
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ : 
ผูส้่งมอบ : กรมโยธาธกิารและผังเมือง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
 
พันธมิตร : หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประชาชน 
 
ผู้ให้ความร่วมมือ : สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ประกอบการ ประชาชน ส านักพระราชวัง ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กรมราชองครักษ์ สถาบันการศึกษา 
 
ความต้องการ :  
มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีมาตรฐาน ไม่ก่อเกิดผลกระทบทางลบ ถูกต้องตามหลัก
กฎหมายและตามหลักวิชาการ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ  เสริมสร้างอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิต  

สมรรถนะหลักขององค์กร: 
กฎหมายที่ต้องก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องในการด าเนนิการให้พันธกิจบรรลุ 
ประกอบด้วย พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
พ.ร.บ.การขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 และพ.ร.บ.จัดรูปที่ดนิเพื่อพฒันาพืน้ที่ 
พ.ศ. 2547 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม) 
ด้านพันธกิจ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพพรอ้มในการปฏิบัติงานและมีโครงสร้างหน่วยงาน 
ด้านปฏิบัติการ  มีการจัดการงานและงบประมาณไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ด้านบุคลากร  บุคลากรมีความรู้ความสามารถและเชีย่วชาญในงานทีร่บัผิดชอบพรอ้มรองรับการบริหารจดัการในระดบัผู้บังคับบัญชา 
ด้านสังคม มีมาตรฐานวชิาการ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรบัการพฒันา พร้อมบุคลากรที่มีความเชีย่วชาญ เฉพาะด้านไวร้องรบัการพัฒนาทกุสาขาอาชีพต่อการ
ปฏิบัติตามภารกิจ 

พันธกิจ :  
๑. สนับสนุน ก าหนด ก ากับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมือง และโยธาธิการ มี
มาตรฐานวชิาการทีส่ามารถสนองต่อความตอ้งการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
๒. สร้างการมีส่วนรว่มกบัภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการด าเนินการ 
พัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน 
๓. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
การใช้ประโยชนท์ี่ดนิ การผังเมืองและโยธาธกิาร  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแกนน าของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง 
และการอาคารให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน 
และมีอัตลักษณ์ 
ค่านิยม :๑. มีจิตสาธารณะ   ๒. กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง    
๓. ไม่เลือกปฏิบัติ  ๔. ซ่ือสัตย์และมีความรับผิดชอบ ๕. โปร่งใส ตรวจสอบได ้   
๖. มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน 
งบประมาณ: 29,125.0508 ล้านบาท 
จ านวนบุคลากร: 3,417 คน (ข้าราชการ 1,790 คน ลูกจ้างประจ า  627 คน 
พนักงานราชการ 1,000 คน) 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง พ.ศ. 2557, พ.ร.บ.การผังเมอืง พ.ศ. 2562,  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522, พ.ร.บ.การขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543, พ.ร.บ.จัดรปูที่ดนิเพือ่พฒันาพื้นที่ 
พ.ศ. 2547, พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542, พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543  
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ : ปรับปรุงผลการด าเนินการดว้ยระบบการ
ประเมินกระบวนการทีส่ร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน (รายละเอียดอยู่ใน
เอกสารแนบ) 
 

ภารกิจ/บริการหลัก: 
1.ภารกิจด้านการผังเมือง 2. ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง  
3.ภารกิจด้านการอาคาร 4.ภารกิจการบริการด้านช่าง 
คุณลักษณะโดดเด่นของภารกิจ/บริการ 
ด้านการผังเมือง วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผัง
นโยบายถ่ายทอดสู่การวางผงัระดับจงัหวัด 
ด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชน เข่ือนป้องกัน
ตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ด้านการอาคาร เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลก
ร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
ในอาคาร 
การบริการด้านช่าง มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้าน
การออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและใหค้ าปรึกษาด้านช่าง 

ผู้รับบริการ : 
ส านักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ประกอบการ ประชาชน ส านักพระราชวัง ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 
กรมราชองครักษ์ สถาบันการศึกษา 
ความต้องการ :  
มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีมาตรฐาน ไม่ก่อเกิดผลกระทบทางลบ ถูกต้องตามหลกักฎหมายและ
ตามหลักวิชาการ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ  เสริมสร้างอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิต  
 

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ : 
ด้านข้อมูลการวางผัง ได้แก่ DATABASE ของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล, CYBER 
SPACE, การสอบทานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผู้รับบริการ, บริษัทที่ปรึกษา 
ด้านข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่ ได้แก่ กรมที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน, 
Google Thailand, ESRI Thailand, Nostramap Thailand, กรมธนารักษ์, การ
ไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค
, กรมแผนที่ทหาร, ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม) 
ด้านพันธกิจ    การน านโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
ด้านปฏิบัติการ   การบริหารจัดการงบประมาณ  
ด้านบุคลากร  การเตรียมก าลังคนคุณภาพเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึน้ไป  
ด้านสังคม ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนรว่มกบัประชาชน ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธภิาพการบังคับใช้
กฎหมาย  
 

สภาพแวดล้อมการแข่งขัน : 
ภายในประเทศ : งานบริการด้านช่าง ผังเมืองเฉพาะ/ 
ผังพื้นท่ีเฉพาะ จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี แผนท่ี/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์
ความรู้ด้านการผังเมือง/ด้านช่างโยธา ซึ่งมีคู่แข่งท้ังภาครัฐและเอกชน ดังน้ันกรมฯ
ต้องพัฒนาด้านคุณภาพและความเช่ือมั่นของประชาชนให้มากขึ้นในอนาคต 
ภายนอกประเทศ : มาตรฐานทางวิชาการด้านการผังเมืองและด้านการโยธาระดับ
สากล และการให้บริการแผนท่ี Online ซึ่งกรมฯต้องยกระดับการแข่งขันและ
มาตรฐานทางวิชาการให้ทัดเทียมในระดับสากลต่อไป 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะส าคัญขององค์การ 
(โดยสรุป 1-2 หน้า) 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน :   
กรมโยธาธกิารและผังเมือง มีการบูรณาการเพื่อสร้างความร่วมมือตามแนวทางการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน โดยปัจจุบันมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ในภารกิจด้านต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินการให้ทุกภาคส่วน
รับทราบ เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพ และน ามาซึ่งประโยชน์
สูงสุดของประเทศและประชาชน 



ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ : 
กระบวนการที่สรา้งคุณค่า : 
1.กระบวนการให้บริการดา้นการออกแบบเฉพาะงานสถาปัตยกรรม 
2.กระบวนการทดสอบวสัดุ (คอนกรีต), 
3.กระบวนการออกแบบและก่อสรา้งพลับพลาพิธี 
4.กระบวนการด าเนินการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทภาครัฐ, 
5.กระบวนการตรวจสอบโรงมหรสพ 
6.กระบวนการประมาณราคา 
7.กระบวนการให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านชา่งแก่ทกุภาคส่วนในการส ารวจ 
ออกแบบและเขียนแบบงานด้านอาคารและระบบสาธารณูปโภค 
8.กระบวนการตรวจสอบอาคารราชการ 
9.กระบวนการปรับปรุงผังเมืองรวมจงัหวัด 
10.กระบวนการก าจดัผักตบชวาและวชัพชื 
11.กระบวนการจัดท าขอ้มูลกายภาพเพื่อการผังเมือง 
12.กระบวนการจัดรปูที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
กระบวนการสนับสนุน : 
1.กระบวนการงานสารบรรณ 
2.กระบวนการจดัประชมุคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาเห็นชอบผังเมืองรวม 
3.กระบวนการสนับสนุนและให้บริการดา้นกฎหมาย 
4.กระบวนการพฒันาความสามารถบุคลากรของกรม อปท. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (การฝึกอบรม) 
5.กระบวนการส ารวจความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการ 
6.กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการจดัรปูที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ 
7.กระบวนการส ารวจจดัท าแผนที่กรรมสิทธิท์ี่ดนิของรัฐ 
8.กระบวนการจดัท าฐานข้อมูลดา้นการจดัการภัยพิบัติ ในระดับอ าเภอ 
9.กระบวนการพฒันาระบบข้อมลูการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค 
10.กระบวนการประเมนิผลการคมนาคมขนส่ง 
 

 
 
 

แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะส าคัญขององค์การ (หน้า 2 เอกสารแนบ) 


