบรายงานติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ระบบรายงานติดตามการกำจัด
ผักตบชวา ระบบติดตามการออกแบบและจัดเก็บแบบแปลนสถาปัตยกรรม ระบบการจัดประชุมคณะกรรมการด้านผังเมือง ระบบติดตามการวางและ
จัดทำผังเมือง ระบบแสดงความเห็นและยื่นคำร้องการปิดประกาศด้านผังเมืองฯ และระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงานในแต่ละระบบ  
(Dashboard)  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลภารกิจท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านการบริการ
ด้านช่าง  
และแก้ปัญหาเชิงนโยบาย คือ เพื่อนำข้อมูลจากทุกระบบในฐานข้อมูลกลางมาวิเคราะห์ ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรมฯ  
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4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ การประเมินตนเอง 

    4.2.3 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  เชื่อมโยงผลการวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ 
สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ 

 

 
 

  คือ  
กรมมีการจัดทำข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย  
อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ คาดการณ์ผลลัพธ์ สนับสนุนการตัดสินใจอย่าง 
มีประสิทธิภาพในทุกระดับ โดยกำหนดแผนการดำเนินงาน ดังน้ี  
1. ปีงบประมาณ 2566  มีแผนงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะที่ 1 เพื่อออกแบบ จัดหา พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนานวัตกรรมและบริการต้นแบบของกรม จาก Big Data 
การพัฒนาทักษะและความสามารถบุคลากรกรม เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
2. ปีงบประมาณ 2568 มีแผนงานโครงพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะท่ี 2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินงาน
ตามภารกิจ ได้แก่ การวางและจัดทำผังเมือง การพัฒนาเมือง เป็นต้น ขยายขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้เกิดการใช้งานระบบ Big Data 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์และผลลัพธ์ 
ตัวอย่าง :  กรมฯอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบการให้บริการตรวจสอบข้อมูลแก่ประชาชนในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง  โดยมีการนำเข้า
ข้อมูลจากกฏกระทรวงผังเมืองรวมที่ใช้บังคับ กฎหมายควบคุมอาคาร ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์ ประมวลผล ให้บริการข้อมูล
ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยผู้ใช้งานระบบสามารถนำเข้าข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ระบบจะทำการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลและแสดงผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีต้องการขออนุญาต และแสดงรายการเอกสารท่ีผู้ใช้งานระบบจำเป็นต้องใช้ในการประกอบการ
ขออนุญาต มีการแจ้งผลว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ที่ต้องการได้หรือไม่ เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เป็นข้อมูลประกอบก ารพิจารณาขออนุญาต
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ ่งปลูกสร้างได้ ทั ้งนี ้หากมีการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แล้วเสร็จจะสามารถเชื ่อมโยงข้อมูล 
ด้านกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขออนุญาตก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างตอบสนองต่อความต้องการของประชาช นได้อย่าง
สะดวกและครบถ้วน 

     4.2.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่สำคัญ 
 

 

 
 

 

 
 

 การเปรียบเทียบข้อมูลการจัดทำและให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลแผนที่แผนผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผังเมือง เพื่อการให้บริการแก่ประชาชน 
กับคู่เทียบ คือ กรมที่ดิน และ Nostra Map Thailand  
โดยจากการวิเคราะห์พบว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองมีการให้บริการข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการให้
รายละเอียดข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ การให้ข้อมูลข้อกำหนดตามผังเมือง ได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบท่ีสำคัญ 
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4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.3.1 หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
 

 
 

  โดยวิธี 
1. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์กรม (www.dpt.go.th)  
2. มอบหนังสือองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
3. มอบหนังสือองค์ความรู้ให้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเนื่องในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558  
4. การจัดฝึกอบรม/สัมมนา โดยมีแผนการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2565 - 2570 เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ พัฒนาการทำงาน รวมทั้งเพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน จำนวน 17 หลักสูตร แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

     4.3.2 หน่วยงานมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก 
 

 
 

  เช่น 
1. การส่งบุคลากรร่วมกิจกรรมหรือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น “โครงการห้องปฏิบัติการนวั ตกรรม
ภาครัฐ (Government Innovation Lab) นวัตกรรม ทดลองและพัฒนา เพื่อประชาชน” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาองค์ความรู้ และร่วมพัฒนา
นวัตกรรมต้นแบบ ด้านการบริการด้านที่ดิน (ร่วมกับกรมที่ดิน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
2. การส่งบุคลากรร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนากับหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันพัฒนาบคุลากรภาครัฐด้านดิจิทลั (TDGA) 

เพื่อนำไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา คือ  
บุคลากรได้เพิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีหรือการปฏิบัติงานด้านดิจิทัล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนหรือกำกับการดำเนินโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีได้
อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของภาครัฐ รวมถึงได้เห็นปัญหาการไม่เชื่อมต่อกันของข้อมูลเพื่อบริการประชาชน จึงไ ด้บูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินและข้อมูลแปลงที่ดินของกรมที่ดิน เพื่อตอบโจทย์การให้บริการประชาชนได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเดียว 
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4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.3.3 หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์)   
 

 
 

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

     4.3.4 หน่วยงานมีการนำองค์ความรู้ 
   ด้าน  เทคโนโลยีการเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบก่อสร้าง 

ไปใชใ้นการปรับปรุงการทำงาน/แก้ปัญหาจนเกดิเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/มาตรฐานใหม่ คือ 
การนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบก่อสร้างนั้น เป็นระบบการเขียนร่วมกันระหว่าง
งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ นอกจากจะทำให้เห็นภาพรวมของงานก่อสร้าง และช่วยให้การถอดปริมาณรายการวัสดุ
ก่อสร้างต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ระยะเวลาที่ใช้ในขั้นตอนการออกแบบและงานก่อสร้างลดลงด้วย เนื่องด้วยแบบงานก่อสร้างที่ได้ 
มีความขัดแย้งที่ลดลง ทำให้ขั้นตอนการบริหารสัญญาก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.4.1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความเสี่ยงนั้น 
 

 
 

  คือ  
1. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
    (https://drive.google.com/file/d/1ShKEXJbHVoUZIUi83h6Wzl-MVG7hI1Gm/view?usp=sharing) 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนดูแลความเสี่ยงตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
   (https://drive.google.com/file/d/1i8GaQl0GNL6VqY4N8HRKYsGwD6oYByQO/view?usp=sharing) 

     4.4.2 หน่วยงานมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ตามมาตรฐานกำกับข้อมูล และรองรับระบบเทคโนโลยีดจิิทั ล 
โดยสาระสำคัญของแผน 

 

 
 

  คือ  
มีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อศึกษากระบวนงาน ออกแบบกรอบแนวทาง การพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่องค์การดิจิทัล ทั้งด้าน
กระบวนการ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย และทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2565-2569 
เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานการปรับรูปแบบการทำงานสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งสู่ การปฏิรูปเชิงดิจิทัลเพื่อสังคมที่น่าอยู่ (Digital 
Transformation for Well-being Society) ด้วยการพัฒนา 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1.  ยกระดับการบริหารงานและให้บริการผ่านแพลตฟอร์มกลางการผังเมืองและโยธาธิการ 
2.  บริหารจัดการและให้บริการข้อมูลอย่างปลอดภัย เชื่อมโยง และเปิดเผยตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 
3.  ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างปลอดภัย และทั่วถึง 
4.  เสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร  
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.4.3 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ใช้ในการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิผล (อย่าง
น้อย 2 ข้อ) เช่น 

 

 
 

  การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยดีิจิทัลที่นำมาใช้ ได้แก่ 
1. การใช้งานระบบการประชุมแบบออนไลน์ เพื่อการถ่ายทอดสด (Web Conference , Wed Broadcast) การประชุมของกรมฯ และการอบรมต่าง  
ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มาเข้าร่วมประชุมหรืออบรม โดยเฉพาะหน่วยงานจากส่วนภูมิภาค  
2. การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทำเอกสารเงินเดือน ในรูปแบบ e-slip และการยื่นขอลาทางระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเรียกดูเอกสาร
เงินเดือนและขอลาได้แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (Web Application) ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดพิมพ์สลิปเงินเดือนและใบลาของกรมฯ เป็นต้น  
3. การจัดทำ Data Center/Server กลางของกรม เป็นพื้นที่กลางให้หน่วยงานในกรมฯ สามารถขอพื้นที่ใช้งาน จัดสรรให้ตามความต้องการใช้งาน  
และรวมการดูแลรักษาไว้ท่ีเดียว ซึ่งเป็นการลดต้นทุนลงทุนและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี 

ติดตามการทำงานอย่างรวดเร็ว ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ ได้แก่ 
มีการใช้โปรแกรมประยุกต์ทั้งในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานทุกภารกิจสำคัญของกรม  
ในลักษณะ Dashboard แบบออนไลน์ ซึ ่งผ ู ้บริหาร หัวหน้างาน ผู ้กำกับ/ควบคุมงาน สามารถเข้าใช้เพื ่อติดตามงานได้จากทุกที ่ ทุกเวลา  
ผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone) เช่นระบบติดตามงานวางและจัดทำผังเมือง ระบบแผนงานและงบประมาณ 

สร้างนวัตกรรมการให้บริการ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ ได้แก่ 
มีการใช้ช่องทาง LINE Official Account เพื ่อให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ และมีการใช้ LINE BOT และ Mobile 
Application เพื่อให้บริการตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลแผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผังเมือง จากการเลือกพื้นที่ พิมพ์คำถาม หรือส่ง
ตำแหน่ง (Location) โดยระบบจะตอบกลับและส่งแผนผัง/ข้อกำหนดกลับมา แบบอัตโนมัติ  

การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลระหว่าง/ข้ามหน่วยงาน ระบุ กระบวนงาน ข้อมูล และระบบงานที่ดำเนินการเชื่อมโยง ได้แก่ 
มีการใช้เทคโนโลยีการให้บริการข้อมูลแผนที่ผ่านเครือข่ายในรูปแบบ Web Map Service เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนผังกำหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและข้อมูลแปลงที่ดินร่วมกับกรมที่ดิน เพื่อการให้บริการประชาชน  
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     4.4.4 แผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ 
 

 
 

 
 

 ให้สรุปสาระสำคัญของแผนปอ้งกันระบบฐานข้อมูล และปฏบิัติการบนไซเบอร์  
1. แผนดูแลความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเว็บไซต์ (Web Application Firewall)              - ติดตามการ Update Threat ของ Firewall 
- จัดหาระบบพสิูจน์ตัวตนและระบบ Active Directory                      - ติดตาม Fix Software Update / Window Server Update Service 
2. โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ปละแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
- วิเคราะห์ความเสีย่ง และจดัทำแผนดูแลความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ 
- วิเคราะห์ช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดทำแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร ์
- จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารให้มีความรูค้วามเข้าใจและตระหนกัถึงเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
- จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
- ปรับปรุงแผนความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- มีระบบสำรองข้อมูล ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง 

     4.4.5 หน่วยงานมีตัววัดเพื่อใช้ติดตามแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดยมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานกำกับข้อมูล เพื่อรองรับระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 
 

  เช่น  กรมฯ อยู่ระหว่างการทำ Data Catalog ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด โดยร่วมโครงการ การให้บริการรายการข้อมูลภาครัฐ  
ที่ดำเนินการ โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ โดยจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล 
(Data Governance) และการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อเตรียมการเรียบร้อยแล้ว 

     4.4.6 แผนรองรับต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 
   ให้ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน พอสังเขป 

1. ดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องด้าน IT  
2. ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเร่งด่วนท่ีต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 1-5 วัน  
3. ประเมินศักยภาพหน่วยงานฯ ภายใต้ข้อจำกัดและสภาวะวิกฤตพร้อมระบุทรัพยากรที่จำเป็นตามแผนการจัดหาทรัพยากร  
4. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูล ท่ีสำคัญ บุคลากรหลัก คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ  
5. พิจารณาทำเฉพาะงานเร่งด่วน หากทำไม่จะส่งผลกระทบสูงและไม่สามารถรอได้  
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
 

 

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     5.1.1 มีการประเมินขีดความสามารถและอัตรากำลังด้านบุคลากร โดย (ระบุอย่างน้อย 2 ภารกิจ) 
  

 กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 
(https://drive.google.com/file/d/1-146Albe8R6s91Ol7JMTgE3TvaFCxLbe/view?usp=sharing ) 
ภารกิจที่ 1 คือ….. 
- มีการวางแผนการวิเคราะห์อัตรากำลังของกรม ทั้งปัจจุบัน และในอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ….. 
- บุคลากรของกรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ีจะสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุภารกิจของกรม ท้ัง 4 ด้าน 
ภารกิจที่ 2 คือ… 
- มีการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR 
Scorecard ของสำนักงาน ก.พ. 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ..... 
- บุคลากรของกรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ีจะสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุภารกิจของกรม ท้ัง 4 ด้าน 
ภารกิจที่ 3 คือ.... 
- พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ….. 
- องค์กรมีเครื่องมือท่ีทันสมัยสอดคล้องกับภารกิจท่ีพัฒนา และบุคลากรมีความสามารถในการใช้ระบบและเครื่องมือท่ีทันสมัยอยา่งต่อเนื่อง 
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     5.1.2 มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายการส่งเสริมด้านต่าง ๆ ดังนี ้
   แนวทางที่เสริมสร้างความคล่องตัวในการทำงานและตัดสินใจ  

โดยแนวทางนั้น คือ....... 
- กรมมีคำสั่งฯ ที่ 2931/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2564 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ  
ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการหรือดำเนินการเรื่องต่างๆ เพื่อความคล่องตัวในการทำงานเฉพาะเรื่อง บูรณาการงาน
บริหารงานบุคคล ปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูง  
- กรมมีคำสั่งฯ ที่ 776/2563 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการติดตามประเมินสถานการณ์และบุคลากรที่มีความเสี่ยง วางมาตรการป้องกันต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวในการ
ตัดสินใจในระยะเวลาอันจำกัดและแนวโน้มการแพร่ระบาดที่อาจสูงขึ้น  
- กรมมีคำสั่งฯ ที่ 1019/2564 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กำกับดูแล ตรวจสอบ สั่งการ ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส่วนกลางเป็นไปตามมาตรการป้องกันฯ  
ที่ประกาศโดยกรม และเสนอความเห็นต่ออธิบดีเพื่อพิจารณากรณีที่เห็นควรปรับปรุงมาตรการฯของกรม 

   ส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่ม สร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการทำงาน เกิดผลงานที่มีสมรรถนะสูง (high performer) 
โดยวิธีการ……. 
- กรมได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรด้านดิจิทัล กำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมาย มาตรการ ทิศทางการ
ดำเนินงาน แผนงาน/โครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์และแผนระดับต่าง  ๆ ของประเทศ ตามกรอบ
สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตและปฏิรูปองค์กรด้านดิจิทัล รวมทั้งแผนการปรับปรุงองค์กรและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลได้อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อเนื่อง
และยั่งยืน (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-book/) 
- กรมจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) โดยมีแนวคิดพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงและใช้
ข้อมูลร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร บูรณาการข้อมูลสารสนเทศของกรมฯโดยเน้นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และพัฒนาระบบการเผยแพร่ สืบค้นและ
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศกลางด้วยอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 

หนา้ | 90 



 
 

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.1.3 มีการจัดการด้านบุคลากร รองรับความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลง ทักษะ หน้าที่ และลักษณะงาน โดยเปดิโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 
  

 โดย...... 
- กรมได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยมีการสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเพื่อ
ความก้าวหน้าของตน ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ ที่ นร 1006/ว17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 แจ้งเวียนเรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ประกอบกับกรมฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ (Career Path)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (http://oldoffice.dpt.go.th/psd/images/O26.2.pdf)  

- กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าราชการเป็นรายบุคคล เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ หรือชำนาญการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรทราบถึง
ประวัติระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของตน เพื่อจะได้วางแผนพัฒนาตนเอง โดยการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย และเตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งประเภท
อำนวยการ หรือตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้ข้าราชการไม่เสียโอกาสในการก้าวหน้าในสายงานท่ีตนดำรงตำแหน่งอยู่ 

     5.1.4 มีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจรองรบัความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
  

 โดย......กรมมีแนวทางการปลูกฝังค่านิยม สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นใหเ้กิดความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมและมีประสิทธิภาพสูง โดย 
- มีการเปิดโอกาสให้ข้าราชการในสังกัดสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : HiPPS) 
พร้อมท้ังพัฒนาข้าราชการกลุ่มดังกล่าว เพื่อเตรียมการเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสำหรับการดำรงตำแหน่งนักบริหาร ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อจูงใจข้าราชการผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ของงานสูงให้อยู่ในระบบ ซึ่งมีข้าราชการในสังกัดเข้าสู่ระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง จำนวน 6 ราย 
- กรมมีโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากอธิบดี เผยแพร่เกียรติคุณ 
ทางเว็บไซต์ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 และพิจารณาเพิ่มขั้นเงินเดือน  
เป็นกรณีพิเศษ 
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     5.1.5 มีการวางแผนกำลังคน และมีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ 
  

 คือ....การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี 
มีการวางแผนกำลังคน โดย.....มีแผนการวิเคราะห์อัตรากำลังของกรมฯ ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
- กรมได้มีคำสั ่งที ่ 4277/2561 ลงวันที ่ 20 ธันวาคม 2561 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง อัตรากำลัง  
และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีอำนาจหน้าที่ ตรวจสอบ วิเคราะห์บทบาทภารกิจ 
ที่จำเป็นต้องดำเนินต่อไป ภารกิจใดมีแนวโน้มเพิ่มเติม ภารกิจใดซ้ำซ้อนหรือต้องยุบเลิก ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง เพื่อออกแบบและจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรม เป็นต้น 
- คณะทำงาน ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น รวมทั้ง ปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรของกรม 
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5.2  ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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     5.2.1 มีการทำงานเป็นทีมที่ข้ามกลุ่ม/กอง/สำนัก เพ่ือผลสำเร็จของงานที่มีสมรรถนะสูงร่วมกัน 
  

 โดย…... (ระบุรูปแบบของทีมงาน/องค์ประกอบของทีม) 
การปรับลักษณะการทำงาน พูดคยุหารือและร่วมแกไ้ขปัญหา เปิดรบัความคิด รวมทั้งพร้อมรับความเสี่ยงและรับผดิชอบต่อผลลัพธ์ที่เกดิขึ้น 
และมีผลสำเร็จของงาน คือ...... 
- กรมฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน มีจัดประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็น และนำมาประมวลผลสรุปเพือ่ดำเนินการต่อไป 
- กรมฯ มีการสร้างความร่วมมือการทำงานระหว่างหน่วยงานภายใน มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น ในโครงการแก้ปัญหาผักตบชวา  
กรมได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแก้ปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำสายหลัก โดยดำเนินการ ดังนี ้
1. ตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา กรมโยธาธิการและผังเมือง คำสั่ง ที่ 2177/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 ประกอบด้วยหลายหน่วยงาน
ภายในกรม โดยมีผู้อำนวยการกองบูรณะฯ เป็นเลขานุการ 
2. ปี 2555 มีการจัดตั้งกองบูรณะและบำรุงรักษา มีหน้าที่จัดทำแผนการระบายน้ำกำจัดผักตบชวาและวัชพืชโดยใช้เครื่องจักรกลสนับสนุนการ กำจัด  
และงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง จัดอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจท่ีมอบหมาย 
3. คณะทำงานได้ร่วมกับสยผจ.ทุกจังหวัดที่มีแหล่งน้ำ ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ำ ในความรับผิดชอบทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ประสานงานแก้ไข
ผักตบชวา ซึ่งมีกองบูรณะและบำรุงรักษาเป็นหน่วยงานกลางในการติดตามประสานงาน 

     5.2.2 มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการทำงานที่คล่องตัว สามารถทำงานได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงระดับองค์การ 
  

 โดยวิธีการ...... 
สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งได้มีกิจกรรมในการที่จะดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการทำงาน และมีบรรยากาศที่ดี 
ในการทำงาน เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ การต่อเติมอาคารสถานที่ทำงาน ปรับปรุงห้องอาหาร สวนหย่อมในการพักผ่อน  
ฟิตเนสสำหรับออกกำลังกาย จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการกรม รวมทั้งการจัดระเบียบที่จอดรถให้เหมาะสมและเพียงพอ 
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     5.2.3 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก 
   คือ...... 

กรมฯ มีการพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไปสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง มีการพัฒนาบุคลากรไปสู่องค์กรดิจิทัล ปรับปรุงระบบงานให้มีความคล่องตัว ข้อมูล 
มีการเข้าถึงง่ายและพร้อมใช้งานรวมถึงกระบวนงานมีขีดสมรรถนะสูง โดยให้ทุกจุดสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เชื ่อมโยงกันหมด  
มีการทำงานเป็นทีมภายในองค์การ และการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนและเอกชนภายในลักษณะของทีมสหสาขา ( Trans – 
disciplinary) โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-
book/) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล มีการปรับกระบวนการให้เป็นดิจิทัลแบบ  end–to–end ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง การอาคาร การบริการด้านช่าง และการบริหารภาครัฐ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก 

   
   

   เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล คือ... 
กรมฯ มุ่งเน้นให้สามารถขยายผลการให้บริการและบริหารงานโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
และส่วนท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาชาติระดับต่างๆ เป้าหมายสำคัญคือ การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทย 
ด้านการผังเมืองและโยธาธิการสามารถบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปรับกระบวนการให้เป็นดิจิทัลให้เกิดความเช่ือมโยงกระบวนงานได้อย่างราบรื่น 
ลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการประชาชน และผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ และจัดทำรายงาน
สรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) (https://www.dpt.go.th/th/executive-summary-report/) 
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     5.2.4 มีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อให้บุคลากร 
   มีความรับผิดชอบ/กล้าตัดสินใจ โดย..... 

กรมมอบอำนาจ กระจายอำนาจ การตัดสินในงานท่ีต้องรับผิดชอบในพ้ืนท่ีดำเนินการ เช่น การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นภารกิจหลัก
ของกรม โดยพิจารณาดำเนินการในพื้นที่แต่ละจังหวัดตามความเหมาะสม มีผู้ร่วมดำเนินการทั้งบุคลากรของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เช่น  
นักผังเมือง วิศวกรโยธา เป็นต้น และบุคลากรส่วนกลางร่วมสนับสนุนข้อมูล ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เช่น ที่ดิน อบต. และที่สำคัญคือ เจ้าของที่ดิน
ในพื้นที่ท่ีประสงค์เข้าร่วมโครงการจัดรูปฯ โดยมีตัวอย่างข้ันตอนดำเนินการการจัดรูปท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ดังนี้  
1. จ.ชลบุรีมีหนังสือแจ้งขอให้กรมดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว 
2. อธิบดีมอบอำนาจให้โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดชลบรุีปฏิบตัิราชการแทน เพื่อดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 1992/2559 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2559  
- ตัวอย่างรายงานการประชุมการดำเนินโครงการจัดรูปฯ 
(https://drive.google.com/file/d/1GAkB3OHIpqgEOj_ZNziUyRVDUniy3WbJ/view?usp=sharing) 

   
   

   การเข้าถึงข้อมูล เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานและการแก้ปัญหา โดย.......... 
กรมได้มีระบบฐานข้อมูลรองรบัการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ในการวางแผนการทำงาน และใช้ประกอบการตดัสนิใจแก้ปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เช่น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผังสีผังเมืองรวมจังหวัด ผังสีผังเมืองรวมชุมชนพื้นที่ที่ดำเนินการ แผนที่แสดงพื้นที่เป้าหมาย
โครงการ รวมทั้งแผนผังแสดงแปลงท่ีดินก่อนและหลังจัดรูปท่ีดิน (การให้บริการข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง : 
http://eservices.dpt.go.th/webgis/index.html และ https://dptdds.dpt.go.th/dds2/) 
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     5.3.1 มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่สง่ผลต่อความผูกพัน 
   ได้แก่..... 

มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ได้แก่ ความคาดหวัง ที่จะก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ทัศนคติที่มีต่อเพื่อน
ร่วมงาน ภาวะผู้นำ และค่าตอบแทน ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินการ ดังน้ี 
- กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจสภาพแวดล้อมในการทำงานและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร และนำผลจากการสำรวจมาจัดทำแผน
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
(https://drive.google.com/file/d/1VppxaUfcZ_JUk481y010Qhd8exArNYPn/view?usp=sharing) 
- สำนักงาน ก.พ. ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรของกรมฯ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร โดยกองการ
เจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งเวียนขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัด ตอบแบบสำรวจออนไลน์ ซึ่งผลการสำรวจผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในแผนงาน/โครงการ
ต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 97.47  
(https://drive.google.com/file/d/1sh2fik7h4iV5PDwuwQHt5sW3nOuDxM6z/view?usp=sharing) 

     5.3.2 ปลูกฝังค่านิยมในการทำงานที่เป็นมืออาชีพ 
   โดยวิธีการ....... 

กรมฯ ได้มีการปลูกฝังค่านิยมในการทำงานที่เป็นมืออาชีพ พิจารณาดำเนินการเพื่อให้บุคลากรมีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญและถูกต้องตามมาตรฐาน  
เปิดโอกาสในการนำเสนอความคิด ริเริ ่ม และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสร้างองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรมวินัย  
การปลูกฝังค่านิยมองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การอบรมการสร้างนวัตกรรม การประกวดนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี เช่น  การฝึกอบรม
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 13 โดยมี หัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วินัยข้าราชการ กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริ ตและ
กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข้องกับการทุจร ิต ว ัฒนธรรมองค์กร  การพัฒนาทักษะด้านดิจ ิทัล และจิตสำนึกการให้บริการและการสร้างจิตสาธารณะ เป็นต้น 
(drive.google.com/file/d/1FdiRH4HRpcqGKC8SR2az7v2JxPTnIQPs/view?usp=sharing) 

     5.3.3 มีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) และสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมของข้าราชการในทุกระดับ เพื่อให้มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุกและสร้างมูลค่า  
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงาน และส่วนรวม 

   โดย...กรมฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเชิงรุก การวิเคราะห์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา วิธีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) 
ของข้าราชการในทุกระดับ เพื่อให้มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรวมทั้งการติดตามผลลัพธ์ที่ เกิดจากการปรับ
กระบวนการทางความคิด คือ การสัมมนาทางวิชาการเนื ่องในวันผังเมืองโลก เรื ่อง WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New Paradigm of 
Thailand City Planning "คิดใหม่ ให้เมือง" เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพมหานคร (https://www.dpt.go.th/th/event-
news/784) โดยมีผู้เช่ียวชาญทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิด เปิดมุมมอง สู่การพัฒนางานผังเมืองให้ทันกับสถานการณ์
เมือง ซึ่งครอบคลุมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมฯ โดยบุคลากรภายในกรมฯที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้แนวคิดใหม่  ๆ ในการทำงานตามภารกิจ 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในอนาคต ตามแนวคิด “คิดใหม่ ให้เมือง” 
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5.3  การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
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ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     5.3.4 มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรนำเสนอความคิดริเริ่ม 
   โดย...... 

กรมฯ มีการจัดเวทีหรือการกำหนดแนวทาง ในการเปิดโอกาสให้บุคลากรนำเสนอแนวคิดริเริ่ม ได้แก่  
1. การสัมมนาทางวิชาการ เนื ่องในวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day) เรื ่อง Resilient & Recovery Cities ขับเคลื่อนเมืองสู ่ความสุข 
ในยุคโควิด 19 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (https://www.dpt.go.th/th/event-news/784) 
2. การสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง 9 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ัวประเทศ เป็นต้น 

      5.3.5 มีการนำปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบ 
   โดย....... 

- มีแผนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานสร้างความผูกพันของบคุลากรต่อองค์กร
(drive.google.com/file/d/1nFTEXUyFeSMBmR64PiICRXL5xrkJ4QdW/view?usp=sharing) 
กรมฯ มีการนำผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาเป็นปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี โดยมีการจัดทำแผน
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.4.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และสามารถปฏิบตัิงานไดห้ลากหลาย 
   โดย...... 

กรมฯ ได้มีการฝึกอบรมที่เน้นพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น  
- ทักษะด้านการทำงานและการวางแผน คือ หลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นท่ี 7 
- ทักษะด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา คือ หลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นท่ี 7 
- ทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ คือ หลักสูตร อบรมออนไลน์ e-Learning ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ (Telephone English Conversation)  
- ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คือ หลักสูตร อบรมออนไลน์ e-Learning การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน (ONE DPT) 
- ทักษะการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ที่ทันสมัย คือ หลักสูตร การใช้งานระบบ BIM รุ่นที่ 1 – 3 หลักสูตร แนวทางการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ยื่นขออนุญาต) และมีการจำแนกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจน เช่น 
- กลุ่มผู้นำ ต้องพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหาร เช่น หลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาเมือง 
- กลุ่มบุคลากร ต้องพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น หลักสูตร การทดสอบวัสดุ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางและจัดทำ
ผังเมืองรวม เป็นต้น 

     5.4.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร ์และสมรรถนะหลักขององค์การ 
   ยุทธศาสตร์ ได้แก่...... 

ยุทธศาสตร์ของกรมทั้งด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านการบริการด้านช่าง 
แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ คือ...... 
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรม/สัมมนาตามยุทธศาสตร์ของกรม 4 ด้าน (สามารถค้นหาแผนได้ที่ Website ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน 
การพัฒนาเมือง) เช่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตีราคาทรัพย์สินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ” สนองยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง  
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินฯ รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรมและเสมอภาค ผู้ผ่านการอบรม 
จะได้ความรู้ความเข้าใจ ดำเนินงานถูกต้อง ได้มาตรฐาน (https://drive.google.com/file/d/1MRnflo9aUGyqdKtZVBLqw1BApNxEwc48/view?usp=sharing)  
และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สรุปและทบทวนผลการดำเนินงาน” เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาองค์กร และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรม 
ทั้ง 4 ด้าน โดยนำผลสรุปการระดมความคิดเห็นประเด็นปัญหาและทางการแก้ไขไปปฏิบัติและขยายผล ซึ่งบุคลากรของกรมที่เข้าอบรมจะได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหาในการดำเนินงาน และร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(https://drive.google.com/file/d/1SGZWUv6KH1jKihgRYnHge2aexlh4pvwK/view?usp=sharing) 
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      5.4.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร ์และสมรรถนะหลักขององค์การ (ต่อ) 
   สมรรถนะหลัก ได้แก่...... 

กรมฯ มีแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี (2565 – 2569) เพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับต่าง ๆ และเป็นการสนบัสนุนสมรรถนะหลักองค์กรตามทีร่ะบุไว้ในโครงร่าง
องค์การ ตามภารกิจ 4 ด้าน ดังนี ้  https://drive.google.com/file/d/19aLGLHPYhILVvnWADfftLg3HOz80huAa/view?usp=sharing 
แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก คือ... 
1. ภารกิจด้านการผังเมือง - หลักสูตรสัมมนาทางวิชาการ เนื ่องในวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day) เรื ่อง Resilient & Recovery Cities 
ขับเคลื่อนเมืองสู่ความสุขในยุคโควิด 19 ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 
2. ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง - อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ ในวันท่ี 23 - 27 พฤษภาคม 2565 
3. ภารกิจด้านการอาคาร - อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ยื่น  
ขออนุญาต) ในวันท่ี 2 - 3 ธันวาคม 2564 
4. ภารกิจด้านการบริการด้านช่าง - อบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบวัสดุ ระดับต้น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2564 และงานสนับสนุนภารกิจ
กรม - อบรม ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นท่ี 15 ในวันท่ี 6 - 15 มิถุนายน 2565 

     5.4.3 มีการพัฒนาของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลมุเรื่อง 
   ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่...... 

กรมได้มีการจัดโครงการสมัมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิ่มสงูขึ้นของระดับน้ำทะเลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) กรณีศึกษาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของกรมเกิดความเข้าใจ  
ต่อผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม  
ตามแนวทางการปรับตัวและยืดหยุ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทำให้การตั้งถิ่นฐานของประชาชนปลอดภัย สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
อย่างเหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรกรมฯ ที่รับผิดชอบงานวางและจัดทำผังเมือง และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน 
(GIZ) โครงการฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 118 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิ่มสงูขึ้น 
ของระดับน้ำทะเลต่อการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไข 

(https://drive.google.com/file/d/19GbLgcwOSEJnSOwUZqmsy7k8URmRrG_1/view?usp=sharing) 
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     5.4.3 มีการพัฒนาของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลมุเรื่อง (ต่อ) 
   ความรู้และทักษะดิจิทัล พร้อมตอบสนองต่อปัญหาที่ซับซ้อน และรองรับอนาคต ได้แก่....... 

กรมมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำสื่อการสอนสำหรับวิทยากรยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ ที่ไดร้ับ
มอบหมายให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากรในสังกัด หรือประชาชน ได้รับความรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่ดี โดยสามารถนำเทคโนโลยีรูปแบบ
ต่างๆ มาใช้ในการจัดทำสื่อการสอน ซึ่งถือเป็นการสร้างความน่าสนใจ จนก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการอบรมขึ้นระหว่าง
วันที่ 21 - 24 มกราคม 2563 ณ กรมโยธาธิการและผังเมอืง พระราม 9 มีผู้ผ่านการอบรมจำนวนท้ังสิ้น 39 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถจัดทำสือ่การ
สอนมาประยุกต์ในการจัดทำสื่อการสอนได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 
(https://drive.google.com/file/d/1xvNXO5Lka6Hhqf8dXrio0uBi6WvQ96zt/view?usp=sharing) 

    5.4.4 มีการพัฒนาบุคลากร และผู้นำให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤตทีจ่ะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน 
   โดย....... 

กรมฯ มีหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร เช่น  
1. หลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาเมือง (กลุ่มผู้บริหาร) โดยพัฒนาทักษะด้านการบริหารเชิงสมรรถนะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ การบริหารจัดการเมือง
อย่างยั่งยืน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความเสมอภาคหญิงชายในระบบราชการ การสร้างและพัฒนาทีมงานการพัฒนาตนเองสู่การเป็นข้าราชการยุคดิจิทัล 4.0 
การพัฒนากระบวนการทางความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม ภาวะผู้นำกับการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
(https://drive.google.com/file/d/1ZZhDD27tJxEpQPqdVAw8Gzgs7QHWQ_71/view?usp=sharing)  
2. หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่องค์กร (กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน) โดยพัฒนาทักษะด้านกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
รูปแบบและการบริหารสื่อภายใน-ภายนอกองค์กร การผลิตสื่อดิจิทัลและเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ผ่านคอนเทนต์และการเล่าเรื่องในโลกดิจิทัล 
เทคนิคการเขียนข่าว การประเมินและสรุปผลสื่อดิจิทัลเพื่อนำเสนอผู้บริหารและทำงานแบบบูรณาการ 
(https://drive.google.com/file/d/16B7Yv1XQ_ChDbRnoMZhfjdFlwgptLVA8/view?usp=sharing) 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัตกิาร 
 

 

 

 

6.1 กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
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     6.1.1 หน่วยงานมีการออกแบบ/ปรบัปรุงกระบวนการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกระบวนการนั้น 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

- กระบวนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื ่อง ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง ประกอบด้วยหน่วยงานราชการที่ รับผิดชอบในพื้นที่ต่าง ๆ ท้องถิ่น 
เครือข่ายชุมชนคนริมน้ำ ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชให้หมดไปในทุกพื้นที่เป้าหมาย ร่วมถึงการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการกำจัดและแนวทางความร่วมมือกับท้องถิ่นในการนำไปแปรรูป 

- กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองนา่อยู่ และสอดคลอ้งกับสภาพแวดล้อม 

- กระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบตัิการดิจทิัล พ.ศ. 2565 – 2569 
มุ่งสู ่ความเป็นเลิศในเรื ่อง เป็นองค์กรแห่งความสามารถในการชี้นำประเทศด้านการผังเมืองและโยธาธิการ  ด้วยบุคลากร เทคโนโลยี 
กระบวนการ และองค์ความรู้ ผ่านบริการด้วยทักษะที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายเชิงกายภาพของเมืองและประชาชนด้วยนวัตกรรมเชิงดจิิทัล
ต่าง ๆ ทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์เชิงสังคมของผู้อยู่อาศัย  
เพื ่อสร้างความสุขสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดล้อม และมีการจัดทำกระบวนการ End to End Digitalization, การบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง, ระบบสารสนเทศที่ให้บริการในกรม, ศูนย์ประสานงานระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและความปลอดภัย, ระบบจัดเก็บข้อมูล
ส่วนกลาง, การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย, กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน (https://office.dpt.go.th/asdg/th/other/)  
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     6.1.2 หน่วยงานมีการติดตามควบคุมกระบวนการ โดย 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามควบคุม ระบบติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเป็นประจำ ติดตาม
ความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และติดตามผลการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม  
บนระบบรายงานผลทางอินเทอร์เน็ต แสดงผลรายงานในระบบ ONE DPT ผ่านเว็บไซต์ http://onedpt.dpt.go.th หรือ Application  
“ONE DPT” ประกอบด้วย 6 ระบบบนหน้าเว็บไซต์ ระบบบริหารติดตาม ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง Web GIS 
Portal ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งในส่วนของการแก้ไขปัญหาผักตบชวาจะมีศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา https://onedptportal.dpt.go.th/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=a1b5bc95edae4533a606a2f8a2a869f8  
เป็นหน่วยติดตามประเมินผลรายงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อให้สามารถนำนวัตกรรมมาบริหารจัดการให้
การติดตามควบคุมกระบวนการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   
 
 

ใช้ตัวชี้วัด เช่น…  
- ร้อยละของพื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รับการวางจัดทำผังเมืองรวมแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้และมีกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่าง
เหมาะสม   
- จำนวนผักตบชวาและวชัพืชทีส่ามารถกำจัดได้ 
- ร้อยละของโครงสร้างพืน้ฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  

   ใช้ข้อมูล คือ… 
- จำนวนปริมาณการกำจัดผักตบชวาของแต่ละหน่วยงาน 
- จำนวนผังเมืองรวมที่จัดทำ 
- จำนวนผักตบชวาและวัชพืชที่ถูกกำจัด 
- จำนวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ร่วมกับเครือข่าย คือ…ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอปท.ในพื้นที่ที่จัดทำผังเมือง/พัฒนาเมือง และภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา 
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     6.1.3 หน่วยงานออกแบบกระบวนการโดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แบบ end to end Process 
   คิดเป็นร้อยละ 100 ของกระบวนการทั้งหมดที่ต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานระบุ  

(รายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
1) กระบวนการออกแบบอาคารและประมาณราคา เป็นกระบวนการทำงานหลักที่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานภายในองค์กร 
เนื่องจากบางโครงการที่ทางหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้วนั้น มีองค์ประกอบของเนื้องานที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ 
เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ จึงได้วางแนวทางในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายในองค์กรไว้ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีความเชี่ยวชาญในแต่
ละด้านต่างกัน เป็นกระบวนการทำงานที่ส่งต่อแต่ละหน่วยงานดำเนินการจนกว่าจะจบกระบวนการ เช่น สำนักสนับสนุนและพัฒนาตาม  
ผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่มีบางโครงการที่จำเป็นต้องให้อาศัยผู้เชี่ยวชาญในด้านสถาปัตยกรรมเป็นผู้ออกแบบ จึงได้ส่งต่อให้ 
สำนักสถาปัตยกรรมดำเนินการออกแบบ และเมื่อเสร็จเรียบร้อยจะดำเนินการส่งต่อให้กับกองมาตรฐานราคากลางเพื่อตรวจสอบแบบ  
และประมาณราคาสำหรับดำเนินการขั้นต่อไป 
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง สำนักสถาปัตยกรรม สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
กองมาตรฐานราคากลาง 

   2) กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม เป็นกระบวนการทำงานหลักที่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานภายในองค์กรเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากการวางผังเมืองจะต้องอาศัยการดำเนินการจากหลายหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อให้สำเร็จลุล่วงและได้มาตรฐาน เช่น สำนักผัง
ประเทศและผ ังภาคจะดำเน ินการกำหนดนโยบายการต ั ้ งถ ิ ่นฐานและการใ ช ้ประโยชน ์ท ี ่ ด ินของประเทศเพ ื ่ อเป ็นแนวทาง  
การพัฒนาพื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาค จังหวัด และอำเภอ สนับสนุน กำกับ และประสานงานการพัฒนาพื้นที่ ส่วนสำนักวิศวกรรม  
การผังเมืองจะดำเนินการสำรวจ รังวัด และจัดทำแผนที่เพื่อการผังเมืองทุกระดับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักวิเคราะห์และประเมินผล สำนักผังประเทศและผังภาค สำนักผังเมืองรวม สำนักวิศวกรรมการผังเมือง  
สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง  
 

ซึ่งในปัจจุบันมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯ และผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและ
แผนปฏิบ ัต ิการดิจ ิท ัล  พ .ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเม ือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-
plan/1105#wow-book/) 
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     6.1.4  หน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการ 
ได้แก่ 
   เทคโนโลยีที่นำมาใช้ คือ…ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

กระบวนการที่ถูกยกระดับ คือ… 
1. กระบวนการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กับข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืน 
ผลงานที่โดดเด่น คือ การทำบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระหว่าง 
การไฟฟ้านครหลวงกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
2. กระบวนการบูรณาการข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดิจิทัล  

ผลงานที่โดดเด่น คือ การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ร่วมกับกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) “ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต 
(LandsMaps)” ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ปี 2563 
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6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้พัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัล เข้ามาใช้ เพ่ือยกระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน/การให้บริการ 
   กระบวนการหลัก คือ  กระบวนการให้บริการข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลแผนผัง

กำหนดการใช ้ประโยชน ์ท ี ่ด ินในพื ้นท ี ่ผ ัง เม ืองท ั ่วประเทศ ผ ่านเว ็บไซต ์ plludds.dpt.go.th และ Application Landuse Plan  
ให้ประชาชนสามารถสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลด้านผังเมืองได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินกับเจ้าหน้าที่โดยตรง นวัตกรรม/ดิจิทัลที่นำมาใช้ คือ  ระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 

   

   กระบวนการสนับสนุน คือ  กระบวนการให้บริการเรื่องร้องเรียน  
นวัตกรรม/ดิจิทัลที่นำมาใช้ คือ ระบบรับ-ส่ง ร้องเรียน (ออนไลน์) ผ่าน Web Application สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแจ้งเร่ืองร้องเรียนได้ที่ 
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php โดยสามารถติดตั ้ง Web App ไว้บนหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อสะดวก 
ในการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล และช่วยประหยัดเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่กรมฯ โดยมีคู่มือการใช้งาน ดังนี้ 
https://drive.google.com/file/d/12sIPYgkaB9cvlGy867oNdqdGXG-Pvd0V/view?usp=sharing  
 

ทั้งนี้ หน่วยงานมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและ
แผนปฏิบ ัต ิการดิจ ิท ัล  พ .ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเม ือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-
plan/1105#wow-book/) ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

     6.2.2  ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน 
 

 
 
 

 
 

โดย... 
หน่วยงานมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-
book/)  ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ 
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6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.2.3 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทีซ่ับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูงตอ่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 
 

 
 

 

 

นวัตกรรม คือ  การบูรณาการเพื่อการบริการ ร่วมกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านผังเมือง โดยการบูรณาการ
ข้อมูลเพื่อการบริการ ร่วมกับกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) “ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps)” ได้รับรางวัลบริการ
ภาครัฐ ระดับดีเด่น ปี 2563 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง คือ หน่วยงานต่าง ๆ ทำงานกันคนละด้าน การใช้แบบแปลน/แผนผัง/แผนที่ ที่มีขนาดที่แตกต่างกัน 
ความชัดเจนจึงมีความแตกต่างกันตามลักษณะของแพลตฟอร์มที่ใช้งาน และการสืบค้นหาข้อมูลที่ต้องดำเนินการในหลาย ๆ หน่วย ในระบบ
และวิธีการที่แตกต่างกันการบริการการร่วมศูนย์โดยให้ทุกเรื่องที่มีลักษณะเดียวกันที่มีความเกี่ยวเนื่องกันให้มีความสมบูร ณ์และพร้อม
ให้บริการในหลายหน่วยงานในที่เดียวกัน จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการรับบริการในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ 
 

ทั้งนี้ หน่วยงานมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและ
แผนปฏิบ ัต ิการดิจ ิท ัล  พ .ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเม ือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-
plan/1105#wow-book/) ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
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6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     6.3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ ดังนี ้
  

 

 กระบวนการหลักที่สำคัญ 2 ลำดับแรก 
กระบวนการหลักที่สำคัญลำดบัแรก คือ กระบวนการออกแบบงานก่อสร้างและประมาณราคาผ่านระบบ BIM (ระยะเรียนรู้และจัดหา
เครื่องมือ) 
ต้นทุน คือ เวลา และการบริหารจัดการ 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ ใช้ระบบ BIM มาบรหิารจัดการงานออกแบบ 
ระยะยาว ได้แก่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการออกแบบงานก่อสร้างและงานระบบ เกิดการบริการประชาชนที่มีความถูกต้อง 
แม่นยำ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ ่งในปัจจุบันมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี ่ยวชาญ ในการจัดทำ
กระบวนการจ ัดทำสถาป ัตยกรรมองค ์กรและแผนปฏ ิบ ัต ิ การด ิจ ิท ั ล  พ .ศ . 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิ การและผ ังเม ื อง 
(https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-book/) ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งใน
กระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
กระบวนการหลักที่สำคัญลำดบัที่สอง คือ กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) 
ต้นทุน คือ เวลา การบริหารจัดการ และค่าใช้จา่ยในการเดินทางของผู้รับบริการ 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ ใช้ระบบ Testing เพื่อลงทะเบียน และจดัเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ และม ีQR Code สแกนเพื่อ
ตรวจสอบสถานการณด์ำเนนิการ และดาวนโ์หลดเอกสารผลการทดสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และความรวดเร็วในการดำเนินงานขั้น
ต่อไป รวมทั้งประหยัดค่าใช้จา่ยในการเดินทางของผู้รบับริการ ง่ายต่อการใช้งานบนระบบอินเตอร์เน็ต 
ระยะยาว ได้แก่ มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏบิตัิ
การดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-
book/) ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ 
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6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     6.3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ ดังนี้  (ต่อ) 
   กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ 2 ลำดับแรก 

กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญลำดับแรก คือ กระบวนการยื่นคำร้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับการผังเมืองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ต้นทุน คือ เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ  ง่ายต่อการใช้งาน 
บนระบบอินเตอร์เน็ต 
ระยะยาว ได้แก่ มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และก่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการของ
ประชาชน ซึ่งในปัจจุบันมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-
plan/1105#wow-book/) ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
 
กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญลำดับที่สอง คือ กระบวนงานให้บริการด้านการออกแบบเฉพาะงานสถาปัตยกรรม 
ต้นทุน คือ เวลา และการบริหารจัดการ 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ ใช้เครื่องสแกนแบบเพื่อสำเนาแบบกระดาษไขที่ผ่านมา การลงนามแล้ว นำมาจัดเก็บแบบในรูปแบบ
ไฟล์ (PDF) และใช้ระบบ ONE DPT ช่วยในการติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และความรวดเร็วในการ
ดำเนินงานขั้นต่อไป 

ระยะยาว ได้แก่ มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏบิตัิ
การดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-
book/) ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ 
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     6.3.2 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน 
   โดยนวัตกรรมนั้น คือ นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) ในการก่อสร้างถนนโดยวิธีการจัดรูปที่ดิน ตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ปี 2547 โดยวิธีการก่อสร้างถนนตัดใหม่แก้ปัญหาที่ดินตาบอดโดยใช้วิธีการจัดรูปที่ดิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการก่อสร้างถนนโดยไม่ต้องจ่ายค่าเวนคืนที่ดิน ซึ่งในปี 2564 ดำเนินการไปจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วยจังหวัดบึงกาฬ เทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก นราธิวาส บริเวณหนองตาเห่ียม จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ (https://office.dpt.go.th/lr/th/23-12-2564) 
โดยสามารถลดต้นทุน งบประมาณการเวนคืนได้ 100 % 

   

     6.3.3 นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดย (ระบุ) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

การกำหนดนโยบาย/มาตรการ คือ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน ลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะงานด้านการผังเมืองที่มีผลกระทบต่อประชาชน เอกชน และหน่วยงานอื่น ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข รวมถึงความมั่นคง เช่น ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต 
(LandsMaps) โดยมีหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน คือ กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กทม. กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล และการจัดรูปที่ดินฯ นำมาแก้ปัญหาด้านงบประมาณก่อสร้างถนนเพื่อลดค่าเวนคืน มีการดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึง
ปัจจุบัน โดยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมทางหลวงชนบท ในการบูรณาการข้อมูลการปฏิบัติงานให้มีความ
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ ใช้วิธีการแบ่งที่ดินมาพัฒนาถนนและจัดรูปที่ดินให้ใหม่ ช่วยให้ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
ประชาชนไม่ต้องออกจากพื้นที่ ทช. ทำการก่อสร้างถนนตามผังเมืองโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน ในแต่ละปี ทช. มีงบเวนคืนกว่า 2.2 พันลา้นบาท 
สามารถลดงบประมาณและนำงบไปใช้ในการก่อสร้างถนนเพิ่มเติมได้ 

   
 

การใช้เทคโนโลยี คือ ใช้ระบบสารสนเทศ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบแผนที่ดิจิทัล (https://dolwms.dol.go.th/tvwebp/) เชื่อมโยง 
การใช้งานบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันทางมือถือ ในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และค้นหาพื้นที่ผังเมือง ทางแอปพลิเคชัน  
Landuse Plan หรือ(https://plludds.dpt.go.th) 

   
 

 

แบ่งปันทรัพยากร คือ กรมโยธาฯ มี พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ปี 2547 (https://office.dpt.go.th/lr/th/portfolio) เป็นเครื่องมือ 
คือ การก่อสร้างถนนไม่ต้องเวนคืนที่ดินจากเจ้าของ โดยใช้วิธีจัดรูปผังที่ดินให้เหมาะสมและแบ่งที่ดินมาใช้ในการก่อสร้าง  ใช้วิธีการแบ่งที่ดิน
มาพัฒนาถนนและจัดรูปที่ดินให้ใหม่ โดยประชาชนไม่ต้องออกจากพื้นที่ ทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือจะมีมูลค่าเพิ่มข้ึน  
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     6.3.4 หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยข้อมูลเทียบเคียงที่นำมาใช้ 
 

 
 

 
 

 

 

 คือ...ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์/แผนที่ โดยเทียบเคียงกบั 
- กรมที่ดิน                     - การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                           - Nostramap Thailand 
- กรมพัฒนาที่ดนิ             - การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค                        - กรมธนารักษ์ 
- Google Thailand         - กรมแผนที่ทหาร 
- ESRI Thailand             - สำนักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) 
 
และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างไร ระบ.ุ..  
นำข้อมูลมาเทียบเคียงเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่ของกรมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตาม
ภารกิจหลัก มุ่งสู่การเป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร 
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     6.4.1 หน่วยงานมีการกำหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพื่อการคาดการณ์ความสำเร็จของ
กระบวนการ ระบุ 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

กระบวนการ คือ... 
- กระบวนการสำรวจปักหมุดแนวถนนโครงการคมนาคมขนส่งตามผังเมือง 
- กระบวนการสำรวจจัดทำแผนที่กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ 
- กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติในระดับอำเภอ 
- กระบวนการประเมินผลการคมนาคมและขนส่งตามผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
- กระบวนการผังเมืองที่จัดทำ (ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน) 
- กระบวนการผังเมืองที่จัดทำ (ผังเมืองรวมชุมชนระดับอำเภอ) 
- กระบวนการการวางผังพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด คือ… 
- จำนวนการสำรวจปักหมุดแนวถนนโครงการคมนาคมขนส่งตามผังเมือง (แห่ง) 
- จำนวนการสำรวจจัดทำแผนที่กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ (แห่ง) 
- จำนวนการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติในระดับอำเภอ (อำเภอ) 
- จำนวนการประเมินผลการคมนาคมและขนส่งตามผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ผัง) 
- จำนวนผังเมืองที่จัดทำ (ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน) (ผัง) 
- จำนวนผังเมืองที่จัดทำ (ผังเมืองรวมชุมชนระดับอำเภอ) (ผัง) 
- พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง (ผัง) 
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     6.4.2 หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสำเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น 
       ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ คือ… 

          - พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วม (โครงการ) 
          - จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (แห่ง) 
          - จำนวนโครงการพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (แห่ง) 
          - จำนวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แห่ง) 
         ตัวชี้วัดด้านสังคม คือ… 
          - จำนวนพื้นที่ที่ได้รบัการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน (แห่ง) 
          - จำนวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย (แห่ง) 
          - จำนวนพื้นที่ที่ได้รบัการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดนิ (ไร่) 
         ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ… 
           - ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันการพังทลาย (โครงการ) 
          - จำนวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางนำ้ที่ถูกกำจัด (ผักตบชวา/วัชพืช) (ตัน) 
         ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข คือ… 
          - ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส 

   โคโรนา 2019 (COVID-19) (ร้อยละ) 
- จำนวนบุคลากรในสังกัดส่วนกลางที่ได้รับการสนับสนนุให้มีความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัตงิานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 (สนบัสนนุและจัดหาวัคซีนให้บุคลากร, ฉีดพ่นฆ่าเชือ้อาคาร, ตรวจ ATK ก่อนปฏิบัติงาน) (จำนวนคน) 
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     6.4.3 ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่น ที่สง่ผลต่อความสำเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ โดยผลงานที่โดดเด่นนั้น 
  

 คือ… 
         ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง/สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
          - พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วม 
          - พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันการพังทลาย 
          - พื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย 
        ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป… 
          - ความมั่นคงในพื้นที่สามารถป้องกันผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
          - ความมั่นคงชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการป้องกันจากการพังลายของพื้นที่ และการสูญเสียดินแดน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนี ้
          - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
          - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
          - พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
          - พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 
        ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป… 
          - การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมในทุกด้าน 
          - การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวก ปลอดภัย พร้อมในการให้บริการ ทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ 
          - การพัฒนาพื้นที่ในชุมชนเมืองตามแนวถนนผังเมือง เพื่อขยายเส้นทางจราจร พัฒนาเมืองให้มีความเจริญเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิผลของการดำเนินงาน โดย 
 

 
 

 
 

 
 

มีการจัดการความเส่ียง โดยความเส่ียงน้ันคือ… 
1. ด้านพันธกิจ คือ 
- การประชุมรับทราบปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และทบทวนผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อแก้ไขปัญหา กำหนดแนวทางปฏบิัติ 
ปรับปรุงแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (After Action Review) 
- มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ทุกไตรมาส http://oldoffice.dpt.go.th/reportdpt/index.php/reportplan  
2. ด้านเทคโนโลย ีคือ 
เนื่องจากกรมโยธาธกิารและผังเมืองมีเป้าหมายการพัฒนาในเรื่องการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลทางเทคโนโลยี แตเ่ม่ือข้อมูลถูกพัฒนาและจัดเก็บรวบรวม
เพื ่อการจัดการอยู ่บนคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก กิจกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือก่อการร้ายก็จะตามมาด้วย เนื ่องจาก ข้อมูล 
บางประเภทเป็นข้อมูลที่มีราคาสูง หรือมีความเสี่ยงต่อความมั่นคง หากถูกทำลาย หรือเข้ามาควบคุมจากภายนอก ซึ่งอาจนำไปสู่สภาวะวิกฤติของ
ประเทศได้ในปัจจุบันเรื่อง Cyber Security เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและมีการลงทุนอย่างสูง เพื่อการป้องกันให้เกิดความปลอดภัย และประเทศต่าง ๆ 
ที่มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ก็ได้มีการพัฒนากฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ มาคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับ Cyber Security  
และจัดการโดยวิธีการ… 
1. ด้านพันธกิจ คือ  
ผู้บริหารแต่ละหน่วยรวบรวมปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยงต่าง ๆ มาจัดกลุ่มประชุมตามกรณีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อรวมกันหาแนวทางแก้ไข สรุปถอด
บทเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (https://www.dpt.go.th/th/press-release/6785) 
2. ด้านเทคโนโลยี คือ  
กรมฯไดพ้ัฒนาการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลทางเทคโนโลยีควบคู่กับความปลอดภัยในทุกมิติ ข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น ผังเมือง หรือฐานข้อมูลการใช้อาคาร 
ต้องมีการวางระบบความปลอดภัยไม่ให้มีการโจรกรรม เปลี่ยนแปลง หรือทำลายข้อมูล ซ่ึงต้องมีการพัฒนาระบบ สร้างผู้เชี่ยวชาญและการลงทุนด้านเครื่องมือ
สิ่งที่สำคัญ คือการสำรองข้อมูล (Back Up) และจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลสำคัญในรูปแบบกระดาษควบคู่ไปกับการสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
ทั้งนี้ กรมฯมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯ และผู้เชี ่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและ
แผนปฏิบ ัต ิการดิจ ิท ัล  พ .ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเม ือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-
plan/1105#wow-book/) ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ในการทำงาน/การให้บริการ 
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิผลของการดำเนินงาน โดย (ต่อ) 
      เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน คือ… 

        1. ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด คือ ทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน และแผนความต่อเนื่อง (BCP) ในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
    2. ความเสี ่ยงด้านพันธกิจ คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว เนื ่องจากประเทศไทยไม่ได้ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้ง  

การวางแผนรับมือภัยพิบัติจึงยังต้องพัฒนาต่อเนื่อง กรณีล่าสุดในปี 2554 ประเทศไทยประสบภาวะอุทกภัยรุนแรง การช่วยเหลือและตอบสนองเป็นไป
อย่างยากลำบาก เพราะไม่เคยประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่ ซึ่งในกรณีที่โลกมีแนวโน้มภัยพิบัติรุนแรงขึ้น ประเทศไทยต้องมีแผนรับมือกับภัยพิบัติขนาด
ใหญ่ท ี ่ก ่อความเส ียหายเป ็นวงกว้าง ส ่งผลกระทบต่อส ิ ่ งปล ูกสร ้างโครงสร ้างพ ื ้นฐาน ความปลอดภัยของโครงสร ้างท ี ่ส ่งผลต่อชีวิต  
การรับมือกับผลกระทบของภัยพิบัติต้องอาศัยพื้นฐานด้านการออกแบบและก่อสร้าง ดังนั้น ไม่ว่าภารกิจด้านงานผังเมือง/อาคาร/บริการด้านช่าง/
พัฒนาเมือง ล้วนเกี ่ยวกับการรับมือด้านภัยพิบัติทั้งสิ ้น กรมฯ มีบทบาทสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน  
เพื่อเตรียมพร้อม และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ  

        มีการเตรียมความพร้อม คือ…  
1. ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด คือ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดโรคไวรัส 2019 ตามกระบวนการขั้นตอนที่
กำหนดในแผน BCP เพ ื ่อให ้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต ่อเน ื ่อง ความเส ี ่ยงที ่ เก ิดข ึ ้นมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค  
และมาตรการทางรัฐบาลในการควบคุมคนและพื ้นที ่ เพื ่อลดความเสี ่ยงในการติดเชื ้อ พร้อมมาตรการคัดกรอง การเว้นระยะห่าง  
การใช้หน้ากากอนามัย และการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ เป็นต้น  
2. ความเสี่ยงด้านพันธกิจ คือ ดำเนินการตามกระบวนการทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เช่น จัดอบรมการให้ความรู้เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน ฝึกซ้อมการหนีไฟเพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และในส่วนของภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
นั้น ได้มีการวางแนวทางรับมือโดยการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัย
พิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ของความปลอดภัยในชีวิตประชาชน ซึ่งได้มีการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของระบบป้องกันน้ำท่วมและ
เขื่อนป้องกันตลิ่งอยู่เสมอ 
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ตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธก์ารดำเนินการ (รอบตัวชี้วัด) 
 
ตัวช้ีวัดหมวด 7 ประกอบด้วย กลุ่มตัววัดผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ทั้งหมด 6 มิติ  
- ในแต่ละมติิ ให้นำเสนอตัวช้ีวัดมา 5 ตัว  
- ต้องนำเสนอตัวช้ีวัดในกลุ่มตัววัดสำคัญ (กลุ่มตัววัดที่มีเครื่องหมายดอกจัน *) อย่างน้อย 1 ตัว  
- ในแต่ละกลุ่มตัววัด สามารถนำเสนอตัวช้ีวัดได้มากกว่า 1 ตัว แต่ไม่เกิน 3 ตัว 
- ไม่ควรนำเสนอตัวช้ีวัดเดียวกันซ้ำในหัวข้ออื่น ๆ 

 
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 

เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล่าวต้องมีความสมัพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  
รวมทั้งตัววัดที่ดำเนินการ ตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่กำหนดไว้ประจำปีและตัววัดร่วม ตัววัดด้านการดำเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

2562 2563 2564 
1.1 (มากดี) จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
(งปม.ปีเดียว) 18 โครงการ 13 18 20 111.1 500 

1.2 (มากดี) จำนวนอาคารภาครัฐที่ได้รับการกำกับ ดูแล และตรวจสอบ  
(น้อยลงจากสถานการณ์ COVID-19) 6,283 อาคาร 6,450 6,116 5,890 93.7 200 
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2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base) 
 - ไม่มีตัวชี้วัด – 
 
 

 

3. การดำเนินการด้านกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลการดำเนนิการด้านกฎหมาย ตัวช้ีวัดทีส่ะทอ้นผลสมัฤทธ์ิที่เกี่ยวข้องกับการกำกับข้อมูลที่ดี (Data governance)*** 
 - ไม่มีตัวชี้วัด - 
 
4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์*** 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

4.1 (มากดี) จำนวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ดำเนินการ
ปรับปรุงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ
เป็นผังแม่บทการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัด 

16 ผัง 14 16 16 100 300 

4.2 (มากดี) ความยาวของพื ้นที ่ร ิมตลิ ่งร ิมแม่น้ำ
ภายในประเทศที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะการพังทลาย 

111,337 เมตร  
(ผลค่าเฉลี่ยปี 62-63) 106,926 115,748 113,969 102.4 300 

4.3 (มากดี) จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาด้วยวิธีจัดรูป
ที่ดินเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ี  1,199 ไร่ 368 1,199 2,281 190.2 500 

 

 
5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่นๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุตามยุทธศาสตรอ์ื่นๆ ตามนโยบายของสว่นราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจดัอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศ ในด้านตา่ง ๆ  เป็นต้น 

 - ไม่มีตัวชี้วัด – 
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7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน 

เป็นการวัดผลด้านการให้ความสำคัญกับผูร้ับการบริการ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี และประชาชนจากการบริการส่วนราชการในด้านต่าง ๆ ได้แก ่ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเตบิโต
ของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผูร้ับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 
 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย*** 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วนราชการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

1.1 (น้อยดี) ร้อยละค่าเฉลี่ยความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
บริการตามภารกิจต่าง ๆ ของกรมฯ 

ร้อยละ 24 25 24 23.40 102.6 300 

1.2 (น้อยดี) ร้อยละค่าเฉลี ่ยความไม่พึงพอใจในการตรวจสอบ 
ความปลอดภัยอาคารของรัฐ ร้อยละ 22.80 24 22.80 21.60 105.6 400 

1.3 (มากดี) ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม ร้อยละ 93.40 91.60 93.40 93.60 100.2 300 

 
2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ*** 
ตัวช้ีวัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและการใหค้วามร่วมมือจากประชาชนและผูเ้ข้ามารบัการบริการจากส่วนราชการ สะท้อนการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์  
(การเข้าถึงงานบริการผ่านเครื่องมอื Social Listening) 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

2.1 (มากดี) จำนวนการให้คำปรึกษาด้านช่างแก่ประชาชนหรือผู้เข้า
มารับบริการจากส่วนราชการ  371,242 ครั้ง 121,950 620,534 600,425 161.7 500 
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3. ผลการดำเนินการด้านโครงการประชารัฐ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความสำเร็จของการดำเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจำหน่ายสินคา้ภายใตโ้ครงการประชารัฐ ความผูกพันและความร่วมมอื 
 - ไม่มีตัวชี้วัด – 
 
 

4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรบัเปลี่ยนด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ตอ่ผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
 - ไม่มีตัวชี้วัด – 
 

5. การแก้ไขเร่ืองร้องเรียน 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว มมีาตรฐาน ทันการณ์ และเกิดผล หรือเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

5.1 (มากดี) ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขและ
ยุติเรื่องของศูนย์ดำรงธรรม  ร้อยละ 87.04 89.47 84.61 100 114.9 500 
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7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร และเครือข่าย 
เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการด้านการบรหิารบุคคลและเครือข่าย ในการพัฒนา และการสร้างการมสี่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายในการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน 

 
1. จำนวนนวัตกรรมต่อบุคลากร/จำนวนโครงการที่สำเร็จจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย*** 
ตัวช้ีวัดของการพัฒนานวัตกรรม/ความสำเร็จของโครงการที่เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือเครือข่ายของหน่วยงาน *** 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

1.1 (มากดี)  จำนวนนวัตกรรมและโครงการเทคโนโลยีที่ดำเนินการ
สำเร ็จ (ระบบแสดงความเห็นและยื ่นคำร้องการปิดประกาศ 
15/30/90 วัน ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562) 

1 ระบบ - - 1 100 300 

    

2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา*** 
ตัวช้ีวัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

2.1 (มากดี) ร้อยละของข้าราชการท่ีมีผลประเมินระดับดีเด่นจากจำนวน
ข้าราชการท้ังหมดท่ีครองตำแหน่งในแต่ละปี ร้อยละ 61.72 60.75 62.68 65.73 106.5 400 

 

3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งตามแผน 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งตามแผน 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

3.1 (มากดี) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงข้ึน 11 คน 10 11 17 154.5 500 

 

หนา้ | 120 



4. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งต้ังให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ไดร้ับการแต่งตั้งให้ไปรว่มในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

4.1 (มากดี) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั ้งให้ไปร่วม 
ในภาคีเครือข่ายภายนอกท้ังระดับชาติและนานาชาติ 2 คน 1 2 2 100 300 

 
5. จำนวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

5.1 (มากดี) จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาบริจาค
โลหิต (มารับบริจาคในสถานที ่) (น้อยลงจากสถานการณ์ 
COVID-19) 

100 คน - 342 109 109 400 
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7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 
เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลเุป้าหมายด้านการเปน็แบบอย่างที่ดีหรือการเป็นต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของสว่นราชการ 

 
1. จำนวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก*** 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการทีไ่ด้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกท่ีแสดงถึงความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

1.1 (มากดี) สำนักงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกับสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ในระดับดีจากผลงานโครงการจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัด 

1 รางวัล 1 - - 0 200 

 
2. จำนวน Best practice* 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best practice 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

1.1 (มากดี) กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ 
ระดับดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทการบูรณาการข้อมูลเพื่อการ
บริการ (ผลงาน “ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยภูมิ
สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)) 

1 รางวัล - 1 - 0 200 
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3. จำนวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง  
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการ        
- รางวัลระดบักรม เป็นรางวัลทีส่่วนราชการระดับกรมมอบให้หน่วยงานย่อยในสังกัด 

    - รางวัลระดบักระทรวง เป็นรางวลัที่มอบให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด 
 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

3.1 (มากดี) จำนวนบุคลากรต้นแบบที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ 
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการ 

34 คน 29 40 33 97.1 200 

3.2 (มาก ดี )  กรมโยธาธ ิการและผ ั ง เม ืองได ้ ร ับรางวัล  
“องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร 
อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) 

1 รางวัล - - 1 100 300 

 

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสำเร็จของการแข่งขัน โดยไดร้ับการจดัอันดับในระดับนานาชาติ 
  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

4.1 (น้อยดี) อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 
(อันดับที่ดีขึ้น) จากการจัดอันดับของธนาคารโลก (World Bank) 
ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง โดยกรมโยธาฯ ให้บริการข้อมูลการ
ทดสอบดิน (soil test) เพื่อลดขั้นตอนในการขออนุญาต (ไม่มีการจัด
อันดับในปี 64) 

21 27 21 0 0 200 

   

5. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการ โดยมีบคุลากรของตนเองได้รับการยกย่องจากภายนอก 
 - ไม่มีตัวชี้วัด – 
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7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
 เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการดำเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของ
พื้นทีแ่ละประเทศ 
 

1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม*** (กระบวนการที่ดำเนินการข้ามหลายหน่วยงาน) การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลุผลของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ดำเนินการข้ามหลายหน่วยงานของส่วนราชการ (Area base) ความสำเร็จในการดำเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน 
(Joint KPI) 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

1.1 (มากดี) กระบวนการจัดการข้อมูลร่วมกันบนระบบเดียวกัน 
“ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
ทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วม
บูรณาการข้อมูลแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดิจทิลั
ในพื ้นที ่ 76 จังหวัด หน่วยงานเข้าร่วมประกอบด้วย กรมที ่ดิน 
กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

5 หน่วยงาน - 5 5 100 300 

 
2. ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกจิ ผ่านการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

2.1 (มากดี) จำนวนรายได้จากค่าธรรมเนียมการบริการทดสอบวสัดุ
ที่เพ่ิมขึ้นประจำปี 55.3305 ลบ. 40.4113 55.3305 60.3321 109 400 
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3. ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสังคม และความมั่นคง 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสังคม และความมั่นคง ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

3.1 (มากดี) จำนวนการให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ 
และพิจารณาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและ
กฎหมายขุดดินและถมดิน 

752 ครั้ง - 752 754 100.3 300 

 

4. ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

4.1 (มากดี) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน
ความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) กรณีเกิดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ร้อยละ 100 - 100 100 100 300 

 
5. ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดลอ้ม ผ่านการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

5.1 (มากดี) จำนวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำท่ีถูกกำจัด  1,126,342 ตัน 1,087,537 1,126,342 1,154,241 102.5 300 
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7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลเุป้าหมายด้านการบริหารจดัการเพื่อการลดต้นทุน การสรา้งนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

 

1. การลดต้นทุน*** (ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช)้ 
ตัวช้ีวัดของการลดต้นทุนท้ังในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรบัปรุงงาน และการนำเทคโนโลยดีจิิทัลมาใช้เพื่อลดต้นทุนในการทำงาน เช่น ต้นทุนท่ีลดลงจากการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
 - ไม่มีตัวชี้วัด – 
 

2. จำนวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ 
ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 

ผลการดำเนินงาน % 
ความสำเร็จ 

คะแนน 2562 2563 2564 

2.1 (มากดี) จำนวนโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการพัฒนา 2 ระบบ 4 5 2 100 300 

 

3. ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี*** (Open Data, เชื่อมโยงข้อมูล, Digitize Process, e-Services) 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ตัวช้ีวัดด้านการเปิดข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมูล การปรับปรุงบริการ การให้บริการด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

3.1 (มากดี) จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ในการแสดงความเห็นและยื่นคำรอ้งด้านผังเมืองผ่านระบบออนไลน ์
(ระบบแสดงความเห็นและยื่นคำรอ้งการปิดประกาศ 15/30/90 วัน 
ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562) 

1 ระบบ - - 1 100 300 

3.2 (มากดี) จำนวนระบบที่ไดร้ับการพัฒนาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ระบบ - - 1 100 300 

 

หนา้ | 126 



4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภยัพิบตัิต่าง ๆ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

4.1 (มากดี) จำนวนพื้นที่ท่ีมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ีชุมชน 
ที่สามารถป้องกันผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นท่ีชุมชนได้ 
(โครงการที่อยู่ในระยะเวลาค้ำประกันของกรมฯ) 

20 พ้ืนท่ี - 20 20 100 300 

 

5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฏระเบียบ และกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 2562 2563 2564 

5.1 (มากดี) จำนวนการพัฒนาปรบัปรุงและจดัทำข้อบังคับเกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินและถมดิน และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

7 ฉบับ - 7 9 128.6 500 
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ส่วนที่ 3 
ภาคผนวก 
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คำสั่งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการพัฒนาให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ทาง website และมี
มาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก 
2. มีการเชื่อมโยงกระบวนการและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ไม่ว่าจะ
เป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
3. ม ีการบ ูรณาการข ้อม ูลและความร ่วมม ือระหว ่างหน ่วยงาน 
และเครือข่ายภายนอก เช่น การทำ MOU 
 

1. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในองค์กร และวางแผนการจัดการความเสี่ยง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นจะสามารถตอบสนองได้ทันการณ ์
2. พัฒนายกระดับบุคลากรให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ ก้าวทัน
เทคโนโลยี สร้างความรอบรู้และพัฒนาให้มีทักษะหลากหลายด้าน 
3. พัฒนาระบบการสร้างนวัตกรรม 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบดิจิทัล 

1. วางแผนการทำงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ 
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
2. พัฒนากระบวนการและคุณภาพการให้บริการโดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกและยังช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางมาติดต่อขอใช้บริการ 
3. พัฒนาช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ให้
มีหลากหลายช่องทางมากยิ่งข้ึน  
4. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ 
โดยมีการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการและนำมาปรับปรุงการ
ทำงานให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการ 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. มีการวางแผนและเตรียมการ 
2. ยืดหยุ่นและตอบสนองทันการณ ์
3. นวัตกรรมในทุกกระบวนการ 
4. มีความสามารถในการเรียนรู้และมีขดีสมรรถนะสูง 

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

1. การเข้าถึงข้อมูล 
2. แบ่งปันข้อมูล 
3. เช่ือมโยงกระบวนการ 
4. ประสานการทำงานข้ามหน่วยงาน 
5. บูรณาการไรร้อยต่อ 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ดำเนินการ 
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ขั้นตอนการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประเมินตนเอง (Self Assess) 
- ทบทวนลักษณะสำคัญขององคก์าร 
- ประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (หมวด 1-6) 
- ประเมินผลงานคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  

2. ช้ีจุดที่ต้องปรับปรุง (Identify Gap) 
จากการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 และ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

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

4. นำไปปฏิบัติ (Implement Solutions) 
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ 
- ติดตามกำกับโดยใช้Line กลุ่มของผู้บรหิาร และ 

Application ONE DPT 

5. วัดผลการปรับปรุง  
(Measure Results and Impacts) 
- ประเมินผลลัพธ์ PMQA หมวด 7 
- ประเมินผลตามเกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ  
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ความเห็นของผู้ตรวจประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 [การประเมินตัวชี้วัด] 

หมวด 1 การนำองค์การ 

1.1 ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.1.1 ผู้บริหารกำหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) (ระบุอย่างน้อย 2 ด้าน) 
        มีการดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้… 

ด้านเศรษฐกิจ คือ…ดำเนินการด้านพัฒนาถนนโครงการตามผังเมือง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และการวางผังในเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะและนำข้อมูลดังกล่าวไปบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ภาพรวมและเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ด้านสังคม คือ…ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการควบคุมอาคารด้านความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยตลอดจนกำกับการตรวจสภาพและการใช้
อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนในสังคม มีความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม คือ…ดำเนินการด้านการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและผังประเภทอื่น ๆ  ตามนโยบายของรัฐ  
โดยการวางผังเมืองที่สอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร ร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการ
กำหนดรายละเอียดการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีในผังเมือง โดยคำนึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และต้องถูกต้องตามหลักวิชาการเป็น
สำคัญ 
 

ด้านสาธารณสุข คือ…ดำเนินการด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร ด้านการบริการด้านช่างล้วนต้องดำเนินการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ยึดหลักนิติธรรมในการบริหารงาน ปฏิบัติตาม
ระเบียบ/กฎเกณฑ์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเคร่งครัด มีการดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภยั คำนึงถึงการสาธารณสุขเป็นสำคัญด้วย 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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1.1 ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.1.2 ผู้บริหารกำหนดทิศทางองค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน โดยทิศทางขององค์การ 
        

 

คือ…ดำเนินภารกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักนิติธรรม และความเสมอภาคในการให้บริการประชาชนตลอดจนได้ให้ความสำคัญ  
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแสวงหาฉันทามติกระจายอำนาจในการบริหารราชการอย่างเหมาะสมและคุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารงาน และมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี ่ยวชาญในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและ  
ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (http://office.dpt.go.th/asdg/th/other/) 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     1.1.3 ผู้บริหารกำหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทาง 
      

 
 

 

  คือ…กรมโยธาธกิารและผังเมืองโดยผู้บริหารระดับสงูมุ่งมั่นจะพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรด้านดิจิทัล จึงจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 
ของกรมฯ เพื่อให้มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับทั่วองค์กร นำไปสู่การพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีแผ นงาน/
โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการด้านการบริการให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงบริการได้ง่ าย 
สะดวก และรวดเร็ว โดยสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ลดการเดินทาง ลดภาระด้านเอกสาร พัฒนานวัตกรรมการบริการด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคารและการบริการด้านช่าง 
และเพิ่มช่องทางบริการผ่านระบบดิจิทัล เช่น ระบบบริการข้อมูลกายภาพการผังเมืองแบบดิจิทัล ระบบยื่นขอข้ึนทะเบียน/ต่ออายุผู้ตรวจสอบอาคาร 
ระบบการให้บริการตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร เป็นต้น (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-book/) 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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1.1 ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.1.4 ผู้บริหารได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
        คือ…ด้านการผังเมือง ปรับปรุงกฎหมายการผังเมือง เพื่อแก้ปัญหากฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป บูรณาการภาค

ส่วนต่าง ๆ พัฒนาให้ครอบคลุมทั่วถึงปรับปรุงกฎหมายโดยทำเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกระจายอำนาจให้ อปท. เจ้าของพื้นที่วางและจัดทำผังเมือง
รวมได้ เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีดินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการอาคารและบริการด้านช่าง มีการออกแบบเพื่อคนพิการ อาคารเขียวประหยัดพลังงาน อาคารลอยน้ำ อาคารผู้ประสบภัยอาคารต้าน
แผ่นดินไหวการทดสอบวัสดุที่ได้มาตรฐานสากลควบคุมอาคารด้วยความปลอดภัย การใช้โรงมหรสพ การตรวจอาคาร 9 ประเภทภาครัฐที่ส่งผล
กระทบหากเกิดภัยพิบัติ บริการออกแบบแปลนก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนนำไปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจัดทำข้อมูลด้านช่าง/ผังเมืองไว้บริการ
บนเว็บไซต์ www.dpt.go.th 
ด้านการพัฒนาเมือง ปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำและชายทะเลพังทลายทำให้สูญเสียดินแดน ได้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะ ลดปัญหาตลิ่งพังป้องกันการสูญเสีย
ดินแดนระหว่างประเทศ ส่วนปัญหาด้านเศรษฐกิจได้พัฒนาตลาดชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ/เมืองศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     1.1.5 ผู้บริหารกำหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทิศทาง 
        คือ ผู้บริหารได้กำหนดทิศทางขององค์กรโดยมีเป้าประสงค์ คือ เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมืองและการควบคุมอาคาร และประชาชนได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง เพื่อให้
บุคลากรยึดเป็นแนวทางในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก (https://www.dpt.go.th/th/organi-direction) อีกทั้ง
ผู้บริหารยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัลและยกระดับงานบริการให้กับผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย จึงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 ของกรมฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่1 ยกระดับการบริหารงานและให้บริการผ่านแพลตฟอร์มกลางการผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการด้านการบริการ 
ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-book/) 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.2.1 มีการกำหนดนโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส   

        คือ…กรมฯ ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณูปการ
ต่อสังคม การจัดการกระบวนการและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งผลลัพธ์ที่สะท้อนความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์การ
อย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมนโยบายหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ  
4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสนองต่อหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประกาศให้บุคลากร ได้ทราบและถือปฏิบัติ และมีการกำหนด
แนวทางการดำเนินงาน ในการระดมสรรพกำลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานตรวจสอบการทุจรติในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เช่น 
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐพร้อมกับมีบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดเพื่อสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจของประชาชน 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     1.2.2 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการได้ 
        คือ...กรมโดยผู้บริหารและบุคคลากรประกาศเจตนารมณ์เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญของกำนัล

ทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (No Gift Policy) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส และเผยแพร่เจตนารมณ์ผ่านหน้าเว็บไซต์กรมฯ 
(https://www.dpt.go.th/th/announce-news/6941) 
- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลและมีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  (http://oldoffice.dpt.go.th/psd/images/Scan_20200804-2.pdf) 
- โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมฯเป็นประจำทุกปี เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชิดชู
เก ียรต ิค ุณเจ ้าหน้าที ่ท ี ่ประพฤติด ีปฏิบ ัต ิชอบมีค ุณธรรมจร ิยธรรมให้ส ังคมร ับรู ้  ( https://office.dpt.go.th/moral/th/general-press-
release/7965) 
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนนรวม 
87.91 คิดเป็นระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           มีแนวทางสร้างความโปร่งใส แต่ยังไม่เป็นต้นแบบ เช่น ได้รับรับรางวัลยกย่องด้านความโปร่งใสระดับ AA หรือการมีแนวปฏิบัติที่ดี 
                  ที่สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ส่วนราชการอื่น ๆ ได้เนื่องจากแนวทางที่นำเสนอนั้นได้มีการดำเนินการในหลายหน่วยงาน 

 
 
 

หนา้ | 136 



 
 

1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.2.3 มีการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการติดตามรายงานผลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใส 
        คือ…มีช่องทางร้องเรียน ของศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับการป้องกันการทุจรติและสร้างความโปร่งใส  

ทาง website http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php และมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและ
ผู้เชี่ยวชาญจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนในการบริหารงานและการ
จัดการบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล ให้บริการข้อมูลอย่างปลอดภัย เช่ือมโยง และเปิดเผยตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     1.2.4 มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
        คือ…มีการกำหนดมาตรการการดำเนินงานให้บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองพึงปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีความสนใจด้วยความบริสุทธ์ิใจตลอดจนวางระบบสื่อสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย ทาง website https://www.dpt.go.th/th/ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     1.2.5 การเปิดเผยผลการดำเนินงาน การบริหารงบประมาณและอ่ืน ๆ สู่สาธารณะ ผ่านช่องทาง   
        คือ…กรมโยธาธิการและผังเมืองมีการรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ ในหัวข้อรายงานผล 

http://oldoffice.dpt.go.th/reportdpt/index.php/reportplan 
ผลการประเมิน 

ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
 

                         

 

     1.2.6 หน่วยงานได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอกทั้งในและต่างประเทศ    
        

 
คือ…ได้ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการประเมินของ
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนนรวม 87.91 คิดเป็นระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์
ต้นแบบในการพัฒนารักษามาตรฐานของสหกรณ์ (เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินเกณฑ์การวัดพื้นฐาน เกณฑ์การบริหารความเสี่ยง เกณฑ์ธรรมภิบาล) 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           ต้องมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านความโปร่งใส การได้รับรางวัลด้านความโปร่งใส และควรเป็นรางวัลจากการประเมิน ITA ในระดับ AA 
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1.3  การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.3.1 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 

   นวัตกรรมการทำงานที่ทำร่วมกับเครือข่าย คือ กรมฯมีแนวทางการดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองให้
เป็นไปตามผังเมืองรวม มีเป้าหมายในแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ให้ได้รับการจัดรูปแปลงท่ีดินใหม่และมีสาธารณูปโภคเข้าถึงและ
ได้มาตรฐานด้วยวิธีการปันส่วนที่ดินอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยไม่มีการเวนคืนที่ดิน ดำเนินการร่วมกับเจ้าของที่ดิน 
ภาครัฐและเอกชน โดยเน้นความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินเป็นหลัก โดยมีกลไกการพิจารณาการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้แก่ คณะกรรมการ 

จัดรูปท่ีดินเพื่อพฒันาพื้นที ่คณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปท่ีดินฯ คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการ
จัดรูปที่ดินฯ และคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯระดับจังหวัด  ประกอบกับปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำสถาปัตยกรรมองค์กรมาใช้ในการบริหาร
จัดการเพื่อให้การทำงานในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถพัฒนากลไกหรือแนวทางต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสำหรับผู้บริหาร 
มีการนำระบบ ONE DPT-LR ใช้สำหรับการติดตามรายงานโครงการภาพรวมระดับพื้นที่ ภาพรวมงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

   นวัตกรรมการให้บริการที่ทำงานร่วมกับเครือข่าย คือ การพัฒนานวัตกรรมการบริการเกี่ยวกับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นการบูรณา
การข้อมูลกับเครือข่าย คือ กรมที่ดิน ในการแสดงขอบเขตแปลงที่ดิน และข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักผังเมืองรวม กรมโยธาฯ โ ดย
จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามโครงการจัดรูปที่ดิน 4 ระบบ ผ่านทางเว็บไซต์ http://150.95.30.232/websheet/index.html#/ ได้แก่ ระบบเพื่อ
อำนวยความสะดวกสำหรับผู ้ปฏิบัต ิงานในพื ้นที ่ ค ือ ระบบ  Web Sheet Replot เพื ่อการคำนวณสัมประสิทธิ ์ต ่าง ๆ ในการจัดรูปที ่ด ินใหม่ 
(http://150.95.30.232/websheet/#/) และระบบ Web Map LR เพื ่อสนับสนุนการออกแบบจัดรูปแปลงที ่ดินใหม่เชื ่อมโยงกับระบบ Web Sheet 
Replotting (http://150.95.30.232/websheet/index.html#/mapsheet/login) ระบบ LR Map Viewer สำหรับประชาชนหรือเจ้าของที่ดินในการ
ติดตามโครงการจัดรูปที่ดินฯ แสดงตำแหน่งโครงการฯ แผนผังเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการโครงการฯ (http://150.95.30.232/websheet/index.html#/lrmap-
viewer/home) และระบบ ONE DPT-LR สำหรับผู้บริหาร เพื่อติดตามรายงานโครงการภาพรวมระดับพื้นที่ ภาพรวมงบประมาณ และประเมินผล 
การดำเนินงานของโครงการ 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 
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1.3  การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     1.3.2 มีกลไก/แนวทางที่เอื้อให้เครือข่ายท้ังภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน โดยมีกลไก/แนวทาง 
        คือ…มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และ

คณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผกัตบชวาระดบัจังหวัด (สำเนาคำสั่ง https://drive.google.com/drive/folders/1s0u37gJvlV242uz5X950lzmxQnssrXWj?usp=sharing) 
ซึ่งปัญหาผักตบชวาเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีหน่วยงาน
หลักท่ีบูรณาการความร่วมมือกัน โดยดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชไม่ให้เกิดการสะสม
ตัว สร้างปัญหาการสัญจรทางน้ำ เพิ่มการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เนื่องจากการกำจัดผักตบชวาเป็นภารกิจด้านการ
พัฒนาเมืองซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมฯในมิติด้านการแก้ไขปัญหาพื้นที่ และมีการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามสถานการณ์ปัญหา
ผักตบชวาผ่านระบบ https://onedpt.dpt.go.th/whdts/dashboard 
เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมคือ…ส่วนราชการ องค์การมหาชน และท้องถิ่น ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมการ
ปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมประชมสัมพันธ์ กรมวิชาการเกษตร กองบัญชาการกองทัพไทย 
กองทัพบก กรุงเทพมหานคร สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GIZDA) กรมโยธาธิการและผังเมือง กองบูรณะและ
บำรุงรักษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                         

     1.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายโดยมีเครือข่ายภายนอก 
        คือ... การทำ MOU ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกับการไฟฟ้านครหลวง โดยการไฟฟ้านครหลวงส่งมอบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 3 

ช้ันข้อมูล คือข้อมูลสถานีไฟฟ้า ข้อมูลพื้นที่ให้บริการไฟฟ้า และข้อมูลแนวสายส่งไฟฟ้า ร่วมดำเนินการ 
โดยนโยบายนั้น คือ…กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบูรณาการข้อมูล แผนงานและ
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 4 ด้านคือ 
ด้านคมนาคมและขนส่ง ด้านแหล่งน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านผังเมือง จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผลจากการร่วมมือสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระดับประเทศ เรื่อง การบูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา และบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การพัฒนาประเทศมีความสอดคล้อง
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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1.3  การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     1.3.4 มีแนวทางสื่อสาร/สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นในบุคลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจให้เกิดการทำงานอย่างสัมฤทธิ์ผล 
        คือ…ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสารภายในองค์กร คือให้พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า

มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของผู้บริหารและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน เช่น มีการนำ 
Application ONE DPT มาใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของกรมให้มุ ่งไปสู ่ผลสัมฤทธิ ์ และมีการร่วมกันของบุคลากรในกรมฯ  
และผู้เชี่ยวชาญจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนในการบริหารงาน 
และการจัดการบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล เสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการนำระบบ 
Application Line มาใช้สำหรับกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มเพื่อสื่อสารและปฏิบัติงาน 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                     
 

1.4  การคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
     1.4.1 มีมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมาตรการนั้นคือ 

        คือ…มาตรการตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร มาตรการการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช การประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนในงานผังเมือง และงานโครงสร้างที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     1.4.2 มีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์ โดย 
        การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย ได้แก่…ใช้ระบบ infoquest ในการค้นหา ตรวจสอบ ติดตามผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจ

หลักของกรมฯ ครอบคลุมสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยใช้ key words ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำแพงกันคลื่น เขื่อน
ป้องกันตลิ่ง เป็นต้น และรายงานข้อมูลการค้นหา ติดตามผลกระทบท่ีเกิดขึ้นผ่าน Line กลุ่มของผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการสั่งการแก้ไขพร้อม
ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็วผ่านทางสื่อต่าง  ๆ และกรมฯมีการจัดทำ Application ONE DPT ให้ผู้บริหาร มาใช้ในการติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของกรมฯ นอกจากนี้ กรมฯมีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช เนื่องจากการกำจัดผักตบชวา  
เป็นภารกิจด้านการพัฒนาเมืองซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมฯในมิติด้านการแก้ไขปัญหาพื้นที่ โดยมีหน่วยงานหลักที่บูรณาการความร่วมมือกัน ของ
เครือข่าย คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรุ งเทพมหานคร กรมประมง และคณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับ
จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามสถานการณป์ัญหาผกัตบชวาผ่านระบบ https://onedpt.dpt.go.th/whdts/dashboard 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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1.4  การคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     1.4.2 มีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์ โดย 
   การใช้เครือข่าย คือ…กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเนื่องจากการกำจัดผักตบชวา เป็นภารกิจ

ด้านการพัฒนาเมืองซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมฯในมิติด้านการแก้ไขปัญหาพื้นที่ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน สนับสนุน
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดเก็บผักตบชวาและหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกำลังพล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ร่วมกันสนับสนุนแรงงาน เพื่อบูรณาการในการเร่งกำจัดผักตบชวาในพื้นที่   ในการเฝ้าระวัง เรื่อง…การป้องกันสิ่งกีดขวางทางน้ำโดย
การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                            

     1.4.3 มีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการด้านการจดัการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม    
        คือ…ร้อยละความสำเร็จของการกำจัดผักตบชวา (เนื่องจากการกำจัดผักตบชวา เป็นภารกิจด้านการพัฒนาเมืองซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมฯในมิติด้าน

การแก้ไขปัญหาพื้นที่) โดยเรือกำจัดผักตบชวา เป้าหมาย ร้อยละ 100 (1,240,000 ตัน) และมีการติดตามผลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
(ระบุตัวเลข และหน่วย เดือน/ปี/) มีการรายงานผลทุกเดือนในระบบ มีการรวบรวมข้อมูลแสดงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานแก้ไข
ปัญหาผักตบชวา https://onedptportal.dpt.go.th/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=a1b5bc95edae4533a606a2f8a2a869f8 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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1.4  การคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     1.4.4 มีการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน) 
        มีการดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรการด้านการจัดการด้านเศรษฐกิจ คือ...การขออนุญาตก่อสร้าง ในประเทศไทยนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในอุตสาหกรรม  
ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ผลการติดตาม คือ...ความล่าช้าของขั้นตอนกระบวนการการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีรายละเอียดค่อยข้างยุ่งยาก ไม่ง่ายต่อการดำเนินการ ส่งผลต่อ
การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ  เศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาดังกล่าวจึงได้รับการแก้ไขปรับปรุงในกฎระเบียบปฏิบัติและการบูรณาการร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวเนือ่ง 
เช่น การขอใช้ไฟฟ้า-ประปา สามารถดำเนินการควบคู่ไปได้คราวเดียวกัน โดยปรับขั้นตอนวิธีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยดำเนินการปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาให้สะดวกรวดเร็ว ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 อันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยดีขึ้น จากปี 2019 
อยู่ในอันดับที่ 27 ในปี 2020 อยู่ในระดับที่ 21 ดีขึ้น 6 อันดับ สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการแข่งขัน 
 

มาตรการด้านการจัดการด้านสังคม คือ...เรื่องความปลอดภัยโรงมหรสพ ซึ่งมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก 
ผลการติดตาม คือ...ประชาชนผู้รับบริการ อาจไม่มีความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานท่ีที่ไม่ถูกกฎหมายควบคุมอาคารดา้นความปลอดภยัเกี่ยวกบั
โรงมหรสพและอาคารประเภทที่ต้องควบคุมอื่น ๆ การตรวจสอบติดตามผลการควบคุม เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 
โรงแรม สถานบริการ อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน และป้าย เป็นต้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น เพลิงไหม้ อาคารถล่ม เป็นต้น 
การแก้ไขปัญหาความเสี ่ยงที่เกิดขึ ้น โดยการควบคุม และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ ควบคุมให้ทั ่วถึง  
(มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ประจำปี และตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี โดยหน้าที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบอาคาร เจ้าของอาคาร หรือ
ผู้จัดการ นิติบุคคล และเจ้าพนักงานท้องถิ่น) สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
มาตรการด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ...เรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กร และการจัดทำผังเมืองรวม 
ผลการติดตาม คือ...ลดมลพิษ แก้ไขปัญหาโดยนำมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กร มาใช้ควบคุม กำกับ และติดตามผลดำเนินการตาม
มาตรการที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดให้ครบถ้วน รวมถึงจัดทำผังเมืองรวมที่กำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในผัง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีเป้าหมายการพัฒนาเมืองเป็นศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในรายละเอียดจะมีคำ
สำคัญคือ “เมืองน่าอยู่” และ “สิ่งแวดล้อมเมือง” (เน้นเรื่องการจัดการขยะและเรื่องน้ำ) การพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และมี
มาตรการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ที่ช่วยแก้ไขปัญหาแม่น้ำ ลำคลองต่าง ๆ หลายหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน กำจัดสิ่งกีดขวางจราจรทางน้ำ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น การติดตามผลการดำเนินงานใช้ระบบสารสนเทศตรวจสอบพื้นที่ที่มีการกีดขวางของผักตบชวาและวัชพืช มีระบบติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางอินเทอร์เน็ต โดยมีศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา เป็นหน่วยติดตามประเมินผล 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
 

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     2.1.1 หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ 
        ความท้าทาย  

คือ การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศ สถานการณ์อุทกภัยทีม่ีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายได้แก่ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยมีโครงการที่รองรับคือ โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ี
ชุมชน โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                            

        การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ  
การขยายตัวของชุมชนและเมืองที่มีการเตมิโตอยา่งรวดเร็วและตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม เช่น อยู่ในพื้นที่ลุ่ม พื้นที่น้ำหลาก ทำใหไ้ดร้ับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
รุนแรงมากขึ้น 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และรองรับการขับเคลื่อนสู่องค์การดิจิทลั ได้แก่… 
- ส่งเสริม สนับสนุน การวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับเพื่อเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งกรมมีระบบสารสนเทศในการวางท่อและจัดทำผัง เมือง  
1 จัดการแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 2 จำลองความต้องการการเดินทาง 3 ระบบสืบค้นและบริการข้อมูลแผนที่มาตรฐาน พัฒนาระบบ Landuse 
Plan เป็นช่องทางบริการสืบค้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผังเมือง ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดแผนรองรับการดำเนินงานเป็นดิจิทัลเช่ือมโยงข้อมูล
จากหน่วยงานภายนอกอัตโนมัติ ประมวลผลอัจฉริยะ (Business Intelligence) รวมถึงเครื่องมือจัดการ Big Data ช่วยจัดการประมวลผลอย่างมีประสทิธิภาพ  
- ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ เมือง ชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะพังทลายตลิ่งริมแม่น้ำ
ทั้งในและระหว่างประเทศ รวมถึงป้องกันกัดเซาะชายฝั่งทะเล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ำท่วม และระบบ
ติดตามการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ ให้หน่วยงาน , อปท. ,ประชาชน สามารถยื่นคำขอความ
ต้องการให้กรมดำเนินการพัฒนาพื้นที่อย่างรวดเร็ว และลดขั้นตอนดำเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     2.1.1 หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ 

        ความรับผิดชอบต่อสังคมคือ 
การดำเนินงานตามภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งในด้านการวางและจัดทำผังเมือง การพัฒนาเมือง การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่
ชุมชนหรือการดำเนินโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ได้คำนึงเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และความสมดุลของสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบทั้งในด้านบวก  
และลบต่อวิถีชีวิตประชาชน ซึ่งต้องมีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการวางแผนการ
ดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะชน 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก ่
1. ส่งเสรมิ สนับสนุน การวางและจัดทำผังเมืองในทุกระดับเพื่อเป็นกรอบช้ีนำในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
2. ส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ เมือง ชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซา ะ  
การพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศรวมถึงการป้องกันการกัดเซาะฝั่งทะเลชายฝั่งทะเล 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 

ดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     2.1.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่ 
       สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 รวมถึงออกแบบสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
เพื่อรองรับและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน่   
(1) การวางและจัดทำผังเมือง ได้มีการพัฒนาระบบการจัดการแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสำรวจ วิเคราะห์  
และจัดทำข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง 
(2) การบริหารโครงก่อสร้างตา่ง ๆ ได้มีการพฒันาระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง Construction Management 
(CM) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงได้มีการพัฒนา Application Landuse Plan  
(3) การกำกับ ดูแลอาคาร ได้มกีารพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้าง 
(4) การสำรวจออกแบบและประมาณราคา ได้มีการพัฒนาการพัฒนาระบบการออกแบบ 3 มิติ (BIM) 
(5) สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการพัฒนาระบบงานติดตาม (ONE DPT) เพื่อเร่งรัดติดตามผล
การดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                     
 

   สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ เช่น 
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อรองรับและเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปติดต่อขอรับบริการหรือขอเอกสารข้อมูลต่าง ๆ  กรมฯจึงได้พัฒนาช่องทางการ
ให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล 3 ช่องทาง ประกอบด้วย Website (www.dpt.go.th) Mobile Application (Landuse Plan) และ  Line OA (DPT 
Information) เพื่อเป็นช่องทางบริการ สืบค้นข้อมูล ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ค้นหาที่ทำการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รวมถึง Line Bot เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ อาทิ ประกาศข่าว งานผังเมือง ข้อมูลกฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง ห้องสมุดออนไลน์ 
แบบบ้านเพื่อประชาชน เอกสารความรู้ E- BooK และการถาม – ตอบของประชาชน เป็นต้น 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 
ยังไม่ได ้

ดำเนนิการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 

ดำเนนิการ 
การประเมินตนเอง 

     2.1.3 กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ มีการคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ อย่างไร 
      การมสี่วนร่วมของบุคลากร เครือขา่ย โดย 

การสร้างภาคีเครือข่ายในการวางและจัดทำผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนการวางแผนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน 
เป็นต้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัส โคโรนา COVID - 19 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ปรับแนวทางในการ
ดำเนินงาน โดยเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบ Online รวมถึงมีการประชุมสัมมนาผ่าน Video Conference เป็นต้น 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

        ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย 
1. การดำเนินตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น การวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ ได้มีการสร้างภาคเครือข่ายด้านการผังเมืองรวมทั้ง
มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางและจัดทำผังเมืองให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน 
2. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชน การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม หรือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ได้มีการจัดประชุมประชาพจิารณ์รับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ทั้งก่อนวางแผนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนที่ตอ้งการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาและอุทกภัยน้ำท่วม ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและรัฐบาลมีความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณในการเยียวยา
ปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในอนาคตอย่างยั่งยืน เป็นต้น        

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 
ยังไม่ได ้

ดำเนนิการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 

ดำเนนิการ 
การประเมินตนเอง 

     2.1.3 กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ มีการคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ อย่างไร 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  เช่น 
1. สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การวิเคราะห์โอกาสของกรมในเรือ่งนโยบาย ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม ดังนี ้
ด้านนโยบาย : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่เน้นการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 6 เน้นเรื่องการพัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนแม่บทที่ 9 
เน้นเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนแม่บทที่ 19 เน้นในเรื่องการบริหารการจัดการน้ำทั้งระบบ ซึ่งให้ความสำคัญกั บการเตรียมพร้อม
และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ                                                                                                  
2. สภาพแวดล้อมภายในกรมโยธาธิและผังเมือง ใช้แนวทางคิดของ 7’S McKinsey ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งพบว่าจุดแข็งของ
กรมในด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านบุคคล (Staff) และด้านระบบงาน (System) มีระบบการดำเนินงานที่เช่ือมโยงกันระหว่างการผังเมือง การพัฒนา
เมือง และการอาคาร มีการปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 และบังคับใช้ พ.ร.บ.อาคาร อย่างชัดเจน 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 

     2.2.1 มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น    
        เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ พื้นที่เมือง ชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 

จากปัญหาอุทกภัย 
ผลกระทบ คือ ประชาชนไดร้ับความเดือดร้อน และไม่ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินจากปญัหาภัยพิบัติน้ำท่วม 
กระทบต่อยุทธศาสตร์ด้าน  ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 

ยังไม่ได ้
ดำเนนิการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     2.2.1 มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น    
   ตัวชี้วัด คือ 

1. พ้ืนท่ีภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจได้รบัการวางผังเมือง 137 ผัง 
2. พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้ และเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปตาม
มาตรฐานผังเมือง ร้อยละ 100 
3. จำนวนพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีเป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 214 แห่ง 
4. ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมโีอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
5. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 49,039 ไร่ และป้องกันตลิ่ง 131,682 เมตร 
ผลกระทบ คือ เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและอยู่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม 
กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 

ยังไม่ได ้
ดำเนนิการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     2.2.2 มีการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะยาว โดย   
        เป้าหมายระยะสั้น คือ เมืองมีความน่าอยู่ ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่ 
1. พ้ืนท่ีภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจได้รบัการวางผังเมือง 137 ผัง 
2. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 49,039 ไร่ และป้องกันตลิ่ง 131,682 เมตร 
 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

        เป้าหมายระยะยาว คือ พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ 
ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่ 
1. ประเทศมผีังเมืองเป็นกรอบช้ีนำในการพัฒนา โดยพื้นท่ีภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจได้รับการวางผังเมือง 137 ผัง 
2. พื้นที่เมือง/ชุมชน พืน้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 49,039 ไร่ และป้องกันตลิ่ง 131,682 เมตร 

  
 

 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 

ยังไม่ได ้
ดำเนนิการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     2.2.3 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางท่ีรองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ   

        ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ต่อหน่วยงาน โดยหน่วยงานมีความเสี่ยงที่สำคัญ คือ 
มีความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
แผนงาน/แนวทางที่รองรับความเสี่ยงคือ......  
โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ กิจกรรมการกำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ำ เป็นต้น 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ของส่วนราชการ (ที่ระบุไว้ในข้อหรือความเสี่ยงในระดับ
องค์กร 2.2.1-2.2.2) หรือความเสี่ยงในระดับองค์กร 

        ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อประเทศด้านเศรษฐกิจ/สงัคม/สาธารณสุข/สิง่แวดล้อม โดยหน่วยงานมีความเสี่ยงที่สำคัญ  
เช่น....การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชน ซึง่ส่วนใหญ่จะดำเนินการก่อสร้างในเขตเมืองที่มีชุมชนหนาแน่น ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุน่ละออง หรือปัญหาด้านสังคม เชน่ ความไม่สะดวกในเสน้ทางสัญจร จราจรติดขัด เป็นตน้  
แผนงาน/แนวทางที่รองรับผลกระทบ คือ 
1. กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างดำเนินการวางแผนการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย และมีการฉีดน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่าง
สม่ำเสมอ  
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน มีการกำหนดระยะเวลาให้
สัญญาณไฟจราจรการเปิด-ปิด ถนนเพื่อขุดเจาะในการวางท่อระบายน้ำ เป็นต้น 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 

ยังไม่ได ้
ดำเนนิการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ การประเมินตนเอง 

     2.3.1 แผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
   แผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน รวมถึงแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน เช่น โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 19 การบริหารจัดการนำ้
ทั้งระบบ โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง (สสผ.) 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     2.3.2 แผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีการคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ทำน้อยได้มาก) การลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน 
โดยใช้วิธีการ เช่น 

       
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ได้แก่ 
การพัฒนาระบบการบริหารงานก่อสร้าง ให้สามารถติดตาม และกำกับดูแลงานก่อสร้างต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารของกรมฯ ให้มีความรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัดเวลาในการติดตาม เป็นต้น 
การปรับปรุงกระบวนการ ลดการทำซ้ำและความผิดพลาด ได้แก่ 
การพัฒนาระบบงานวางแผนระบบงานติดตาม รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารงานก่อสร้าง ให้สามารถติดตาม และกำกับดูแลงานก่อสร้างต่าง ๆ 
ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) 
เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารของกรมฯ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัดเวลาในการติดตาม เป็นต้น 
การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงานได้แก่ 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (One DPT)                                                                                
2. การพัฒนาระบบการออกแบบ 3 มิติ (BIM) 
3. การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารผ่านระบบ Online ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอาคารควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 
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2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 

ยังไม่ได ้
ดำเนนิการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ การประเมินตนเอง 

     2.3.3 แผนดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ สนับสนุนความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
        แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากำลัง โดย 

โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนการพัฒนาบุคลากร มีการ rotate โอนย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ หมุนเวียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและมีการพัฒนา
บุคลากร การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารงานก่อสร้างให้สามารถติดตาม และกำกับดูแลงานก่อสร้างต่าง ๆ ได้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT)  
เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารของกรมฯ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่าและประหยัดเวลาในการติดตาม เป็นต้น 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           
 

        แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดย 
1. การพัฒนาระบบการบริการฐานข้อมูลดิจิทลัด้านการผังเมือง (DDS) 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) พัฒนาระบบงานสารบรรณ เป็นต้น 
3. การพัฒนา Application เพื่อเป็นช่องทางให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น การพัฒนา Mobile Application (Landuse Plan) 
Line OA (DPT Information) เป็นต้น 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

        แผนการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกโดย 
1. การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง (DDS) 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) 
3. มีระบบสืบค้นกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
4. มีฐานข้อมูลอาคาร, เขื่อนป้องกันตลิ่งพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม โดยมีแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลด้านการผังเมืองกับฐานข้อมูลที่ดินของกรมที่ดิน, การกำหนดพื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ำท่วมของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) 
5. การพัฒนา Application เพื่อเป็นช่องทางให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น การพัฒนา Mobile Application (Landuse 
Plan) Line OA (DPT Information) 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 

ยังไม่ได ้
ดำเนนิการ 

อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนนิการ 

การประเมินตนเอง 

     2.4.1 หน่วยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุกที่เกิดจากการนำผลการวิเคราะห์ คาดการณ์ ไปออกแบบและกำหนดนโยบาย 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) ได้แก่ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผน คือ 
การดำเนินงานก่อสร้าง ล่าช้า ไม่ได้มาตรฐานทางวิชาการ ไม่มีความมั่นคง แข็งแรง เป็นต้น 
 

การเตรียมความพร้อมได้แก่ 
การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารงานก่อสร้างให้สามารถติดตาม และกำกับดูแลงาน
ก่อสร้างต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE 

DPT) เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารของกรมฯ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่าและประหยัดเวลาในการติดตาม เป็นต้น 
 

แผนการจัดการเชิงรุก ได้แก่ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ New Normal ได้ เช่น การพัฒนาระบบบริหารงานก่อสร้าง, การพัฒนาระบบ 
การออกแบบ 3 มิติ (BIM) เป็นต้น 
2. เพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านระบบ Online 
3. การประชุมสัมมนาผ่าน Video Conference 
4. ให้หน่วยงานในพื้นที่ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) ซึ่งมีทุกจังหวัดรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ส่งให้
ส่วนกลางวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           

      2.4.2 มีระบบในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบตัิการ 
        หน่วยงานมีระบบในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีระบบสารสนเทศกลาง (One DPT) ในการสนับสนุนการวางแผนติดตามผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งใน
ระบบ One DPT ประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ  การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง การติดตามความก้าวหน้าของโครงการการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่การพัฒนาฐานข้อมูลผังเมือง ฐานข้อมูลอาคาร รวมถึงฐานข้อมูลเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ และฐานข้อมูลพื้นทีน่้ำท่วม เป็นต้น 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 
ยังไม่ได ้

ดำเนนิการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 

ดำเนนิการ การประเมินตนเอง 

      2.4.2 มีระบบในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบตัิการ 
        หน่วยงานมีระบบรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ ได้แก่ 

ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ สศช.ที่ต้องติดตามรายงานผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธ์ิของยุทธศาสตร์เป็นรายไตรมาส 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

      2.4.3  หน่วยงานมีการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลการดำเนินงานตามแผน และทบทวนแผน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
        ได้แก่... การทบทวนและการคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การคาดการณ์ถึงพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในแต่ะละปี ของโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ีชุมชน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ 
 

การคาดการณ์ ได้แก่ 
 สถานการณ์ในฤดูฝนและการคาดการณ์ปริมาณฝน และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยอ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยา  
และการประชุมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือในฤดูฝนของแต่ละปี 
 การคาดการณ์ซึ่งพื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ และยังไม่ถูกบรรจใุน
แผนการดำเนินงานของกรมฯ หรืออยู่ในลำดับท้าย ๆ ของแผนการดำเนินงาน 
 

การปรับแผนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ ได้แก่ 
 การทบทวนและปรับพื้นท่ีเป้าหมาย เช่น พื้นที่เมือง/ชุมชน และพืน้ท่ีเศรษฐกิจสำคัญ  
 ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ 
 การทบทวนความเสียหายบรเิวณพื้นที่ตามตลิ่งรมิแม่น้ำ 
 ทบทวนการวางและจดัทำผังเมอืงในทุกระดับเพื่อเป็นกรอบช้ีนำในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                         ควรมีการระบุเป้าหมายและการคาดการณ์ กรณีที ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการปรับเป้าหมายหรือการคาดการณ์อย่างไร  
และการปรับแผน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่หรือสิ่งที่คาดการณ์อย่างไร และเมื่อดำเนินการตามแผนแล้วมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร 
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หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 

ดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     3.1.1 มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
        โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ การพัฒนากรมโยธาธิการและผังเมืองให้เป็นหน่วยงานที่ก้าวทันเทคโนโลยีตามนโยบายของรัฐ มุ่งสู่การเป็น

ระบบราชการ 4.0 โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินการต่างๆ ของกรมฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้แก่  
เว็บบอร์ด www.dpt.go.th ระบบ LINE OA (@dpt.go.th) Facebook งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง (http://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH) 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ พบว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปฏิบัติตน
ที่ถูกต้องตามกฎหมายด้านผังเมือง ด้านอาคาร พ.ร.บ.การจัดรูปที่ดิน พ.ร.บ.การขุดดินถมดิน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บางส่วน 
ไม่ทราบบทบาท ภารกิจ และงานบริการของกรมฯ และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการเข้าถึงงานบริการของกรมฯ ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 
เพื่อนำไปสู่การวางนโยบายเชิงรุก  คือ กรมฯ จึงมีนโยบายให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกรมฯ และบุคลากรภายในกรมฯ ดำเนินการร่วมกัน 
ในการปรับปรุงการดำเนินการต่าง ๆ ของกรมฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตรงจุด โดยการนำเสนอ
ข้อมูลชี้แจงทำความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทาง Social Media อย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
บทบาท ภารกิจ ในการให้บริการของกรมฯ ให้หลากหลายและมีความถี่มากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านจอ LED 
ให้บริการที่ไร้เงื่อนไขของเวลาและสถานที่ สามารถให้บริการทุกสถานที่และทุกเวลา เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ผ่านช่องทาง Social Media เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึงงานบริการของกรมฯ ได้มากขึ้น  และผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวางนโยบายเชิงรุกที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                         ควรแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างไร หรือไม่ได้ระบวุ่ามี
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมารวบรวามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำไปวิเคราะห์กำหนดแนวทาง
ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วอย่างไร 
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3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 

ดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     3.1.2 มีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
        ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมการรับบริการ, โทรศัพท์, โทรสาร, การติดต่อขอข้อมูล, การจัดการอบรม ประชุม สัมมนา, จดหมาย, ศูนย์ดำรงธรรม : , 

E-Mail : webmaster@dpt.go.th, เว ็บไซต์ : www.dpt.go.th/th/, Facebook : http://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/, แบบสอบถามสำรวจ
ความคิดเห็นและแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการผ่านทาง http://oldoffice.dpt.go.th/centernews/files/new9/form2.pdf 
นำมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ…ปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา  
ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ให้บริการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ด้วยอัธยาศัยไมตรีสุภาพอ่อนน้อม มีมนุษย์สัมพันธ์ และเต็มใจให้บริการที่รวดเร็ว 
และปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการหรือดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้อง
เดินทางมายังสถานที่ราชการ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้างความประทับใจในการเข้าใช้บริการเนื่องจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

   

   

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     3.1.3 มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
        คือ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้บริการ โดยรวบรวมจากเว็บไซต์ 

https://forms.gle/Xcx6nfoDZKZsgtFA6 และนำมาทำการประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อสรุปเป็นรายงานผลการประเมินตนเอง
เก่ียวกับความพึงพอใจต่อการบริการได้อย่างรวดเร็วและทันกาล เพื่อนำไปสู่การตอบสนองที่ดียิ่งขึ้น ทุกคนสามารถเข้าดูรายงานดังกล่าวผา่น
ทางเว็บไซต์ https://oldweb.dpt.go.th/th/satisfaction-report.html  
มาใช้ในการค้นหารวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ…จากรายงานผล
การประเมินตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการฉบับล่าสุด แสดงให้เห็นว่าการให้บริการโดยรวมสามารถสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ 
มีเพียงบางส่วนที่ได้รับข้อเสนอแนะ เช่น ส่วนภูมิภาค ป้ายชื่อหน้าห้องเล็กไป ควรทำป้ายให้ใหญ่สามารถมองเห็นได้ง่าย, สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
, ไม่มีป้ายบอกทางมาสำนักงาน ฯลฯ ซึ่งได้มีการแจ้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวไปยังหน่วยงานทุกส่วนให้ทราบและดำเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังมี  
การปรับปรุงงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น ระบบการให้บริการงานทดสอบวัสดุ งานให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 
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3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.2.1 มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้ อมูล
แหล่งอ่ืน ๆ 

        ฐานข้อมูลนั้น ได้แก่ ช่องทางยื่นคำร้องทางระบบอินเทอร์เน็ตจากสำนักผังเมืองรวมที่มีการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ มีการกำหนดกลุ่ม
แบบสอบถามคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละจังหวัด มีช่องทางการยื่นคำร้องทางเว็บไซต์ https://onedptgis.dpt.go.th/onedpt-
complain-ppl/ โดยได้มีการนำข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียจากช่องทางดังกล่าว และนำมาวิเคราะห์ถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการได้มากที่สุด 

  
 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

        มาใช้เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการ คือ นำผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจจากการให้บริการตามภารกิจ
ด้านผังเมือง โดยพัฒนาระบบแสดงความเห็นและยื่นคำร้องการปิดประกาศ 15/30/90 วัน ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 เพิ่มช่อง
ทางการรับฟังความเห็นของประชาชน ผ่าน https://onedptgis.dpt.go.th/onedptcomplain-ppl/ เพื่อความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และพัฒนาระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน (LANDUSE PLAN) ให้บริการเผยแพร่ข ้อมูลการใช้ประโยชน์ท ี ่ด ินทั ่วประเทศ  
ผ่าน http://plludds.dpt.go.th และ APP Landuse Plan ทั้ง IOS และ Android เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
และ เจ้าหน้าที่ของกรมฯที่ได้ลงพื้นที่ รับฟังความต้องการของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆตามภารกิจกรมฯ มาวิเคราะห์ โดยจัดตั้งคณะทำงาน 
ร่วมจากทุกสำนัก กอง เพื่อประสานงานและปรับปรุงการให้บริการ ให้เกิดความรวดเร็วและแก้ไขปัญหา สนองความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ  
และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการของกรมที่ได้มีการแก้ไข ปรับปรุง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมฯ 

  
 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร.          
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3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     3.2.2 มีการนำผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพื่อ 
        หาแนวทางมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหา คือ จากผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการของกรม

โยธาธิการและผังเมืองที่ได้จัดทำประจำทุกปีมีข้อเสนอแนะในส่วนงานบริการตามภารกิจของกรมฯ ทั้ง 14 งานบริการ ผู้รับบริการและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ ไม่ว่ าจะเป็น สถานที่จอดรถ ป้ายนำทาง อุปกรณ์สำหรับ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ 
วิธีการแก้ไขเชิงรุกคือ… สำรวจความพร้อมในแต่ละด้านของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคว่ามีความพร้อมในการให้บริการมาก
น้อยเพียงใด และจัดทำแผนเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการในส่วนที่ยังบกพร่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากที่สุด ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการในอนาคต สร้างความผูกพันระหว่าง
หน่วยงานกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   
   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

   หาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้รับบริการที่มีความสำคัญ 2 ลำดับแรก คือ... 
ผู้รับบริการที่มีความสำคัญลำดับที่ 1 คือ ประชาชนทัว่ไป  
มีความต้องการ คือ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
ผู้รับบริการที่มีความสำคัญลำดับที่ 2 คือ สื่อมวลชน  
มีความต้องการ คือ ความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลครอบคลุมทุกประเด็น บริการได้มาตรฐาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญลำดับที่ 1 คือ เครือข่ายภาคประชาชน 
มีความต้องการ คือ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญลำดับที่ 2 คือ บริษัทผู้รับจา้ง  
มีความต้องการ คือ ขัน้ตอนไม่ยุ่งยาก สะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมโปร่งใส 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     3.2.2 มีการนำผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพื่อ 
        หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงาน คือ นำผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการมาทบทวนว่ามีด้านใดที่ยังบกพร่องหรือมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำลงซึ่งได้นำผลการประเมินความพึงพอใจปี 2563 (93.60) เปรียบเทียบการให้บริการแต่ละด้านปี 2564 (94.00) 
พบว่าในปี 2564 มีความพึงพอใจสูงขึ้น https://oldweb.dpt.go.th/th/satisfaction-report.html ถือว่าการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ มีการพัฒนาช่องทางการใช้บริการในการรับข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานบริการของกรมผ่านทาง
เว ็บไซต ์  www.dpt.go.th/th/, เฟซบ ุ ๊ก : http://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/,ย ูท ูป : http://m.youtube.com/channel/UCH7hwu-
XAVaDJE-OuqVWS3Q, สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านผังเมือง พัฒนาเมือง การอาคารและบริการด้านช่างผ่านทาง Line OA 
(@dpt.go.th) และมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในงานด้านผังเมืองและด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในพื้นที่ทั้งประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นประกอบในขั้นตอนการดำเนินงานได้ เช่น ผังเมืองรวม
เมืองศรีราชา จ.ชลบุรี https://www.facebook.com/SrirachaPlan/videos/4980127515360318 

  
 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
     3.3.1 มีการสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เฉพาะกลุ่ม    

        คือ กรมได้บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนในการบริการงานด้านผังเมือง ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
ทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) ซึ่งกรมได้ร่วมบูรณาการข้อมูลแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดิจิทัล ในพื้นที่ 76 จังหวัด  
เพื ่อให้บริการประชาชนในการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับตำแหน่งรูปแปลงที ่ดินผ่ านระบบ LandsMaps ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://landsmaps.dol.go.th/ และจัดทำระบบแสดงความเห็นและยื่นคำร้องการปิดประกาศ 15/30/90 วัน ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง 
พ.ศ. 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำผังเมืองรวม ผ่านทางเว็บไซต์ https://onedptgis.dpt.go.th/onedpt-
complain-ppl/ ที่เปิดให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองในสิ่งที่ประชาชนต้องการ เพิ่มความสะดวก
ไม่ต้องไปยื่นคำร้องเองในพื้นที่ 

  
 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

 
 
 

หนา้ | 159 



3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     3.3.2 มีการสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ภาพรวม 
        คือ กรมฯมีการพัฒนาเว็บไซต์ https://www.dpt.go.th/th/ ให้มีความทันสมัยในการให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการหาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ 

ได้รับความสะดวกมากข้ึน มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้ผ่านทางยูทูป http://m.youtube.com/channel/UCH7hwu-XAVaDJE-OuqVWS3Q 
และเพิ่มช่องทางการติดตามข่าวสาร หรือติดต่อสอบถามข้อมูลด้านการผังเมือง พัฒนาเมือง การอาคารและบริการด้านช่างผ่านทางระบบไลน์ 
Line OA (@dpt.go.th) หรือเฟซบุ๊กงานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/ รวมทั้ง
ระบบรับ – ส่ง ร้องเรียน (ออนไลน์) ของศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ 
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/ 

  
 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

 
 

 

     3.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมท่ีให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถออกแบบการรับบริการได้เฉพาะบุคคล   
        คือ... 

- เพิ่มช่องทางรับข้อมูล ข่าวสาร งานบริการของกรมฯ ทางระบบ LINE OA (@dpt.go.th) โดยสามารถติดต่อ-สอบถามข้อมูลด้านการผังเมอืง 
พัฒนาเมือง การอาคารและการบริการด้านช่าง ทำให้ผู้ใช้บริการสะดวกและทันท่วงที 
- ม ีระบบตรวจสอบผังการใช ้ประโยชน์ท ี ่ด ิน (LANDUSE PLAN) ผ่านทาง http://plludds.dpt.go.th และ APP Landuse Plan ทั ้ง IOS  
และ Android ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทั่วประเทศ ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกไม่เสียเวลาเดินทางมาติดต่อที่
หน่วยงาน ลดขั้นตอน และลดเอกสาร  
- ให้บริการยื่นขอรับการทดสอบวัสดุผา่นระบบออนไลน์ ทำให้ผู้รับบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว สามารถขอรับการบริการได้ตลอดเวลา 
-  พ ัฒนาระบบแสดงความเห ็นและย ื ่ นคำร ้ องการป ิ ดประกาศ 15/30/90 ว ัน ตาม พ.ร.บ. การผ ั งเม ื อง พ.ศ. 2562 ผ ่ าน 
https://onedptgis.dpt.go.th/onedpt-complain-ppl/ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับบุคคลและนิติบุคคลในพื้นที่ขอบเขตผังเมืองรวมที่อยู่
ระหว่างปิดประกาศ สามารถแสดงความเห็น ยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารประกอบผ่านระบบได้ และสามารถติดตามผลการยื่นคำร้องผ่านระบบ
ได้ในอนาคต 

  
 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร.                                
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่างเร่ิม 
ดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     3.4.1 มีวิธีการตอบสนองและแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันกาล   
        โดย ดำเนินการตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าในประเด็นเก่ียวกับความทันสถานการณ์ มี Line PMOC ของกรมประชาสัมพันธ์ใน

การแจ้งหน่วยงานให้ตอบสนองต่อข่าวให้ทันเหตุการณ์ภายใน 24 ชม. ให้ชี้แจงข่าวให้สามารถสื่อสารและสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ
ให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสถานการณ์ เข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีชี้แจงข่าว เรื่อง “คัดค้าน
การเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิจากสีเขียวเป็นสีม่วง” เมื ่อวันที่ 19 มิ.ย. 2564 ได้มีการดำเนินการชี้แจงข่าวภายในเวลา 1 วัน  
มีรายละเอียดที่มาที่ไปของปัญหา ข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหา มีการชี้แจงผ่านสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุต่าง ๆ  Facebook 
งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง https://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/posts/4129461650433197 รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube :  
กรมโยธาธิการและผังเมือง Official  https://www.youtube.com/watch?v=sHVlA-i3LKo และ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=86400 เพื ่อสร้าง
ความมั่นใจในการแก้ไขข้อร้องเรียน และเกิดความพึงพอใจ ไม่ให้เกิดการคัดค้านหรือร้องเรียนซ้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจในการแก้ไข 
ข้อร้องเรียนและเกิดความพึงพอใจ 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

 
 

 

     3.4.2 มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 
   มีช่องทางหลักการรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทาง ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2299-4311, 0-2299-4056 ทางโทรสาร หมายเลข 0-2619-6520,  

0-2273-0886, และเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/  
   ระบุขั้นตอนและผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน โดยมีผังแสดงขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของกรมโยธาธิการและผัง

เม ือง (https://drive.google.com/file/d/1X-PIUBJrnNDDbnWrQauwBVrU-jEjS51t/view?usp=sharing) และกำหนดผู ้ร ับผ ิดชอบ
ชัดเจน โดยมีคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชยประจำ
หน่วยงานส่วนกลาง http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/files/pdf/DhamRT-C-2564.pdf  
หน่วยงานส่วนภูมิภาค http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/files/pdf/DhamRT-S-2564.pdf 

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

   การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีการติดต่อเรื่องร้องเรียน และสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมกรม
โยธาธิการและผังเมือง พร้อมรายงานให้อธิบดีและกระทรวงมหาดไทยทราบ เป็นประจำทุกเดือน  
(https://drive.google.com/file/d/1cePZGB6MsuSYtusRMB__ywvAu4HmFsOh/view?usp=sharing) *ต้องหาปี 64 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนินการ การประเมินตนเอง 

      3.4.3 มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพื่อลดอัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ำ ตอบสนองข้อร้องเรียน โดยข้อร้องเรียนที่พบ
บ่อย/ร้องเรียนซ้ำ  

        คือ… 1. เรื่องทั่วไป 2. ด้านการผังเมือง 3. ด้านการพัฒนาเมือง 4. ด้านการอาคาร 5. ด้านการบริการด้านช่าง 
และมีแนวทางในการแก้ไข คือ มีการสรุปวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัญหาเรื่องร้องเรียน หาแนวทางปรับปรุง/แก้ไขปัญหาเพื่อมิให้เกิด 
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเรื่องดังกล่าวขึ้นซ้ำ หรือมีการร้องเรียนในจำนวนที่ลดลง  เมื่อนำสถิติเรื่องร้องเรียนในภาพรวมปีงบประมาณ 2562  มา
เปรียบเทียบกับปี 2564 พบว่ามีข้อร้องเรียนลดลง 63.16% (ปี 2562 = 19 เรื่อง ปี 2563 = 13 เรื่อง ปี 2564 = 12 เรื่อง) และมีข้อร้องเรียนซ้ำ
ลดลง 100% (มีข้อร้องเรียนภารกิจด้านอาคารซ้ำในปี 2562 และ ปี 2563 ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยไม่มีการร้องเรียนซ้ำในปี 2564 คือเรื่อง ขอให้
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้สามารถใช้ลูกบอลดับเพลิง (Fire Extinguishing Ball) ในอาคาร และสถานท่ีต่าง ๆ ได้) 
เร่ืองร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564 ตามภารกิจด้านต่างๆ  
1) ด้านผังเมือง ปี 2562 = 4 เรื่อง ปี 2563 = 3 เรื่อง ปี 2564 = 2 เรื่อง  
2) ด้านอาคาร ปี 2562 = 6 เรื่อง ปี 2563 = 3 เรื่อง ปี 2564 = 2 เรื่อง  
3) ด้านการพัฒนาเมือง ปี 2562 = 1 เรื่อง ปี 2563 = 4 เรื่อง ปี 2564 = 0 เรื่อง  
4) ด้านบริการด้านช่าง ปี 2562 = 1 เรื่อง ปี 2563 = 1 เรื่อง ปี 2564 = 0 เรื่อง  
5) ด้านทั่วไป ปี 2562 = 1 เรื่อง ปี 2563 = 2 เรื่อง ปี 2564 = 8 เรื่อง 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร.                                ควรแสดงให้เห็นว่าแนวทางดังกล่าว สามารถลดข้อรอ้งเรียนซ้ำได้ และแสดงสถิติของข้อร้องเรียนซ้ำทีล่ดลง 

      3.4.4 มีช่องทางการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด 
        โดยวิธี การร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง มีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ รับเรื่องพิจารณาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม

โยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการภายใน 3 วันทำการ จากนั้นส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องนำไปดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ
ภายใน 15 วันทำการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการยุติเรื่องให้ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบภายใน 
3 วันทำการ และดำเนินการรายงานผลเสนอต่ออธิบดีและกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในทุกวันท่ี 10 ของเดือน ในกรณีไม่เกี่ยวข้องกับกรมฯให้แจ้ง
หน่วยงานภายนอกที ่เกี ่ยวข้อง แล้วรายงานผลให้ศูนย์ดำรงธรรมทราบ พร้อมทั ้งแจ้งผลให้ผู ้ร้องทราบภายใน 3 วันทำการ (http://webs-
apps.dpt.go.th/DPT_Systems/DPT_ITA/ITA/PDF/step_report.pdf) และการแจ้งผลทางกรมฯจะดำเนินการแจ้งผลข้อร้องเรียนผ่านทางการใช้
โทรศัพท,์ SMS, และ Email 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่างเริ่ม 
ดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     3.4.5 มีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ  
        คือ ระบบรับ–ส่งร้องเรียน (ออนไลน์) ของศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่าน Web Application สามารถเข้าไปกรอกข้อมูล

แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php โดยผู้ร้องเรียนสามารถใช้รหัสที่ได้รับหลังกด
ส่งคำร้องในการเข้าระบบเพื่อติดตามการดำเนินการและรายงานผลได้ด้วยตนเองช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่กรมฯ 
มีคู่มือการใช้งาน https://drive.google.com/file/d/12sIPYgkaB9cvlGy867oNdqdGXG-Pvd0V/view?usp=sharing และทางกรมจะดำเนินการ
แจ้งผลข้อร้องเรียนผ่านทางการใช้โทรศัพท์ , SMS, Email และรายงานสถานะเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบเพื่อสนับสนุนระบบการ
จัดการข้อร้องเรียน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ พร้อมทั้งรายงานสถานะขั้นตอนการดำเนินการโดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ ทำให้
ตอบสนองแก่ผู้รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลด้านการผังเมือง พัฒนาเมือง การอาคารและบริการด้าน
ช่างผ่านระบบ LINE OA (@dpt.go.th) และระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (LANDUSE PLAN) ผ่านทาง http://plludds.dpt.go.th 
และ APP Landuse Plan 

  
 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้ 
 

4.1 การใช้ข้อมูลในการกำหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     4.1.1 มีการกำหนดสารสนเทศที่สำคัญเพื่อ 
   ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศน้ัน คือ  

ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงาน ภายใต้โครงการ ONEDPT เป็น Dashboard สรุปและรายงานข้อมูลเพื่อการติดตามงานและบริหารงานของ
ผู้บริหารผ่านเว็บไซต์และ Mobile Application โดยประกอบด้วย ข้อมูลแผนงาน/งบประมาณประจำปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(%) และผลการดำเนินงาน 
ความคืบหน้าของงาน/โครงการ(%) ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ ประกอบด้วย งานกำจัดผักตบชวา แบบแปลนสถาปัตยกรรม งานจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งานวางและจัดทำผังเมือง และงานควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (ข้อมูลได้จากการประมวลผลจากระบบงานเฉพาะด้านนั้น ๆ )  
ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจ เช่น การบริหารงบประมาณ ใช้ประกอบการพิจารณาใน
การขอรับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งในแต่ละปีอาจมีบางรายการที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อนำไปให้กับรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสารสนเทศน้ัน คือ 
1) ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง  
2) ระบบจัดการประชุมคณะกรรมการด้านผังเมือง  
3) ระบบรายงานติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
4) ระบบรายงานติดตามการกำจัดผักตบชวา ระยะที่ 2  
5) ระบบติดตามการออกแบบและจัดเก็บแบบแปลน  
6) ระบบติดตามการวางและจัดทำผังเมือง (ทุกระดับ)  
1–6 เป็นสารสนเทศเฉพาะด้านใช้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงาน ซึ่งจะสามารถกำหนดแผนงาน รายงานผลการทำงาน ส่งต่องานไปยังผู้
ที่เกี่ยวข้อง บันทึก/จัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลการทำงาน สรุปข้อมูลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์แบบออนไลน์จากทุกที่ทุ กเวลา เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
ในการทำงาน ลดความผิดพลาดซ้ำซ้อนในการส่งต่อและจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งช่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้แหล่งเดียวกันในฐานข้อมูลกลางของกรม  
ที่ทุกคนสามารถเรียกใช้งานข้อมูลและนำไปใช้วิเคราะห์งานต่อได้  
7) ระบบคำขอรับบริการด้าน IT (การขอใช้งานระบบ Conference/การขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์) ใช้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานและการให้บริการ
ประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานและขอรับบริการด้านไอทีผ่านระบบออนไลน์ได้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการติดต่อขอดำเนินการและติดตามสถานะงานได้ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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4.1 การใช้ข้อมูลในการกำหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.1.1 มีการกำหนดสารสนเทศที่สำคัญเพื่อ (ต่อ) 
   การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรูต้่อประชาชน โดยสารสนเทศน้ัน คือ  

ช่องทางการสื่อสารผ่าน Line Official Account ชื่อ DPT Information เป็นช่องทางให้บริการสอบถาม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานบริการ
ของกรมฯ เช่น เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง แบบแปลนบ้าน การตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผ่าน BOT) ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านผังเมือง 
องค์ความรู้ และคำถามยอดนิยม (FAQ) เป็นต้น  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
เข้าถึงบริการของกรมฯ ได้จากทุกท่ี ทุกเวลา อย่างรวดเร็ว  

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     4.1.2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้ 
   มีความน่าเชื่อถือ 
   มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัย 
   สะดวกต่อผู้ใช้งาน 
ผลการประเมิน 

ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
 
                         

 

     4.1.3 ข้อมูลสารสนเทศถูกนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดยข้อมูลสารสนเทศ 
 

 
 

 
 

 ได้แก ่
1) ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตรข์องกรม ประกอบด้วย ข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และข้อกฎหมายควบคุมอาคาร 
ซึ่งจัดทำในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล จัดเก็บในฐานข้อมูลกลางของกรม และให้บริการแผนท่ีออนไลน์ผ่านระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยการสืบคน้ 
และตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (และข้อกฎหมายควบคุมอาคารในบริเวณพื้นที่นั้น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผังเมืองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยมากขึ้น (https://plludds.dpt.go.th) 
2) ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจดิน กรมได้จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และได้เผยแพร่ให้บริการแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ประกอบด้วย ข้อมูล
ตำแหน่งหลุมเจาะสำรวจดินและรายละเอียดข้อมูลหลุมเจาะสำรวจ เพื่อให้ประชาชนนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบอาคารให้มีความถูกต้อง 
เหมาะสม และมีความปลอดภัย (http://soilgis.dpt.go.th/) 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
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     4.2.1 หน่วยงานมีการรวบรวมและจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการทำงาน   
 

 
 

  โดยข้อมูล คือ 
1. ข้อมูลการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง ท่ีมีการส่งรายงาน ภายถ่าย และกิจกรรมการก่อสร้าง เข้าสู่ระบบเป็นประจำทุกวัน  
2. ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลแผนที่ฐาน มาตราส่วน 1:4,000 ที่กรมจัดทำขึ้น เช่น ข้อมูลอาคาร ซึ่งมีการจัดทำเพิ่ม อัพเดท และปรับปรุงข้อมูลอยู่
เสมอ เพื่อใช้ในการจัดทำ ติดตาม ประเมิน หรือปรับปรุงการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ  
3. ข้อมูลประกอบการวางและจัดทำผังเมือง เช่น ข้อมูลกายภาพทางพื้นที่ ข้อมูลแผนผัง/ข้อกำหนด ข้อมูลสถิติด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
นโยบายและโครงการของรัฐ ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อการวางผัง ข้อมูลการสำรวจการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นต้น ซึ่งมีการอัพเดทและปรับปรุงเป็นประจำ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     4.2.2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้ค้นหาสาเหตุของปัญหา 
 

 
 

  คือ  
กรมโยธาธิการและผังมืองได้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมูลการทำงาน และใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงาน   การติดตาม และการบริหารจัดการงานของผู้บริหารกรมฯ ได้แก่ ระบบแผนงาน ระบบงานบริหารงบประมาณ ระบบงานติดตามงบประมาณ 
ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ระบบรายงานติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ระบบรายงานติดตามการกำจัด
ผักตบชวา ระบบติดตามการออกแบบและจัดเก็บแบบแปลนสถาปัตยกรรม ระบบการจัดประชุมคณะกรรมการด้านผังเมือง ระบบติดตามการวางและจัดทำผัง
เมือง ระบบแสดงความเห็นและยื่นคำร้องการปิดประกาศด้านผังเมืองฯ และระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงานในแต่ละระบบ (Dashboard)  
ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านการบริการด้านช่าง  
และแก้ปัญหาเชิงนโยบาย คือ เพื่อนำข้อมูลจากทุกระบบในฐานข้อมูลกลางมาวิเคราะห์ ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย  
และยุทธศาสตร์ของกรมฯ  

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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    4.2.3 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เชื่อมโยงผลการวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ สนับสนุน
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ 

 

 
 

  คือ  
กรมมีการจัดทำข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย  
อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ คาดการณ์ผลลัพธ์ สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกระดับ โดยกำหนดแผนการดำเนินงาน ดังน้ี  
1. ปีงบประมาณ 2566  มีแผนงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะที่ 1 เพื่อออกแบบ จัดหา พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนานวัตกรรมและบริการต้นแบบของกรม จาก Big Data การพัฒนา
ทักษะและความสามารถบุคลากรกรม เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
2. ปีงบประมาณ 2568 มีแผนงานโครงพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะท่ี 2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินงานตาม
ภารกิจ ได้แก่ การวางและจัดทำผังเมือง การพัฒนาเมือง เป็นต้น ขยายขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอื่น ๆ  ต่อไป เพื่อให้เกิดการใช้งานระบบ Big Data อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์และผลลัพธ์ 
ตัวอย่าง :  กรมฯอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบการให้บริการตรวจสอบข้อมูลแก่ประชาชนในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการนำเข้ า
ข้อมูลจากกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ใช้บังคับ กฎหมายควบคุมอาคาร ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์ ประมวล ผล ให้บริการข้อมูล
ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยผู้ใช้งานระบบสามารถนำเข้าข้อมูลที ่จำเป็นเพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ระบบจะทำการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลและแสดงผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีต้องการขออนุญาต และแสดงรายการเอกสารท่ีผู้ใช้งานระบบจำเป็นต้องใช้ในการประกอบการขอ
อนุญาต มีการแจ้งผลว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ที่ต้องการได้หรือไม่ เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาขออนุญาตปลูก
สร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างได้ ทั้งนี้หากมีการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แล้วเสร็จจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านกฎหมาย
ท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขออนุญาตก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกและครบถ้วน 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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     4.2.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่สำคัญ 
 

 

 
 

 

 
 

 การเปรียบเทียบข้อมูลการจัดทำและให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลแผนที่แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง เพื่อการให้บริการแก่
ประชาชน 
กับคู่เทียบ คือ กรมที่ดิน และ Nostra Map Thailand  
โดยจากการวิเคราะห์พบว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองมีการให้บริการข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการให้
รายละเอียดข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ การให้ข้อมูลข้อกำหนดตามผังเมือง ได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบท่ีสำคัญ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                            

4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 

     4.3.1 หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
 

 
 

  โดยวิธี 
1. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์กรม (www.dpt.go.th)  
2. มอบหนังสือองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
3. มอบหนังสือองค์ความรู้ให้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  
4. การจัดฝึกอบรม/สัมมนา โดยมีแผนการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี  2565-2570 เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ พัฒนาการทำงาน รวมทั้งเพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน จำนวน 17 หลักสูตร แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.3.2 หน่วยงานมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก 
 

 
 

  เช่น 
1. การส่งบุคลากรร่วมกิจกรรมหรือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น “โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ 
(Government Innovation Lab) นวัตกรรม ทดลองและพัฒนา เพื่อประชาชน” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาองค์ความรู้ และร่วมพัฒนานวัตกรรม
ต้นแบบ ด้านการบริการด้านท่ีดิน (ร่วมกับกรมที่ดิน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
2. การส่งบุคลากรร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนากับหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันพัฒนาบคุลากรภาครัฐด้านดิจิทลั (TDGA) 
เพื่อนำไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา คือ  
บุคลากรได้เพิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีหรือการปฏิบัติงานด้านดิจิทัล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนหรือกำกับการดำเนินโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีได้
อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของภาครัฐ รวมถึงได้เห็นปัญหาการไม่เชื่อมต่อกันของข้อมูลเพื่อบริการประชาชน จึงได้บูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินและข้อมูลแปลงที่ดินของกรมที่ดิน เพื่อตอบโจทย์การให้บริการประชาชนได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเดียว 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     4.3.3 หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์)   
 

 
 

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

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.3.4 หน่วยงานมีการนำองค์ความรู้ 
   ด้าน  เทคโนโลยีการเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบก่อสร้าง 

ไปใชใ้นการปรับปรุงการทำงาน/แก้ปัญหาจนเกดิเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/มาตรฐานใหม่ คือ 
การนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบก่อสร้างนั้น เป็นระบบการเขียนร่วมกันระหว่างงาน
สถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ นอกจากจะทำให้เห็นภาพรวมของงานก่อสร้าง และช่วยให้การถอดปริมาณรายการวัสดุ
ก่อสร้างต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ระยะเวลาที่ใช้ในขั้นตอนการออกแบบและงานก่อสร้างลดลงด้วย เนื่องด้วยแบบงานก่อสร้างที่ได้  
มีความขัดแย้งที่ลดลง ทำให้ขั้นตอนการบริหารสัญญาก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                            

4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล 

     4.4.1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความเสี่ยงนั้น 
 

 
 

  คือ  
1. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
    (https://drive.google.com/file/d/1ShKEXJbHVoUZIUi83h6Wzl-MVG7hI1Gm/view?usp=sharing) 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนดูแลความเสี่ยงตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
   (https://drive.google.com/file/d/1i8GaQl0GNL6VqY4N8HRKYsGwD6oYByQO/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เร่ิมดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     4.4.2 หน่วยงานมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ตามมาตรฐานกำกับข้อมูล และรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทั ล 
โดยสาระสำคัญของแผน 

 

 
 

  คือ  
มีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อศึกษากระบวนงาน ออกแบบกรอบแนวทาง การพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่องค์การดิจิทัล ทั้งด้าน
กระบวนการ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย และทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2565-2569 
เพื ่อเป็นกรอบการดำเนินงานการปรับรูปแบบการทำงานสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งสู่ การปฏิรูปเชิงดิจิทัลเพื่อสังคมที่น่าอยู่ (Digital 
Transformation for Well-being Society) ด้วยการพัฒนา 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1. ยกระดับการบริหารงานและให้บริการผ่านแพลตฟอร์มกลางการผังเมืองและโยธาธิการ 
2. บริหารจัดการและให้บริการข้อมูลอย่างปลอดภัย เช่ือมโยง และเปิดเผยตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างปลอดภัย และทั่วถึง 
4. เสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร  

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     4.4.3 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ใช้ในการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิผล (อย่างน้อย 
2 ข้อ) เช่น 

 

 
 

  การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยดีิจิทัลที่นำมาใช้ ได้แก่ 
1. การใช้งานระบบการประชุมแบบออนไลน์ เพื่อการถ่ายทอดสด (Web Conference , Wed Broadcast) การประชุมของกรมฯ และการอบรมต่าง ๆ   
ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มาเข้าร่วมประชุมหรืออบรม โดยเฉพาะหน่วยงานจากส่วนภูมิภาค  
2. การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทำเอกสารเงินเดือน ในรูปแบบ e-slip และการยื่นขอลาทางระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเรียกดูเอกสาร
เงินเดือนและขอลาได้แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (Web Application) ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดพิมพ์สลิปเงินเดือนและใบลาของกรมฯ เป็นต้น  
3. การจัดทำ Data Center/Server กลางของกรม เป็นพื้นที่กลางให้หน่วยงานในกรมฯ สามารถขอพื้นที่ใช้งาน จัดสรรให้ตามความต้องการใช้งาน  
และรวมการดูแลรักษาไว้ท่ีเดียว ซึ่งเป็นการลดต้นทุนลงทุนและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี 
ติดตามการทำงานอย่างรวดเร็ว ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ ได้แก่ 
มีการใช้โปรแกรมประยุกต์ทั้งในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานทุกภารกิจสำคัญของกรม  
ในลักษณะ Dashboard แบบออนไลน์ ซึ่งผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้กำกับ/ควบคุมงาน สามารถเข้าใช้เพื่อติดตามงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเว็บไซต์และ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone) เช่นระบบติดตามงานวางและจัดทำผังเมือง ระบบแผนงานและงบประมาณ 
สร้างนวัตกรรมการให้บริการ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ ได้แก่ 
มีการใช้ช่องทาง LINE Official Account เพื ่อให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ และมีการใช้  LINE BOT และ Mobile 
Application เพื่อให้บริการตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลแผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง จากการเลือกพื้ นที่ พิมพ์คำถาม หรือส่ง
ตำแหน่ง (Location) โดยระบบจะตอบกลับและส่งแผนผัง/ข้อกำหนดกลับมา แบบอัตโนมัติ  
การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลระหว่าง/ข้ามหน่วยงาน ระบุ กระบวนงาน ข้อมูล และระบบงานที่ดำเนินการเชื่อมโยง ได้แก่ 
มีการใช้เทคโนโลยีการให้บริการข้อมูลแผนที่ผ่านเครือข่ายในรูปแบบ Web Map Service เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนผังกำหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและข้อมูลแปลงที่ดินร่วมกับกรมที่ดิน เพื่อการให้บริการประชาชน  

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     4.4.4 แผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ 
 

 
 

 
 

 ให้สรุปสาระสำคัญของแผนปอ้งกันระบบฐานข้อมูล และปฏบิัติการบนไซเบอร์  
1. แผนดูแลความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเว็บไซต์ (Web Application Firewall)              - ติดตามการ Update Threat ของ Firewall 
- จัดหาระบบพสิูจน์ตัวตนและระบบ Active Directory                      - ติดตาม Fix Software Update / Window Server Update Service 
2. โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ปละแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
- วิเคราะห์ความเสีย่ง และจดัทำแผนดูแลความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ 
- วิเคราะห์ช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดทำแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร ์
- จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารให้มีความรูค้วามเข้าใจและตระหนกัถึงเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
- จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
- ปรับปรุงแผนความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- มีระบบสำรองข้อมูล ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     4.4.5 หน่วยงานมีตัววัดเพื่อใช้ติดตามแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดยมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานกำกับข้อมูล เพื่อรองรับระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 
 

  เช่น  กรมฯ อยู่ระหว่างการทำ Data Catalog ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด โดยร่วมโครงการ การให้บริการรายการข้อมูลภาครัฐ  
ที่ดำเนินการ โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ โดยจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data 
Governance) และการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อเตรียมการเรียบร้อยแล้ว 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     4.4.6 แผนรองรับต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 
   ให้ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน พอสังเขป 

1. ดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องด้าน IT  
2. ประเมินและระบุกระบวนการหลักและงานเร่งด่วนท่ีต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 - 5 วัน  
3. ประเมินศักยภาพหน่วยงานฯ ภายใต้ข้อจำกัดและสภาวะวิกฤตพร้อมระบุทรัพยากรที่จำเป็นตามแผนการจัดหาทรัพยากร  
4. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เทคโ นโลยี
สารสนเทศและข้อมูล ท่ีสำคัญ บุคลากรหลัก คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ  
5. พิจารณาทำเฉพาะงานเร่งด่วน หากทำไม่จะส่งผลกระทบสูงและไม่สามารถรอได้  

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
 

 

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.1.1 มีการประเมินขีดความสามารถและอัตรากำลังด้านบุคลากร โดย (ระบุอย่างน้อย 2 ภารกิจ) 
 

 
 

  กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่
ผ่านมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 
(https://drive.google.com/file/d/1-146Albe8R6s91Ol7JMTgE3TvaFCxLbe/view?usp=sharing ) 
ภารกิจที่ 1 คือ….. 
- มีการวางแผนการวิเคราะห์อัตรากำลังของกรม ทั้งปัจจุบัน และในอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ….. 
- บุคลากรของกรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ีจะสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุภารกิจของกรม ท้ัง 4 ด้าน 
ภารกิจที่ 2 คือ… 
- มีการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR 
Scorecard ของสำนักงาน ก.พ. 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ..... 
- บุคลากรของกรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ีจะสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุภารกิจของกรม ท้ัง 4 ด้าน 
ภารกิจที่ 3 คือ.... 
- พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ….. 
- องค์กรมีเครื่องมือท่ีทันสมัยสอดคล้องกับภารกิจท่ีพัฒนา และบุคลากรมีความสามารถในการใช้ระบบและเครื่องมือท่ีทันสมัยอยา่งต่อเนื่อง 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.1.2 มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายการส่งเสริมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 
 

  แนวทางที่เสริมสร้างความคล่องตัวในการทำงานและตัดสินใจ โดยแนวทางนั้น คือ....... 
- กรมมีคำสั่งฯ ที่ 2931/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2564 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ  
ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการหรือดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เพื่อความคล่องตัวในการทำงานเฉพาะเรื่อง บูรณาการงาน
บริหารงานบุคคล ปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูง  
- กรมมีคำสั่งฯ ที่ 776/2563 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสถานการณ์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการติดตามประเมินสถานการณ์และบุคลากรที่มีความเสี่ยง วางมาตรการป้องกันต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวใน
การตัดสินใจในระยะเวลาอันจำกัดและแนวโน้มการแพร่ระบาดที่อาจสูงขึ้น  
- กรมมีคำสั่งฯ ที่ 1019/2564 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กำกับดูแล ตรวจสอบ สั่งการ ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส่วนกลางเป็นไปตามมาตรการป้องกันฯที่
ประกาศโดยกรม และเสนอความเห็นต่ออธิบดีเพื่อพิจารณากรณีที่เห็นควรปรับปรุงมาตรการฯของกรม 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

 

 
 

  ส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการทำงาน เกิดผลงานที่มีสมรรถนะสูง (high performer) โดยวิธีการ……. 
- จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรด้านดิจิทัล กำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมาย มาตรการ ทิศทางการดำเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์และแผนระดับต่างๆ ของประเทศ ตามกรอบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต
และปฏิรูปองค์กรด้านดิจิทัล รวมทั้งแผนการปรับปรุงองค์กรและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลได้อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อเนื่องและยั่งยืน  
(https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-book/) 
- กรมจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) โดยมีแนวคิดพัฒนาระบบให้สามารถเช่ือมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกัน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร บูรณาการข้อมลูสารสนเทศของกรมฯโดยเน้นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และพัฒนาระบบการเผยแพร่ สืบค้นและตรวจสอบข้อมูล เพื่อ
ให้บริการประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ สืบคน้ข้อมูลได้รวดเร็ว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศกลาง
ด้วยอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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การประเมินตนเอง 

     5.1.3 มีการจัดการด้านบุคลากร รองรับความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลง ทักษะ หน้าที่ และลักษณะงาน โดยเปดิโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 
 

 
 

  โดย...... 
- กรมได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยมีการสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา 
เพื ่อความก้าวหน้าของตน ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 แจ้งเวียนเรื ่อง ประสบการณ์ในงานที่
หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ประกอบกับกรมฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
ข้าราชการ (Career Path) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (http://oldoffice.dpt.go.th/psd/images/O26.2.pdf)  
- กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าราชการเป็นรายบุคคล เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ หรือชำนาญการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรทราบถึง
ประวัติระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของตน เพื่อจะได้วางแผนพัฒนาตนเอง โดยการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย และเตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งประเภท
อำนวยการ หรือตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้ข้าราชการไม่เสียโอกาสในการก้าวหน้าในสายงานท่ีตนดำรงตำแหน่งอยู่ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     5.1.4 มีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจรองรบัความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
 

 
 

  โดย......กรมมีแนวทางการปลูกฝังค่านิยม สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นใหเ้กิดความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมและมีประสิทธิภาพสูง โดย 
- มีการเปิดโอกาสให้ข้าราชการในสังกัดสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : HiPPS) 
พร้อมท้ังพัฒนาข้าราชการกลุ่มดังกล่าว เพื่อเตรียมการเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสำหรับการดำรงตำแหน่งนักบริหาร ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจูงใจข้าราชการผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ของงานสูงให้อยู่ในระบบ ซึ่งมีข้าราชการในสังกัดเข้าสู่ระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง จำนวน 6 ราย 
- กรมมีโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ 
ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากอธิบดี เผยแพร่เกียรติคุณทางเว็บไซต์
ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 และพิจารณาเพิ่มขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
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     5.1.5 มีการวางแผนกำลังคน และมีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ 
 

 
 

  
 

คือ....การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี  
มีการวางแผนกำลังคน โดย.....มีแผนการวิเคราะห์อัตรากำลังของกรมฯ ทั้งในปัจจุบนั และในอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
- กรมได้มีคำสั่งที่ 4277/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง อัตรากำลัง และการปรับปรุง  
การกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีอำนาจหน้าที่ ตรวจสอบ วิเคราะห์บทบาทภารกิจที่จำเป็นต้องดำเนิน
ต่อไป ภารกิจใดมีแนวโน้มเพิ่มเติม ภารกิจใดซ้ำซ้อนหรือต้องยุบเลิก ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความ
เหมาะสมด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง เพื่อออกแบบและจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรม เป็นต้น 
- คณะทำงาน ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น รวมทั้ง ปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรของกรม 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

หนา้ | 178 



 

 

5.2  ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.2.1 มีการทำงานเป็นทีมที่ข้ามกลุ่ม/กอง/สำนัก เพ่ือผลสำเร็จของงานที่มีสมรรถนะสูงร่วมกัน 
 

 
 

  
 

โดย…... (ระบุรูปแบบของทีมงาน/องค์ประกอบของทีม) 
การปรับลักษณะการทำงาน พูดคยุหารือและร่วมแกไ้ขปัญหา เปิดรบัความคิด รวมทั้งพร้อมรับความเสี่ยงและรับผดิชอบต่อผลลัพธ์ที่เกดิขึ้น 
และมีผลสำเร็จของงาน คือ...... 
- กรมฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน มีจัดประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็น และนำมาประมวลผลสรุปเพือ่ดำเนินการต่อไป 
- กรมฯ มีการสร้างความร่วมมือการทำงานระหว่างหน่วยงานภายใน มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น ในโครงการแก้ปัญหา
ผักตบชวา กรมได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแก้ปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำสายหลัก โดย
ดำเนินการ ดังนี ้
1. ตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา กรมโยธาธิการและผังเมือง คำสั่ง ที่ 2177/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 ประกอบด้วยหลาย
หน่วยงานภายในกรม โดยมีผู้อำนวยการกองบูรณะฯ เป็นเลขานุการ 
2. ปี 2555 มีการจัดตั้งกองบูรณะและบำรุงรักษา มีหน้าที่จัดทำแผนการระบายน้ำกำจัดผักตบชวาและวัชพืชโดยใช้เครื่องจักรกลสนับสนุนการกำจัด 
และงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง จัดอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจท่ีมอบหมาย 
3. คณะทำงานได้ร่วมกับสยผจ.ทุกจังหวัดที่มีแหล่งน้ำ ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ำ ในความรับผิดชอบทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ประสานงาน
แก้ไขผักตบชวา ซึ่งมีกองบูรณะและบำรุงรักษาเป็นหน่วยงานกลางในการติดตามประสานงาน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

 
 

     5.2.2 มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการทำงานที่คล่องตัว สามารถทำงานได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงระดับองค์การ 
 

 
 

  โดยวิธีการ...... 
สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งได้มีกิจกรรมในการที่จะดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการทำงาน และมีบรรยากาศทีด่ี
ในการทำงาน เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ การต่อเติมอาคารสถานที่ทำงาน ปรับปรุงห้องอาหาร สวนหย่อมในการพักผ่อน 
ฟิตเนสสำหรับออกกำลังกาย จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการกรม รวมทั้งการจัดระเบียบที่จอดรถให้เหมาะสมและเพียงพอ 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 
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5.2  ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
เริ่มดำเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     5.2.3 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก 
 

 
 

  
 

คือ...... 
กรมฯ มีการพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไปสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง มีการพัฒนาบุคลากรไปสู่องค์กรดิจิทัล ปรับปรุง ระบบงานให้มีความคล่องตัว 
ข้อมูลมีการเข้าถึงง่ายและพร้อมใช้งานรวมถึงกระบวนงานมีขีดสมรรถนะสูง โดยให้ทุกจุดสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เชื่อมโยงกัน
หมด มีการทำงานเป็นทีมภายในองค์การ และการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนและเอกชนภายในลักษณะของทีมสหสาขา (Trans – 
disciplinary) โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-
book/) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล มีการปรับกระบวนการให้เป็นดิจิทัลแบบ  end–to–end ในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง การอาคาร การบริการด้านช่าง และการบริหารภาครัฐ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 

   
   

   เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล คือ... 
กรมฯ มุ่งเน้นให้สามารถขยายผลการให้บริการและบริหารงานโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค 
และส่วนท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาชาติระดับต่าง ๆ เป้าหมายสำคัญคือ การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทย
ด้านการผังเมืองและโยธาธิการสามารถบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรับกระบวนการให้เป็นดิจิทัลให้เกิดความเช่ือมโยงกระบวนงานได้อย่าง
ราบรื่น ลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการประชาชน และผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ  
และจัดทำรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) (https://www.dpt.go.th/th/executive-summary-report/) 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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     5.2.4 มีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อให้บุคลากร 
 

 
 

  มีความรับผิดชอบ/กล้าตัดสินใจ โดย..... 
กรมมอบอำนาจ กระจายอำนาจ การตัดสินในงานที่ต้องรับผิดชอบในพื้นที่ดำเนินการ เช่น การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็ น
ภารกิจหลักของกรม โดยพิจารณาดำเนินการในพื้นที่แต่ละจังหวัดตามความเหมาะสม มีผู้ร่วมดำเนินการทั้งบุคลากรของสำนักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัด เช่น นักผังเมือง วิศวกรโยธา เป็นต้น และบุคลากรส่วนกลางร่วมสนับสนุนข้อมูล ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เช่น ที่ดิน อบต. 
และที่สำคัญคือ เจ้าของที่ดินในพ้ืนท่ีที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจัดรูปฯ โดยมีตัวอย่างข้ันตอนดำเนินการการจัดรูปท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ดังนี้  
1. จ.ชลบุรีมีหนังสือแจ้งขอให้กรมดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแล้ว 
2. อธิบดีมอบอำนาจให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีปฏิบัตริาชการแทน เพื่อดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 1992/2559 ลงวันที่ 
30 ส.ค. 2559  
- ตัวอย่างรายงานการประชุมการดำเนินโครงการจัดรูปฯ 
(https://drive.google.com/file/d/1GAkB3OHIpqgEOj_ZNziUyRVDUniy3WbJ/view?usp=sharing) 

   
   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
 

 

 
 

  การเข้าถึงข้อมูล เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานและการแก้ปัญหา โดย.......... 
กรมได้มีระบบฐานข้อมูลรองรับการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ในการวางแผนการทำงาน และใช้ประกอบการตัดสนิใจ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เช่น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผังสีผังเมืองรวมจังหวัด ผังสีผังเมืองรวมชุมชนพื้นที่ที่ดำเนินการ แผนที่แสดง
พื ้นที ่ เป ้าหมายโครงการ รวมทั ้งแผนผังแสดงแปลงที ่ด ินก่อนและหลังจ ัดร ูปที ่ด ิน (การให้บร ิการข้อม ูลด ิจ ิท ัลด ้านการผังเม ือง : 
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  การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.3.1 มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่สง่ผลต่อความผูกพัน 
 

 
 

 
 

 ได้แก่..... 
มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ได้แก่ ความคาดหวัง ที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทัศนคติที่มี
ต่อเพื่อนร่วมงาน ภาวะผู้นำ และค่าตอบแทน ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินการ ดังน้ี 
- กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจสภาพแวดล้อมในการทำงานและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร และนำผลจากการสำรวจมาจัดทำ
แผนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
(https://drive.google.com/file/d/1VppxaUfcZ_JUk481y010Qhd8exArNYPn/view?usp=sharing) 
- สำนักงาน ก.พ. ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรของกรมฯ เกี่ยวกับสภาพแวดลอ้มในการทำงานและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร โดยกองการ
เจ้าหน้าที่ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัด ตอบแบบสำรวจออนไลน์ ซึ่งผลการสำรวจผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในแผนงาน/
โครงการต่อสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 97.47 
(https://drive.google.com/file/d/1sh2fik7h4iV5PDwuwQHt5sW3nOuDxM6z/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 
 

     5.3.2 ปลูกฝังค่านิยมในการทำงานที่เป็นมืออาชีพ 
 

 
 

 
 

 โดยวิธีการ....... 
กรมฯ ได้มีการปลูกฝังค่านิยมในการทำงานที่เป็นมืออาชีพ พิจารณาดำเนินการเพื่อให้บุคลากรมีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญและถูกต้องตาม
มาตรฐาน เปิดโอกาสในการนำเสนอความคิด ริเริ่ม และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสร้างองค์ความรู้ โดยการ
ฝึกอบรมวินัย การปลูกฝังค่านิยมองค์กร  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การอบรมการสร้างนวัตกรรม การประกวดนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี เช่น  
การฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 13 โดยมี หัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วินัยข้าราชการ กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกัน
การทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต วัฒนธรรมองค์กร  การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และจิตสำนึกการให้บริการและการสร้างจิตสาธารณะ  
เป็นต้น (drive.google.com/file/d/1FdiRH4HRpcqGKC8SR2az7v2JxPTnIQPs/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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5.3  การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.3.3 มีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) และสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมของข้าราชการในทุกระดับ เพื่อให้มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงาน และส่วนรวม 

   โดย...กรมฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเชิงรุก การวิเคราะห์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา วิธีการปรับกระบวนการทางความคิด 
(mindset) ของข้าราชการในทุกระดับ เพื่อให้มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรวมทั้งการติดตามผลลัพธ์ที่เกิด
จากการปรับกระบวนการทางความคิด คือ การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก เรื่อง WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New 
Paradigm of Thailand City Planning "คิดใหม่ ให ้เม ือง" เมื ่อวันที ่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพมหานคร 
(https://www.dpt.go.th/th/event-news/784) โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิด เปิดมุมมอง  
สู่การพัฒนางานผังเมืองให้ทันกับสถานการณ์เมือง ซึ่งครอบคลุมด้านต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับภารกิจกรมฯ โดยบุคลากรภายในกรมฯที่เข้าร่วมสัมมนา
จะได้แนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงานตามภารกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนในอนาคต ตามแนวคิด “คิดใหม่ ให้เมือง” 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

                                    
 

     5.3.4 มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรนำเสนอความคิดริเริ่ม 
 

 
 

 
 

 โดย......กรมฯ มีการจัดเวทีหรือการกำหนดแนวทาง ในการเปิดโอกาสให้บุคลากรนำเสนอแนวคิดริเริ่ม ได้แก่  
1. การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day) เรื่อง Resilient & Recovery Cities ขับเคลื่อนเมืองสู่ความสุข
ในยุคโควิด 19 ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (https://www.dpt.go.th/th/event-news/784) 
2. การสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง 9 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่วประเทศ เป็นต้น 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

                                    

      5.3.5 มีการนำปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบ 
 

 
 

 
 

 โดย.......- มีแผนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
(drive.google.com/file/d/1nFTEXUyFeSMBmR64PiICRXL5xrkJ4QdW/view?usp=sharing) 
กรมฯ มีการนำผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาเป็นปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี โดยมีการจัดทำ
แผนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     5.4.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และสามารถปฏิบตัิงานไดห้ลากหลาย 
 

 
 

 
 

 โดย......กรมฯ ได้มีการฝึกอบรมที่เน้นพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น  
- ทักษะด้านการทำงานและการวางแผน คือ หลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นท่ี 7 
- ทักษะด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา คือ หลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นท่ี 7 
- ทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ คือ หลักสูตร อบรมออนไลน์ e-Learning ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาทางโทรศัพท ์(Telephone English Conversation)  
- ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คือ หลักสูตร อบรมออนไลน์ e-Learning การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน (ONE DPT) 
- ทักษะการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ที่ทันสมัย คือ หลักสูตร การใช้งานระบบ BIM รุ่นที่ 1 – 3 หลักสูตร แนวทางการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ยื่นขออนุญาต) และมีการจำแนกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจน เช่น 
- กลุ่มผู้นำ ต้องพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหาร เช่น หลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาเมือง 
- กลุ่มบุคลากร ต้องพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น หลักสูตร การทดสอบวัสดุ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางและ
จัดทำผังเมืองรวม เป็นต้น 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

                                  
 

     5.4.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร ์และสมรรถนะหลักขององค์การ 
 

 
 

 
 

 ยุทธศาสตร์ ได้แก่......ยุทธศาสตร์ของกรมทั้งด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านการบริการด้านช่าง 
แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ คือ...... 
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรม/สัมมนาตามยุทธศาสตร์ของกรม 4 ด้าน (สามารถค้นหาแผนได้ที่ Website ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
การพัฒนาเมือง) เช่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตีราคาทรัพย์สินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ” สนองยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินฯ รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรมและเสมอภาค ผู้ผ่านการอบรมจะได้
ความรู้ความเข้าใจ ดำเนินงานถูกต้อง ได้มาตรฐาน(https://drive.google.com/file/d/1MRnflo9aUGyqdKtZVBLqw1BApNxEwc48/view?usp=sharing)  และ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สรุปและทบทวนผลการดำเนินงาน” เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาองค์กร และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรม 
ทั้ง 4 ด้าน โดยนำผลสรุปการระดมความคิดเห็นประเด็นปัญหาและทางการแก้ไขไปปฏิบัติและขยายผล ซึ่งบุคลากรของกรมที่เข้าอบรมจะได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหาในการดำเนินงาน และร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (https://drive.google.com/file/d/1SGZWUv6KH1jKihgRYnHge2aexlh4pvwK/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

      5.4.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร ์และสมรรถนะหลักขององค์การ (ต่อ) 
 

 
 

 
 

 สมรรถนะหลัก ได้แก่...... 
กรมฯ มีแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี (2565 – 2569) เพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับต่าง ๆ และเป็นการสนับสนุนสมรรถนะหลักองค์กรตามที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์การ ตามภารกิจ 4 ด้าน ดังนี้ https://drive.google.com/file/d/19aLGLHPYhILVvnWADfftLg3HOz80huAa/view?usp=sharing 
แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก คือ... 
1. ภารกิจด้านการผังเมือง - หลักสูตรสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day) เรื่อง Resilient & Recovery Cities 
ขับเคลื่อนเมืองสู่ความสุขในยุคโควิด 19 ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 
2. ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง - อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ในวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 
3. ภารกิจด้านการอาคาร - อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ยื่น
ขออนุญาต) ในวันท่ี 2 - 3 ธันวาคม 2564 
4. ภารกิจด้านการบริการด้านช่าง - อบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบวัสดุ ระดับต้น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2564 และงานสนับสนุน
ภารกิจกรม - อบรม ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นท่ี 15 ในวันท่ี 6 - 15 มิถุนายน 2565 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

                                   

     5.4.3 มีการพัฒนาของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลมุเรื่อง 
 

 
 

 
 

 ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่...... 
กรมได้มีการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) กรณีศึกษาอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของกรมเกิด
ความเข้าใจต่อผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในการวางและจัดทำ
ผังเมืองรวมตามแนวทางการปรับตัวและยืดหยุ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทำให้การตั้งถิ่นฐานของประชาชนปลอดภัย สามารถอยู่
ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรกรมฯ ที่รับผิดชอบงานวางและจัดทำผังเมือง และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โครงการฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 118 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมทราบถึงวิธีการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลต่อการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไข 

(https://drive.google.com/file/d/19GbLgcwOSEJnSOwUZqmsy7k8URmRrG_1/view?usp=sharing) 
ผลการประเมิน 

ของสำนกังาน ก.พ.ร. 
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.4.3 มีการพัฒนาของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลมุเรื่อง (ต่อ) 
 

 
 

 
 

 ความรู้และทักษะดิจิทัล พร้อมตอบสนองต่อปัญหาที่ซับซ้อน และรองรับอนาคต ได้แก่....... 
กรมมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำสื่อการสอนสำหรับวิทยากรยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ  
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากรในสังกัด หรือประชาชน ได้รับความรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่ดี โดยสามารถนำ
เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการจัดทำสื่อการสอน ซึ่งถือเป็นการสร้างความน่าสนใจ จนก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
จัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2563 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 มีผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 39 คน ซึ่งผู้ 
ที่ได้รับการอบรมสามารถจัดทำสื่อการสอนมาประยุกต์ในการจัดทำสื่อการสอนได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 
(https://drive.google.com/file/d/1xvNXO5Lka6Hhqf8dXrio0uBi6WvQ96zt/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

 
 

      5.4.4 มีการพัฒนาบุคลากร และผู้นำให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤตที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน 
 

 
 

 
 

 โดย.......กรมฯ มีหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร เช่น  
1. หลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาเมือง (กลุ่มผู้บริหาร) โดยพัฒนาทักษะด้านการบริหารเชิงสมรรถนะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสูภ่าคปฏิบัติ การบริหาร
จัดการเมืองอย่างยั่งยืน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความเสมอภาคหญิงชายในระบบราชการ การสร้างและพัฒนาทีมงานการพัฒนาตนเองสู่การ
เป็นข้าราชการยุคดิจิทัล 4.0 การพัฒนากระบวนการทางความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม ภาวะผู้นำกับการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การ
บริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์(https://drive.google.com/file/d/1ZZhDD27tJxEpQPqdVAw8Gzgs7QHWQ_71/view?usp=sharing)  
2. หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่องค์กร (กลุ่มผู้ ปฏิบัติงาน) โดยพัฒนาทักษะด้านกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและการบริหารสื่อภายใน-ภายนอกองค์กร การผลิตสื่อดิจิทัลและเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ผ่านคอนเทนต์และการเล่า
เรื่องในโลกดิจิทัล เทคนิคการเขียนข่าว การประเมินและสรุปผลสื่อดิจิทัลเพื่อนำเสนอผู้บริหารและทำงานแบบบูรณาการ 
(https://drive.google.com/file/d/16B7Yv1XQ_ChDbRnoMZhfjdFlwgptLVA8/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

                  ควรแสดงโครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ในการอบรมให้มีความรอบรู้ การเป็นนักคิด นักแก้ปัญหาความสามารถในการตัดสินใจ 
(อบรมให้ใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ผลเป็นอย่างไร) 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัตกิาร 

 

 

6.1 กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.1.1 หน่วยงานมีการออกแบบ/ปรบัปรุงกระบวนการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกระบวนการนั้น 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

- กระบวนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื ่อง ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง ประกอบด้วยหน่วยงานราชการที่ รับผิดชอบในพื้นที่ต่าง ๆ ท้องถิ่น 
เครือข่ายชุมชนคนริมน้ำ ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชให้หมดไปในทุกพื้นที่เป้าหมาย ร่วมถึงการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการกำจัดและแนวทางความร่วมมือกับท้องถิ่นในการนำไปแปรรูป 

- กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองนา่อยู่ และสอดคลอ้งกับสภาพแวดล้อม 

- กระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบตัิการดิจทิัล พ.ศ. 2565 – 2569 
มุ่งสู ่ความเป็นเลิศในเรื ่อง เป็นองค์กรแห่งความสามารถในการชี้นำประเทศด้านการผังเมืองและโยธาธิการ  ด้วยบุคลากร เทคโนโลยี 
กระบวนการ และองค์ความรู้ ผ่านบริการด้วยทักษะที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายเชิงกายภาพของเมืองและประชาชนด้วยนวัตกรรมเชิงดจิิทัล
ต่าง ๆ ทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์เชิงสังคมของผู้อยู่อาศัย  
เพื่อสร้างความสุขสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และมีการจัดทำกระบวนการ End to End Digitalization, การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง, ระบบสารสนเทศที่ให้บริการในกรม, ศูนย์ประสานงานระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและความปลอดภัย, ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง
, การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย, กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน (https://office.dpt.go.th/asdg/th/other/)  

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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6.1 กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     6.1.2 หน่วยงานมีการติดตามควบคุมกระบวนการ โดย 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามควบคุม ระบบติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเป็นประจำ ติดตาม
ความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และติดตามผลการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม  
บนระบบรายงานผลทางอินเทอร์เน็ต แสดงผลรายงานในระบบ ONE DPT ผ่านเว็บไซต์ http://onedpt.dpt.go.th หรือ Application  
“ONE DPT” ประกอบด้วย 6 ระบบบนหน้าเว็บไซต์ ระบบบริหารติดตาม ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง Web GIS 
Portal ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งในส่วนของการแก้ไขปัญหาผักตบชวาจะมีศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา https://onedptportal.dpt.go.th/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=a1b5bc95edae4533a606a2f8a2a869f8  
เป็นหน่วยติดตามประเมินผลรายงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อให้สามารถนำนวัตกรรมมาบริหารจัดการให้
การติดตามควบคุมกระบวนการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

   
 
 

ใช้ตัวชี้วัด เช่น…  
- ร้อยละของพื้นที่เมือง/ชมุชน ที่ได้รับการวางจัดทำผังเมืองรวมแลว้เสร็จ มีการประกาศบงัคับใช้และมีกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม   
- จำนวนผักตบชวาและวชัพืชทีส่ามารถกำจัดได้ 
- ร้อยละของโครงสร้างพืน้ฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

   ใช้ข้อมูล คือ… 
- จำนวนปริมาณการกำจัดผักตบชวาของแต่ละหน่วยงาน 
- จำนวนผังเมืองรวมที่จัดทำ 
- จำนวนผักตบชวาและวัชพืชที่ถูกกำจัด 
- จำนวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ร่วมกับเครือข่าย คือ…ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอปท.ในพื้นที่ที่จัดทำผังเมือง/พัฒนาเมือง และภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 
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6.1 กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เร่ิมดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     6.1.3 หน่วยงานออกแบบกระบวนการโดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แบบ end to end Process 
  

 คิดเป็นร้อยละ 100 ของกระบวนการทั้งหมดที่ต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานระบุ  
(รายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
1) กระบวนการออกแบบอาคารและประมาณราคา เป็นกระบวนการทำงานหลักที่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานภายในองค์กร 
เนื่องจากบางโครงการที่ทางหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้วนั้น มีองค์ประกอบของเนื้องานที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ  
เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ จึงได้วางแนวทางในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายในองค์กรไว้ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
ด้านต่างกัน เป็นกระบวนการทำงานที่ส่งต่อแต่ละหน่วยงานดำเนินการจนกว่าจะจบกระบวนการ เช่น สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่มีบางโครงการที่จำเป็นต้องให้อาศัยผู้เชี่ยวชาญในด้านสถาปัตยกรรมเป็นผู้ออกแบบ จึงได้ส่งต่อให้สำนัก
สถาปัตยกรรมดำเนินการออกแบบ และเมื่อเสร็จเรียบร้อยจะดำเนินการส่งต่อให้กับกองมาตรฐานราคากลางเพื่อตรวจสอบแบบและประมาณ
ราคาสำหรับดำเนินการขั้นต่อไป 
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง สำนักสถาปัตยกรรม สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
กองมาตรฐานราคากลาง 

   2) กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม เป็นกระบวนการทำงานหลักที่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานภายในองค์กรเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากการวางผังเมืองจะต้องอาศัยการดำเนินการจากหลายหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อให้สำเร็จลุล่วงและได้มาตรฐาน เช่น สำนักผังประเทศและผังภาค 
จะดำเนินการกำหนดนโยบายการตั้งถิ่นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศเพื่อเป็นแนวทาง การพัฒนาพื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาค 
จังหวัด และอำเภอ สนับสนุน กำกับ และประสานงานการพัฒนาพื้นที่ ส่วนสำนักวิศวกรรมการผังเมืองจะดำเนินการสำรวจ รังวัด และจัดทำแผนที่เพื่อการ 
ผังเมืองทุกระดับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักวิเคราะห์และประเมินผล สำนักผังประเทศและผังภาค สำนักผังเมืองรวม สำนักวิศวกรรมการผังเมือง  
สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง  
 

ซึ่งในปัจจุบันมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัตกิาร
ดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-book/) 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 
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6.1 กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.1.4  หน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่นที่เกดิจากการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีดจิิทลัเข้ามาใช้ในการยกระดบัประสิทธิภาพกระบวนการ ได้แก ่

   เทคโนโลยีที่นำมาใช้ คือ…ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
กระบวนการที่ถูกยกระดับ คือ… 
1. กระบวนการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กับข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืน 
ผลงานที่โดดเด่น คือ การทำบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระหว่าง 
การไฟฟ้านครหลวงกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
2. กระบวนการบูรณาการข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดิจิทัล  

ผลงานที่โดดเด่น คือ การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ร่วมกับกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) “ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต 
(LandsMaps)” ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ปี 2563 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้พัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัล เข้ามาใช้ เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน/การให้บริการ 
   กระบวนการหลัก คือ  กระบวนการให้บริการข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลแผนผัง

กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ผังเมืองทั่วประเทศ ผ่านเว็บไซต์ plludds.dpt.go.th และ Application Landuse Plan ให้ประชาชน
สามารถสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลด้านผังเมืองได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินกับเจ้าหน้าที่โดยตรง นวัตกรรม/ดิจิทัลที่นำมาใช้ คือ  ระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

                            

   กระบวนการสนับสนุน คือ  กระบวนการให้บริการเรื่องร้องเรียน  
นวัตกรรม/ดิจิทัลที่นำมาใช้ คือ ระบบรับ-ส่ง ร้องเรียน (ออนไลน์) ผ่าน Web Application สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแจ้งเร่ืองร้องเรียนได้ที่ 
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/dhamrt/index.php โดยสามารถติดตั้ง Web App ไว้บนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อสะดวกใน
การเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล และช่วยประหยัดเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่กรมฯ โดยมีคู่มือการใช้งาน ดังนี้  
https://drive.google.com/file/d/12sIPYgkaB9cvlGy867oNdqdGXG-Pvd0V/view?usp=sharing  
 

ทั้งนี้ หน่วยงานมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
พ.ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-book/)  
ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 

                          

     6.2.2  ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน 
 

 
 
 

 
 

โดย...หน่วยงานมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
พ.ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-book/)  
ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 
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6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.2.3 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทีซ่ับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูงตอ่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 
 

 
 

 

 

นวัตกรรม คือ  การบูรณาการเพื่อการบริการ ร่วมกับหน่วยงานที่มีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านผังเมือง โดยการบูร
ณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ร่วมกับกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) “ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps)” ได้รับรางวัล
บริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ปี 2563 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง คือ หน่วยงานต่าง ๆ ทำงานกันคนละด้าน การใช้แบบแปลน/แผนผัง/แผนที่ ที่มีขนาดที่แตกตา่งกัน  
ความชัดเจนจึงมีความแตกต่างกันตามลักษณะของแพลตฟอร์มที่ใช้งาน และการสืบค้นหาข้อมูลที่ต้องดำเนินการในหลาย  ๆ หน่วย ในระบบ 
และวิธีการที่แตกต่างกันการบริการการร่วมศูนย์โดยให้ทุกเรื่องที่ มีลักษณะเดียวกันที่มีความเกี่ยวเนื่องกันให้มีความสมบูรณ์และพร้อม
ให้บริการในหลายหน่วยงานในที่เดียวกัน จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการรับบริการในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ 
 

ทั้งนี้ หน่วยงานมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและ
แผนปฏิบ ัต ิการดิจ ิท ัล  พ .ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเม ือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-
plan/1105#wow-book/) ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     6.3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ ดังนี ้
  

 

 กระบวนการหลักที่สำคัญ 2 ลำดับแรก 
กระบวนการหลักที่สำคัญลำดับแรก คือ กระบวนการออกแบบงานก่อสร้างและประมาณราคาผ่านระบบ BIM (ระยะเรียนรู้และจัดหาเครื่องมือ) 
ต้นทุน คือ เวลา และการบริหารจัดการ 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ ใช้ระบบ BIM มาบรหิารจัดการงานออกแบบ 
ระยะยาว ได้แก่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการออกแบบงานก่อสร้างและงานระบบ เกิดการบริการประชาชนที่มีความถูกต้อง 
แม่นยำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในปัจจุบันมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการ
จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-
development-plan/1105#wow-book/) ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจ ิท ัลเข้ามาใช้ท ั ้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน  
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
กระบวนการหลักที่สำคัญลำดบัที่สอง คือ กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) 
ต้นทุน คือ เวลา การบริหารจัดการ และค่าใช้จา่ยในการเดินทางของผู้รับบริการ 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ ใช้ระบบ Testing เพื่อลงทะเบียน และจัดเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ และมี QR Code สแกนเพื่อ
ตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินการ และดาวน์โหลดเอกสารผลการทดสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และความรวดเร็วในการดำเนินงานขั้น
ต่อไป รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ ง่ายต่อการใช้งานบนระบบอินเตอร์เน็ต 
ระยะยาว ได้แก่ มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏบิตัิ
การดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-
book/) ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                                   

                  ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนในด้านต่าง ๆ ในการบริหารจัดการหรือการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม เพื่อนำไปใช้ 
ในการติดตาม ควบคุม และการวางแผนการลดต้นทุน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยอาจจะแสดงเป็นตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ  
ของการควบคุมต้นทุน 
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6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     6.3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ ดังนี้  (ต่อ) 
  

 กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ 2 ลำดับแรก 
กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญลำดับแรก คือ กระบวนการยื่นคำร้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับการผังเมืองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ต้นทุน คือ เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ ง่ายต่อการใช้งานบน
ระบบอินเตอร์เน็ต 
ระยะยาว ได้แก่ มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และก่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการของ
ประชาชน ซึ่งในปัจจุบันมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและ
แผนปฏิบ ัต ิการดิจ ิท ัล พ .ศ . 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเม ือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-
plan/1105#wow-book/) ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
 

กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญลำดับที่สอง คือ กระบวนงานให้บริการด้านการออกแบบเฉพาะงานสถาปัตยกรรม 
ต้นทุน คือ เวลา และการบริหารจัดการ 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ ใช้เครื่องสแกนแบบเพื่อสำเนาแบบกระดาษไขที่ผ่านมา การลงนามแล้ว นำมาจัดเก็บแบบในรูปแบบ
ไฟล์ (PDF) และใช้ระบบ ONE DPT ช่วยในการติดตามความคบืหน้าของงาน เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และความรวดเร็วในการ
ดำเนินงานขัน้ต่อไป 

ระยะยาว ได้แก่ มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-book/) 
ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                           ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนในด้านต่าง ๆ ในการบริหารจัดการหรือการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม เพื่อนำไปใช้ 
ในการติดตาม ควบคุม และการวางแผนการลดต้นทุน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยอาจจะแสดงเป็นตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ  
ของการควบคุมต้นทุน 
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6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ การประเมินตนเอง 

     6.3.2 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน 
   โดยนวัตกรรมนั้น คือ นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) ในการก่อสร้างถนนโดยวิธีการจัดรูปที่ดิน ตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดิน 

เพื่อพัฒนาพื้นที่ปี 2547 โดยวิธีการก่อสร้างถนนตัดใหม่แก้ปัญหาที่ดินตาบอดโดยใช้วิธีการจัดรูปที่ดิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการก่อสร้างถนนโดยไม่ต้องจ่ายค่าเวนคืนที่ดิน ซึ่งในปี 2564 ดำเนินการไปจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วยจังหวัดบึงกาฬ เทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก นราธิวาส บริเวณหนองตาเห่ียม จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ (https://office.dpt.go.th/lr/th/23-12-2564) 
โดยสามารถลดต้นทุน งบประมาณการเวนคืนได้ 100 % 

   

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                          

     6.3.3 นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดย (ระบุ) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

การกำหนดนโยบาย/มาตรการ คือ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน ลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะงานด้านการผังเมืองที่มีผลกระทบต่อประชาชน เอกชน และหน่วยงานอื่น ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข รวมถึงความมั่นคง เช่น ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต 
(LandsMaps) โดยมีหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน คือ กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กทม. กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล และการจัดรูปที่ดินฯ นำมาแก้ปัญหาด้านงบประมาณก่อสร้างถนนเพื่อลดค่าเวนคืน มีการดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึง
ปัจจุบัน โดยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมทางหลวงชนบท ในการบูรณาการข้อมูลการปฏิบัติงานให้มีความ
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ ใช้วิธีการแบ่งที่ดินมาพัฒนาถนนและจัดรูปที่ดินให้ใหม่ ช่วยให้ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
ประชาชนไม่ต้องออกจากพื้นที่ ทช. ทำการก่อสร้างถนนตามผังเมืองโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน ในแต่ละปี ทช. มีงบเวนคืนกว่า 2.2 พันลา้นบาท 
สามารถลดงบประมาณและนำงบไปใช้ในการก่อสร้างถนนเพิ่มเติมได้ 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

                          

   

 

การใช้เทคโนโลยี คือ ใช้ระบบสารสนเทศ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบแผนที่ดิจิทัล (https://dolwms.dol.go.th/tvwebp/) เชื่อมโยง 
การใช้งานบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันทางมือถือ ในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และค้นหาพื้นที่ผังเมือง ทางแอปพลิเคชัน  
Landuse Plan หรือ(https://plludds.dpt.go.th) 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร.                           
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6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.3.3 นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดย (ระบุ) 
   

 

 

แบ่งปันทรัพยากร คือ กรมโยธาฯ มี พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ปี 2547 (https://office.dpt.go.th/lr/th/portfolio) เป็นเครื่องมือ คือ  
การก่อสร้างถนนไม่ต้องเวนคืนที่ดินจากเจ้าของ โดยใช้วิธีจัดรูปผังที่ดินให้เหมาะสมและแบ่งที่ดินมาใช้ในการก่อสร้าง ใช้วิธีการแบ่งที่ดินมาพัฒนา
ถนนและจัดรูปที่ดินให้ใหม่ โดยประชาชนไม่ต้องออกจากพื้นที่ ทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือจะมีมูลค่าเพิ่มข้ึน  

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

         
                 

     6.3.4 หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยข้อมูลเทียบเคียงที่นำมาใช้ 
  

 

 คือ...ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์/แผนที่ โดยเทียบเคียงกบั 
- กรมที่ดิน                     - การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                           - Nostramap Thailand 
- กรมพัฒนาที่ดนิ             - การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค                       - กรมธนารักษ์ 
- Google Thailand         - กรมแผนที่ทหาร 
- ESRI Thailand             - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) 
 

และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างไร ระบุ... 
นำข้อมูลมาเทียบเคียงเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่ของกรมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 
มุ่งสู่การเป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 

เริ่มดำเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     6.4.1 หน่วยงานมีการกำหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพื่อการคาดการณ์ความสำเร็จของกระบวนการ ระบุ 
   

 

 

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

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 

         
                 

  
 

 ตัวชี้วัด คือ… 
- จำนวนการสำรวจปักหมุดแนวถนนโครงการคมนาคมขนส่งตามผังเมือง (แห่ง) 
- จำนวนการสำรวจจัดทำแผนที่กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ (แห่ง) 
- จำนวนการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติในระดับอำเภอ (อำเภอ) 
- จำนวนการประเมินผลการคมนาคมและขนส่งตามผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ผัง) 
- จำนวนผังเมืองที่จัดทำ (ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน) (ผัง) 
- จำนวนผังเมืองที่จัดทำ (ผังเมืองรวมชุมชนระดับอำเภอ) (ผัง) 
- พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง (ผัง) 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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     6.4.2 หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสำเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น 

  
     ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ คือ… 
         - พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วม (โครงการ) 
         - จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (แห่ง) 
         - จำนวนโครงการพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (แห่ง) 
         - จำนวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แห่ง) 
         ตัวชี้วัดด้านสังคม คือ… 
          - จำนวนพื้นที่ที่ได้รบัการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน (แห่ง) 
          - จำนวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย (แห่ง) 
          - จำนวนพื้นที่ที่ได้รบัการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดนิ (ไร่) 
         ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ… 
           - ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันการพังทลาย (โครงการ) 
          - จำนวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางนำ้ที่ถูกกำจัด (ผักตบชวา/วัชพืช) (ตัน) 
         ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข คือ… 
          - ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) (ร้อยละ) 
- จำนวนบุคลากรในสังกัดส่วนกลางที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรค 
COVID-19 (สนับสนุนและจัดหาวัคซีนให้บุคลากร, ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคาร, ตรวจ ATK ก่อนปฏิบัติงาน) (จำนวนคน) 

  

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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     6.4.3 ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่น ที่สง่ผลต่อความสำเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ โดยผลงานที่โดดเด่นนั้น 
  

 คือ… 
         ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง/สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
          - พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วม 
          - พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันการพังทลาย 
          - พื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย 
        ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป… 
          - ความมั่นคงในพื้นทีส่ามารถปอ้งกันผลกระทบจากปญัหาอุทกภัยและนำ้ท่วม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          - ความมั่นคงชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการป้องกันจากการพังลายของพื้นที่ และการสูญเสียดินแดน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนี ้
          - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
          - โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
          - พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
          - พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 
        ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป… 
          - การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมในทุกด้าน 
          - การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวก ปลอดภัย พร้อมในการให้บริการ ทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ 
          - การพัฒนาพื้นที่ในชุมชนเมืองตามแนวถนนผังเมือง เพื่อขยายเส้นทางจราจร พัฒนาเมืองให้มีความเจริญเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ผลการประเมิน 
ของสำนักงาน ก.พ.ร. 
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     6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิผลของการดำเนินงาน โดย 
 

 
 

 
 

 
 

มีการจัดการความเส่ียง โดยความเส่ียงน้ันคือ… 
1. ด้านพันธกิจ คือ 
- การประชุมรับทราบปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และทบทวนผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อแก้ไขปัญหา กำหนดแนวทางปฏบิัติ 
ปรับปรุงแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (After Action Review) 
- มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ทุกไตรมาส http://oldoffice.dpt.go.th/reportdpt/index.php/reportplan  
2. ด้านเทคโนโลยี คือ 
เนื่องจากกรมโยธาธกิารและผังเมืองมีเป้าหมายการพัฒนาในเรื่องการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลทางเทคโนโลยี แตเ่ม่ือข้อมูลถูกพัฒนาและจัดเก็บรวบรวม 
เพื่อการจัดการอยู่บนคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือก่อการร้ายก็จะตามมาด้วย เนื่องจากข้อมูลบางประเภท 
เป็นข้อมูลที่มีราคาสูง หรือมีความเสี่ยงต่อความมั่นคง หากถูกทำลาย หรือเข้ามาควบคุมจากภายนอก ซึ่งอาจนำไปสู่สภาวะวิกฤติของประเทศได้ 
ในปัจจุบันเรื่อง Cyber Security เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและมีการลงทุนอย่างสูง เพื่อการป้องกันให้เกิดความปลอดภัย และประเทศต่าง ๆ ที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ก็ได้มีการพัฒนากฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ มาคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับ Cyber Security  
และจัดการโดยวิธีการ… 
1. ด้านพันธกิจ คือ  
ผู้บริหารแต่ละหน่วยรวบรวมปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยงต่าง ๆ มาจัดกลุ่มประชุมตามกรณีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อรวมกันหาแนวทางแก้ไข สรุปถอด
บทเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (https://www.dpt.go.th/th/press-release/6785) 
2. ด้านเทคโนโลยี คือ  
กรมฯไดพ้ัฒนาการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลทางเทคโนโลยีควบคู่กับความปลอดภัยในทุกมิติ ข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น ผังเมือง หรือฐานข้อมูลการใช้อาคาร 
ต้องมีการวางระบบความปลอดภัยไม่ให้มีการโจรกรรม เปลีย่นแปลง หรือทำลายข้อมูล ซ่ึงต้องมีการพัฒนาระบบ สร้างผู้เชี่ยวชาญและการลงทุนด้านเครื่องมือ 
สิ่งที่สำคัญ คือการสำรองข้อมูล (Back Up) และจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลสำคัญในรูปแบบกระดาษควบคู่ไปกับการสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
ทั้งนี้ กรมฯมีการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรภายในกรมฯและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://www.dpt.go.th/th/digital-development-plan/1105#wow-book/) 
ให้สามารถพัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งในกระบวนการหลักและสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน/การให้บริการ 

   
   

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 
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     6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิผลของการดำเนินงาน โดย (ต่อ) 
      เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน คือ… 

        1. ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด คือ ทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน และแผนความต่อเนื่อง (BCP) ในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
    2. ความเสี่ยงด้านพันธกิจ คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้ง การวางแผน

รับมือภัยพิบัติจึงยังต้องพัฒนาต่อเนื่อง กรณีล่าสุดในปี 2554 ประเทศไทยประสบภาวะอุทกภัยรุนแรง การช่วยเหลือและตอบสนองเป็นไปอย่าง
ยากลำบาก เพราะไม่เคยประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่ ซึ่งในกรณีที่โลกมีแนวโน้มภัยพิบัติรุนแรงขึ้น ประเทศไทยต้องมีแผนรับมือกับภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่
ก่อความเสียหายเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยของโครงสร้างที่ส่งผลต่อชีวิต การรับมือกับผลกระทบของ
ภัยพิบัติต้องอาศัยพื้นฐานด้านการออกแบบและก่อสร้าง ดังนั้น ไม่ว่าภารกิจด้านงานผังเมือง/อาคาร/บริการด้านช่าง/พัฒนาเมือง ล้วนเกี่ ยวกับ 
การรับมือด้านภัยพิบัติทั้งสิ้น กรมฯ มีบทบาทสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมพร้อม และป้องกัน
ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ  

        มีการเตรียมความพร้อม คือ…  
1. ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด คือ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดโรคไวรัส 2019 ตามกระบวนการขั้นตอนที่
กำหนดในแผน BCP เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค และมาตรการทาง
รัฐบาลในการควบคุมคนและพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ พร้อมมาตรการคัดกรอง การเว้นระยะห่าง การใช้หน้ากากอนามัย และ
การฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ เป็นต้น  
2. ความเสี่ยงด้านพันธกิจ คือ ดำเนินการตามกระบวนการทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เช่น จัดอบรมการให้ความรู้เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน ฝึกซ้อมการหนีไฟเพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และในส่วนของภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
นั้น ได้มีการวางแนวทางรับมือโดยการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัย
พิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ของความปลอดภัยในชีวิตประชาชน ซึ่งได้มีการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของระบบป้องกันน้ำท่วมและ
เขื่อนป้องกันตลิ่งอยู่เสมอ 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 
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ตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธก์ารดำเนินการ (รอบตัวชี้วัด) 
 
ตัวช้ีวัดหมวด 7 ประกอบด้วย กลุ่มตัววัดผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ทั้งหมด 6 มิติ  
- ในแต่ละมติิ ให้นำเสนอตัวช้ีวัดมา 5 ตัว  
- ต้องนำเสนอตัวช้ีวัดในกลุ่มตัววัดสำคัญ (กลุ่มตัววัดที่มีเครื่องหมายดอกจัน *) อย่างน้อย 1 ตัว  
- ในแต่ละกลุ่มตัววัด สามารถนำเสนอตัวช้ีวัดได้มากกว่า 1 ตัว แต่ไม่เกิน 3 ตัว 
- ไม่ควรนำเสนอตัวช้ีวัดเดียวกันซ้ำในหัวข้ออื่น ๆ 

 
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 

เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล่าวต้องมีความสมัพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งตัว
วัดที่ดำเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่กำหนดไว้ประจำปีและตัววดัร่วม ตัววัดด้านการดำเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

1.1 (มากดี) จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (งปม.ปีเดียว) 18 โครงการ 13 18 20 111.1 500 

 

1.2 (มากดี) จำนวนอาคารภาครัฐที่ได้รับการกำกับ ดูแล  
และตรวจสอบ (น้อยลงจากสถานการณ์ COVID-19) 6,283 อาคาร 6,450 6,116 5,890 93.7 200 
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2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base) 
 - ไม่มีตัวชี้วัด – 
 
 

 

3. การดำเนินการด้านกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลการดำเนนิการด้านกฎหมาย ตัวช้ีวัดทีส่ะทอ้นผลสมัฤทธ์ิที่เกี่ยวข้องกับการกำกับข้อมูลที่ดี (Data governance) 
 - ไม่มีตัวชี้วัด - 

 

 

4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์*** 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

4.1 (มากดี) จำนวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ดำเนินการ
ปรับปรุงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ
เป็นผังแม่บทการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัด 

16 ผัง 14 16 16 100 300 
 

4.2 (มากดี) ความยาวของพื ้นที ่ร ิมตลิ ่งร ิมแม่น้ำ
ภายในประเทศที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะการพังทลาย 

111,337 เมตร  
(ผลค่าเฉลี่ยปี 62-63) 106,926 115,748 113,969 102.4 300 

 

4.3 (มากดี) จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาด้วยวิธีจัดรูป
ที่ดินเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ี  1,199 ไร่ 368 1,199 2,281 190.2 500 

 

 

 
5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่นๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุตามยุทธศาสตรอ์ื่นๆ ตามนโยบายของสว่นราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจดัอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศ ในด้านตา่ง ๆ  เป็นต้น 

 - ไม่มีตัวชี้วัด – 
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7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน 
เป็นการวัดผลด้านการให้ความสำคัญกับผูร้ับการบริการ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี และประชาชนจากการบริการส่วนราชการในด้านต่าง ๆ ได้แก ่ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเตบิโต
ของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แกก่ลุ่มผูร้ับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 
 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย*** 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

1.1 (น้อยดี) ร้อยละค่าเฉลี่ยความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
บริการตามภารกิจต่าง ๆ ของกรมฯ 

ร้อยละ 24 25 24 23.40 102.6 300 
 

1.2 (น้อยดี) ร้อยละค่าเฉลี ่ยความไม่พึงพอใจในการตรวจสอบ 
ความปลอดภัยอาคารของรัฐ ร้อยละ 22.80 24 22.80 21.60 105.6 400 

 

1.3 (มากดี) ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม ร้อยละ 93.40 91.60 93.40 93.60 100.2 300 

 

 
2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ*** 
ตัวช้ีวัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและการใหค้วามร่วมมือจากประชาชนและผูเ้ข้ามารบัการบริการจากส่วนราชการ สะท้อนการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์  
(การเข้าถึงงานบริการผ่านเครื่องมอื Social Listening) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

2.1 (มากดี) จำนวนการให้คำปรึกษาด้านช่างแก่ประชาชนหรือผู้เข้า
มารับบริการจากส่วนราชการ  371,242 ครั้ง 121,950 620,534 600,425 161.7 500 
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3. ผลการดำเนินการด้านโครงการประชารัฐ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความสำเร็จของการดำเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจำหน่ายสินคา้ภายใตโ้ครงการประชารัฐ ความผูกพันและความร่วมมอื 
 - ไม่มีตัวชี้วัด – 
 

4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรบัเปลี่ยนด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ตอ่ผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
 - ไม่มีตัวชี้วัด – 
 

5. การแก้ไขเร่ืองร้องเรียน 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว มมีาตรฐาน ทันการณ์ และเกิดผล หรือเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

5.1 (มากดี) ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขและ
ยุติเรื่องของศูนย์ดำรงธรรม  ร้อยละ 87.04 89.47 84.61 100 114.9 500 
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7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร และเครือข่าย 
เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการด้านการบรหิารบุคคลและเครือข่าย ในการพัฒนา และการสร้างการมสี่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายในการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน 

 
1. จำนวนนวัตกรรมต่อบุคลากร/จำนวนโครงการที่สำเร็จจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย*** 
ตัวช้ีวัดของการพัฒนานวัตกรรม/ความสำเร็จของโครงการที่เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือเครือข่ายของหน่วยงาน *** 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

1.1 (มากดี)  จำนวนนวัตกรรมและโครงการเทคโนโลยีที่ดำเนินการ
สำเร ็จ (ระบบแสดงความเห็นและยื ่นคำร้องการปิดประกาศ 
15/30/90 วัน ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562) 

1 ระบบ - - 1 100 300 
 

    

2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา*** 
ตัวช้ีวัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

2.1 (มากดี) ร้อยละของข้าราชการท่ีมีผลประเมินระดับดีเด่นจากจำนวน
ข้าราชการท้ังหมดท่ีครองตำแหน่งในแต่ละป ี ร้อยละ 61.72 60.75 62.68 65.73 106.5 400 

 

 

3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งตามแผน 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งตามแผน 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

3.1 (มากดี) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในการเตรียมความพร้อม
เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงข้ึน 11 คน 10 11 17 154.5 500 
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4. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งต้ังให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ไดร้ับการแต่งตั้งให้ไปรว่มในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

4.1 (มากดี) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั ้งให้ไปร่วม 
ในภาคีเครือข่ายภายนอกท้ังระดับชาติและนานาชาติ 2 คน 1 2 2 100 300 

 

 
 
5. จำนวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

5.1 (มากดี) จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาบริจาค
โลหิต (มารับบริจาคในสถานที ่) (น้อยลงจากสถานการณ์ 
COVID-19) 

100 คน - 342 109 109 400 
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7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 
เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลเุป้าหมายด้านการเปน็แบบอย่างที่ดีหรือการเป็นต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของสว่นราชการ 

 
 

1. จำนวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก*** 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการทีไ่ด้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกท่ีแสดงถึงความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

1.1 (มากดี) สำนักงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกับสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ในระดับดีจากผลงานโครงการจัดรูปที่ดิน  
เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัด 

1 รางวัล 1 - - 0 200 

 

 
 
2. จำนวน Best practice* 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best practice 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

1.1 (มากดี) กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ 
ระดับดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 
(ผลงาน “ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยภูมิสารสนเทศ
ทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)) 

1 รางวัล - 1 - 0 200 
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3. จำนวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง  
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการ        
- รางวัลระดบักรม เป็นรางวัลทีส่่วนราชการระดับกรมมอบให้หน่วยงานย่อยในสังกัด 

    - รางวัลระดบักระทรวง เป็นรางวลัที่มอบให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

3.1 (มากดี) จำนวนบุคลากรต้นแบบที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ 
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการ 

34 คน 29 40 33 97.1 200 
 

3.2 (มาก ดี )  กรมโยธาธ ิการและผ ั ง เม ืองได ้ ร ับรางวัล  
“องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร 
อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) 

1 รางวัล - - 1 100 300 

 

 

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสำเร็จของการแข่งขัน โดยไดร้ับการจดัอันดับในระดับนานาชาติ 
  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

4.1 (น้อยดี) อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 
(อันดับที่ดีขึ้น) จากการจัดอันดับของธนาคารโลก (World Bank) 
ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง โดยกรมโยธาฯ ให้บริการข้อมูลการ
ทดสอบด ิน (soil test) เพ ื ่ อลดข ั ้ นตอนในการขออน ุญาต 
(ไม่มีการจัดอันดับในปี 64) 

21 27 21 0 210000.0 500 

 

   

5. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการ โดยมีบคุลากรของตนเองได้รับการยกย่องจากภายนอก 
 - ไม่มีตัวชี้วัด – 
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7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
 เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการในด้านตา่ง ๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการดำเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของ
พื้นทีแ่ละประเทศ 
 

 
1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม*** (กระบวนการที่ดำเนินการข้ามหลายหน่วยงาน) การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลุผลของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ดำเนินการข้ามหลายหน่วยงานของส่วนราชการ (Area base) ความสำเร็จในการดำเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPI) 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

1.1 (มากดี) กระบวนการจัดการข้อมูลร่วมกันบนระบบเดียวกัน 
“ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
ทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วม
บูรณาการข้อมูลแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดิจทิลั
ในพื ้นที ่ 76 จังหวัด หน่วยงานเข้าร่วมประกอบด้วย กรมที ่ดิน 
กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

5 หน่วยงาน - 5 5 100 300 

 

 
2. ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกจิ ผ่านการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

2.1 (มากดี) จำนวนรายได้จากค่าธรรมเนียมการบริการทดสอบวสัดุ
ที่เพ่ิมขึ้นประจำปี 55.3305 ลบ. 40.4113 55.3305 60.3321 109 400 
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3. ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสังคม และความมั่นคง 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสังคม และความมั่นคง ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

3.1 (มากดี) จำนวนการให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ 
และพิจารณาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร 
และกฎหมายขุดดินและถมดิน 

752 ครั้ง - 752 754 100.3 300 
 

 
4. ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

4.1 (มากดี) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน
ความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) กรณีเกิดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ร้อยละ 100 - 100 100 100 300 
               

 

5. ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดลอ้ม ผ่านการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

5.1 (มากดี) จำนวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำท่ีถูกกำจัด  1,126,342 ตัน 1,087,537 1,126,342 1,154,241 102.5 300  
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7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลเุป้าหมายด้านการบริหารจดัการเพื่อการลดต้นทุน การสรา้งนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

 
 

1. การลดต้นทุน*** (ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช)้ 
ตัวช้ีวัดของการลดต้นทุนท้ังในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรบัปรุงงาน และการนำเทคโนโลยดีจิิทัลมาใช้เพื่อลดต้นทุนในการทำงาน เช่น ต้นทุนท่ีลดลงจากการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
 - ไม่มีตัวชี้วัด – 
 

2. จำนวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ 
ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 

ผลการดำเนินงาน % 
ความสำเร็จ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

2.1 (มากดี) จำนวนโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการพัฒนา 2 ระบบ 4 5 2 100 300 
 

 

3. ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี*** (Open Data, เชื่อมโยงข้อมูล, Digitize Process, e-Services) 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ตัวช้ีวัดด้านการเปิดข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมูล การปรับปรุงบริการ การให้บริการด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

3.1 (มากดี) จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ในการแสดงความเห็นและยื่นคำร้องด้านผังเมืองผ่านระบบออนไลน์ 
(ระบบแสดงความเห็นและยื่นคำร้องการปิดประกาศ 15/30/90 วัน 
ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562) 

1 ระบบ - - 1 100 300 

 

3.2 (มากดี) จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 1 ระบบ - - 1 100 300 
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4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภยัพิบตัิต่าง ๆ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

4.1 (มากดี) จำนวนพื ้นที ่ที ่ม ีระบบป้องกันน้ำท่วมพื ้นที ่ชุมชน 
ท ี ่ ส ามารถป ้องก ันผลกระทบจากน ้ ำท ่ วมพ ื ้นท ี ่ ช ุ มชนได้  
(โครงการที่อยู่ในระยะเวลาค้ำประกันของกรมฯ) 

20 พ้ืนท่ี - 20 20 100 300 
 

 
5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฏระเบียบ และกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปีล่าสุด (ตัวเลข) 
ผลการดำเนินงาน % 

ความสำเร็จ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 
ของสำนกังาน ก.พ.ร. 2562 2563 2564 

5.1 (มากดี) จำนวนการพัฒนาปรับปรุงและจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินและถมดิน และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

7 ฉบับ - 7 9 128.6 500 
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สรุปคะแนนผลการตรวจประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบตัวช้ีวัด) 
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สรุปคะแนนผลการตรวจประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบตัวช้ีวัด) 
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สถิติคะแนนผลการตรวจประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  

(รอบตัวช้ีวัด) 
 

 
หมวด 

ผลการประเมินตนเอง 
จากหน่วยงาน 

ผลการประเมิน 
จากผู้ตรวจ 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 

หมวด 1 การนำองค์การ 458.33 500.00 500.00 369.79 397.76 468.75 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 500.00 500.00 500.00 447.92 399.13 463.54 

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

385.42 500.00 500.00 257.81 382.62 453.13 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 

375.00 437.50 500.00 277.78 396.64 500 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 500.00 500.00 500.00 286.46 381.01 484.38 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 312.50 463.54 500.00 284.72 397.99 489.58 

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 333.33 406.67 346.67 310.00 301.62 346.67 

คะแนนรวม (500 คะแนน) 409.23 472.53 478.10 319.21 405.19 458.01 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
เป็นระบบราชการ 

3.27 3.78 3.82 2.55 3.24 3.66 
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ผลสรุปคะแนนจาการส่งรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : กพร. 
Administrative System Development Group : ASDG 
https://office.dpt.go.th/asdg/th โทร. 02-299-4334 โทรสาร. 02-299-4337 


