การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1
การปฏิบัติ
หน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 2
การใช้
งบประมาณ

ความคืบหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดาเนินการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนา โดยจัดโครงการ - มีการจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน ดาเนินการ
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
อบรมตามภารกิจ 4 ด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ผังเมือง ด้านพัฒนาเมือง ด้านอาคารและด้านช่าง
เรียบร้อยแล้ว ด้านการพัฒนาเมือง
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
http://oldoffice.dpt.go.th/udti/images/pdf/plan_2565.pdf
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ยึดถือ จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ และเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลัก ดาเนินการ
- ศูนย์เทคโนโลยี
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการเผยแพร่ ของกรมฯ ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบ
เรียบร้อยแล้ สารสนเทศ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้าถึงง่าย
https://www.dpt.go.th/th/documents-dpt/
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
https://www.dpt.go.th/th/dpt-standard/
มาตรการ/แนวทางการแก้ไข/การพัฒนา

กระบวนการดาเนินงาน

ส่งเสริม และปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักถึง
มีการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติตามคาขวัญ (DPT MOTTO)
ความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 4 ประการ คือ พอเพียง วินยั สุจริต จิตสาธารณะ
ในการปฏิบัติงาน
https://www.dpt.go.th/th/press-release/6917
ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตามข้อกาหนดจริยธรรมข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
https://www.dpt.go.th/th/announce-news/6915
มีการจัดทาข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่าย
กรมได้เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ดังนี้
งบประมาณประจาปีของกรมฯ และเผยแพร่ให้ - การดาเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ
https://www.dpt.go.th/th/reportdpt/
- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
https://www.dpt.go.th/th/procurement-summary/
ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
- มีการรายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตามผลการเบิกจ่ายกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมผู้บริหารกรมฯ
https://office.dpt.go.th/secretary/th/agenda-1
- มีการจัดประชุมเพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานใน
สังกัด ดาเนินการโดยกองแผนงาน

ดาเนินการ
- กองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
- กองคลัง
เรียบร้อยแล้ว - กองแผนงาน
- สถาบันพัฒนา
บุคลากรด้านการพัฒนา
เมือง
- กองการเจ้าหน้าที่
ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
เมษายน 2565
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3
การใช้อานาจ

มาตรการ/แนวทางการแก้ไข/การพัฒนา
มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
ผู้บริหารสูงสุดและถ่ายทอดไปสู่ผู้บริหาร เพื่อ
ยึดถือและปฏิบัติ
จัดทาหลักเกณฑ์ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือการใช้
อานาจของผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ

ตัวชี้วัดที่ 4
การใช้
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการ

เพิ่มมาตรการกากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม
หรือพวกพ้อง
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการอย่างถูกต้อง
ส่งเสริม และปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักถึง
ความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติงาน

กระบวนการดาเนินงาน
กรมได้จัดทาประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และเวียนให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้
ได้ประกาศลงเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง
https://office.dpt.go.th/psd/th/hr-management-policy
กรมได้จัดทาประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
- เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
- เรื่องการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
- เรื่องข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
https://office.dpt.go.th/psd/th/news
กรมได้จัดทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ
https://office.dpt.go.th/finance/th/guidelines04
กรมได้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
https://office.dpt.go.th/finance/th/guidelines04
มีการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติตามคาขวัญ (DPT MOTTO)
4 ประการ คือ พอเพียง วินยั สุจริต จิตสาธารณะ
https://www.dpt.go.th/th/press-release/6917
ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตามข้อกาหนดจริยธรรมข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
https://www.dpt.go.th/th/announce-news/6915

ความคืบหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดาเนินการ
ดาเนินการ
- กองการเจ้าหน้าที่
เรียบร้อยแล้ว - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว

ดาเนินการ
- กองคลัง
เรียบร้อยแล้ว - กองการเจ้าหน้าที่
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
เมษายน 2565
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 5
การแก้ไข
ปัญหา
การทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 6
คุณภาพการ
ดาเนินงาน

มาตรการ/แนวทางการแก้ไข/การพัฒนา

กระบวนการดาเนินงาน

มีการเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์
- มีการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565
กฎระเบียบ จริยธรรม และธรรมาภิบาล
และงดรับ งดให้ ของขวัญของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT
เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบและถือปฏิบัติ POLICY) โดยมีการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อต่างๆ ของกรมแล้ว
https://www.dpt.go.th/th/announce-news/6941
- มีการประกาศข้อกาหนดจริยธรรมข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
https://www.dpt.go.th/th/announce-news/6915
- มีโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเสริมสร้างขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
https://www.dpt.go.th/th/event-news/1132
มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
จัดทาระบบฐานข้อมูลการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ผ่าน Web
ติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบการดาเนินการ Application ในกาติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน
ก่อสร้างได้อย่างละเอียดรอบคอบ และชัดเจน และสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน
เพื่อป้องกันการเกิดทุจริต
https://onedpt.dpt.go.th/onedptcon/
เพิ่มมาตรการกากับให้เจ้าหน้าที่ของกรม
- มีการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทย
ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
ใสสะอาด 2565 และงดรับ งดให้ ของขวัญของกานัลทุกชนิด
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
จากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) โดยมีการประชาสัมพันธ์
ทางช่องทางสื่อต่างๆ ของกรมแล้ว
https://www.dpt.go.th/th/announce-news/6941
- มีการประกาศข้อกาหนดจริยธรรมข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
https://www.dpt.go.th/th/announce-news/6915

ความคืบหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดาเนินการ
ดาเนินการ
- กองการเจ้าหน้าที่
เรียบร้อยแล้ - กองควบคุมการก่อสร้าง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้

- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการพัฒนาเมือง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
เมษายน 2565
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ตัวชี้วัด

ความคืบหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดาเนินการ
ส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักถึง
- มีการประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ ดาเนินการ
ความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ หน้าที่ “No Gift Policy” และปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่น เรียบร้อยแล้ว
บาลในการปฏิบัติงาน
คุณธรรม จริยธรรม และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัด ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
https://www.dpt.go.th/th/announce-news/6941
- มีการแทรกเนื้อหาด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในการอบรม
หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ของกรมฯ
มาตรการ/แนวทางการแก้ไข/การพัฒนา

กระบวนการดาเนินงาน

https://drive.google.com/file/d/1FdiRH4HRpcqGKC8SR2az7v2JxPTnIQPs/view

ตัวชี้วัดที่ 7
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของกรมให้เข้าถึงง่าย
ไม่ซับซ้อนและเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น
- นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

เพิ่มช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นหรือ
ร้องเรียนการทุจริต /การดาเนินงาน/การ
ให้บริการเพิ่มขึ้น

มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และคาแนะนา แก่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านหลายช่องทาง เพื่ออานวย
ความสะดวก และสามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ได้แก่
 เว็บไซต์หลักของกรม: www.dpt.go.th
 Line : DPT Information
 Facebook : DPT News & Activities
 Youtube : กรมโยธาธิการและผังเมือง Official
 สื่อโทรทัศน์ รายการ “Happy Life กับคุณหรีด” ทางช่อง 3HD
- มีช่องทางในการชี้แจง ตอบคาถาม ข้อสังสัย โดยให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เป็นผู้ตอบข้อความถามต่างๆ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นผ่านหลาย
ช่องทาง ได้แก่
 ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
 ทางเว็บไซต์หลักของกรมฯ : www.dpt.go.th
 Line : DPT Information
- มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต โดยร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

ดาเนินการ
- ศูนย์เทคโนโลยี
เรียบร้อยแล้ว สารสนเทศ
- กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
- สานักงานเลขานุการกรม
- กองการเจ้าหน้าที่
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 8
การปรับปรุง
ระบบการ
ทางาน

ความคืบหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดาเนินการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน จัดเวที เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนามาปรับปรุง ดาเนินการ
- กองคลัง
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
การทางาน และพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เรียบร้อยแล้ว - สถาบันพัฒนาบุคลากร
พัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
จัดสัมมนาเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทาร่างธรรมนูญว่าด้วยการ
ด้านการพัฒนาเมือง
ผังเมือง” จัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก จัดประชุมแสดงความ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทาผังเมืองรวม เป็นต้น
https://www.dpt.go.th/th/press-release
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/
จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ และพัฒนาบุคลากรในสังกัด ตามภารกิจด้านต่างๆ เช่น ดาเนินการ
การให้บริการให้ดีขึ้น
อบรมการวิเคราะห์ผลการทดสอบวัสดุ อบรมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน การจัดรูป เรียบร้อยแล้ว
ที่ดินและการเจรจาต่อรอง อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางและจัดทาผัง
เมื อ งรวมฯ อบรมแนวทางการยื่ นขออนุ ญ าตก่ อ สร้ างอาคารด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
http://oldoffice.dpt.go.th/udti/images/pdf/plan_2565.pdf
มาตรการ/แนวทางการแก้ไข/การพัฒนา

กระบวนการดาเนินงาน
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