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คํานํา 
 

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี
กรมโยธาธิการและผังเมือง  

กระทรวงมหาดไทย 
  
    

  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 
รวมทั้งใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซ่ึงมุงเนนการพัฒนา       
คุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี             
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจ               
ในการบริหารงานภาครัฐ 
 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง  จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี                
อันประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน คือ ดานรัฐ สังคม และส่ิงแวดลอม  ดานผูรับบริการและ              
ผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงานรวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
หลักดานตาง ๆ  เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ และคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึง  
 
 

 
 

    (ลงชื่อ)...................................................... 
                       (นายอดุม   พัวสกุล)  
            อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  วันที่       26         เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2552 

 
 



 3

ประกาศเจตนารมณ 
 

                     กรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติภารกจิหลักเกีย่วกับ 
งานดานการผงัเมืองในระดบัตาง ๆ การควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดนิ การโยธาธิการ           
การออกแบบการกอสราง  การควบคุมการกอสรางอาคาร การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดําเนินการ
และสนับสนนุองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการพัฒนาเมือง พืน้ที่ และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนทีด่ิน ระบบการตั้งถ่ินฐานและโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้ง  
การกําหนดคณุภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให
มีสภาพแวดลอมที่ดี เกดิมาตรฐานความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบเรียบรอย        
ของบานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใหมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  

                (1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง   กฎหมายวาดวยการควบคุม            
อาคาร กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน กฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่                   
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ                          

             (2)  วางและจัดทําผังเมืองประเภทอื่น ๆ   ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี 
มอบหมาย  หรือตามที่สวนราชการอื่นรองขอ และดําเนนิการใหเปนไปตามผังเมืองนั้นๆ 
                                   (3)  ดําเนินการจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
                                   (4)  ดําเนินการเกี่ยวกบัการศึกษา วิเคราะหขอมูล  เพื่อการวางผัง  วิจัย            
การติดตามประเมินผลและพฒันามาตรฐานดานการผังเมอืงและโยธาธิการ  รวมทั้งการจัดทํา      
เกณฑมาตรฐาน และคูมือดานการผังเมืองและโยธาธิการ 
                                   (5)  ดําเนินการเกี่ยวกบัการวางผัง  ออกแบบ  ควบคุมการกอสราง  บูรณะเมอืง
หรืออาคาร และสิ่งกอสรางของหนวยงานของรัฐ 
                                   (6)  ใหบริการและคาํปรึกษาเกีย่วกับงานออกแบบ งานกอสราง และงานที่อยู
ในอํานาจหนาที่ของกรมแกหนวยงานตางๆ 
                                   (7)  ดําเนินการเกี่ยวกบัการออกแบบ  การกอสรางและควบคุมอาคาร  กอสราง
อาคารและโครงสรางพื้นฐาน  รวมทั้งการบูรณะและบํารุงรักษา 
                                  (8)  ดําเนินการประสาน กํากับ ดูแล สนับสนุนและพัฒนาใหเปนไปตามผังเมอืง 
รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบการใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองของเจาพนกังานทองถ่ิน 

(9)   ดําเนินการพฒันาระบบและบริหารขอมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
                                (10) ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องคกรปกครองสวน-
ทองถ่ิน รวมทั้งหนวยงานอืน่ดานการผังเมืองและโยธาธิการ 

(11)  ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม ฯ หรือ 
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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  ในฐานะผูบริหารของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใหการปฏิบัติราชการของกรมโยธา-          
ธิการและผังเมือง มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเปนที่ยอมรับของทุกฝาย    
ที่เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ พรอมสราง       
ความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย
ตลอดไป 
  

  นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมโยธาธิการและผังเมืองไดรวบรวม             
หลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ  โดยบุคลากรทุกระดับของกรมโยธาธิการและ-
ผังเมือง จะสามารถนํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ ไปเปนแนวทางยึดถือปฏิบัติในการ
ดําเนินงาน และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
ฉบับนี้ 
 

  กรมโยธาธิการและผังเมือง จะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีของหนวยงานเปนประจํา  ทั้งนี้  เพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยู เสมอ                            
อีกทั้ง เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาระหวางหนวยงานและบุคลากรของกรม จึงขอใหทุกคน              
ไดลงชื่อในหนังสือรับทราบดังที่แนบมาพรอมกับคูมือฉบับนี้ พรอมทั้งยอมรับเปนหลักการปฏิบัติ
ราชการตลอดไป 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
                       (นายอดุม   พัวสกุล)  
            อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  วันที่     26        เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2552 
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ขอมูลองคการ 
 

 
วิสัยทัศน  :  
                   “ พัฒนาประเทศใหทุกเมืองนาอยู และประชาชนมีความปลอดภัยในอาคาร ” 
 
 
พันธกิจ  :  
                      เปนองคกรหลักในการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง ดวยการกําหนด สนับสนุน 
และกํากับใหงานดานการผังเมือง ดานอาคาร และดานชาง มีมาตรฐานทางวิชาการ ที่สามารถ
สนองตอบตอความตองการของสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
 
คานิยมหลักองคการ  :  
                    1.  กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 
                    2. ไมเลือกปฏิบัติ 
                    3.  ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ 
                    4. โปรงใสตรวจสอบได 
                    5.  มุงสัมฤทธิ์ผลของงาน 
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 โครงสรางองคการ 
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โครงสรางองคการ 

                        กรมโยธาธิการและผังเมือง  (ยผ.)   กระทรวงมหาดไทย  
 

ก. ราชการบรหิารสวนกลาง  

(1) สํานักงานเลขานุการกรม  มอํีานาจหนาทีเ่กี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิไดแยกเปนหนาที ่                  
ของกอง หรือสวนราชการใดโดยเฉพาะอาํนาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง 
(ก)  ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(ข)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(ค)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(2)   กองการเจาหนาท่ี  มีอํานาจหนาที ่
        (ก)  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เวนแตการฝกอบรม 
        (ข)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(3)  กองคลัง  มีอํานาจหนาที่ 
        (ก)  ดําเนนิการเกีย่วกับการเงิน การบญัชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
               ของกรม 
        (ข)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

(4)  กองแผนงาน  มีอํานาจหนาที่ 
        (ก)  วิเคราะห จดัทํานโยบาย และแผนปฏิบัติการของกรมใหสอดคลองกับพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม              
               แหงชาติ   นโยบายของรัฐบาล  รวมทั้งนโยบายแผนแมบทของกระทรวง 
        (ข)  ประสาน เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด 
        (ค)  ดําเนนิการเกีย่วกับการจัดทํางบประมาณของกรม 
        (ง)  เสนอแนะนโยบายดานความรวมมือตางประเทศ ติดตอและประสานงานกับองคการหรือ. 
               หนวยงานตางประเทศ  ในดานความชวยเหลือ และรวมมือดานตาง ๆ ในหนาที่ของกรม แสวงหา 
               ทรัพยากรและวิชาการจากตางประเทศ  สนับสนุนงานดานการผังเมืองและโยธาธิการ  รวมทั้ง                   
               การจัดประชุมและเจรจาตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
        (จ)  ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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(5)  กองเผยแพรและประชาสัมพันธ  มีอํานาจหนาที ่
       (ก)  ประชาสัมพันธ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสารความรู 
              ความเขาใจเกีย่วกับการผังเมืองและโยธาธิการ 
       (ข)  โฆษณา ปดประกาศ ประชุมรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนเพื่อการจัดทําผังเมืองตาม                         
              กฎหมายวาดวยการผังเมือง 
       (ค)  ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ความรู ความกาวหนา และผลการปฏิบัติงานของกรม 
       (ง)   ควบคุม ดูแลและใหบริการเกีย่วกับงานดานโสตทัศนูปกรณและสรางเครือขายประชาคม  
              เพื่อความรวมมือในงานดานผังเมอืง 
       (จ)  ใหบริการขอมูลขาวสารและดําเนินการเกี่ยวกบังานหองสมุด 
       (ฉ)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

(6)  กองนิติการ  มีอํานาจหนาที่ 
       (ก)  ดําเนนิการเกีย่วกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
       (ข)  ดําเนนิการเกีย่วกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเวนคนือสังหาริมทรัพย งานเกี่ยวกับความรับผิด 
             ทางแพง  อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม 
       (ค)  ดําเนนิการเกีย่วกับงานพิจารณาอทุธรณ งานวางทรัพย และงานสอบสวน ทีอ่ยูในอํานาจหนาที่ของกรม 
       (ง)  ดําเนนิการเกีย่วกับการรางกฎหมาย การวนิิจฉัยปญหาขอกฎหมาย การศึกษาวิเคราะห  
              และพัฒนากฎหมายที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม 
       (จ)  กํากับ ตรวจสอบการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาพนกังานทองถ่ิน และหนวยงานที่เกีย่วของ 
       (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

(7)  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอํานาจหนาที ่
       (ก)  พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
       (ข)  จัดระบบการสํารวจ การเก็บ และการใชประโยชนขอมูลดานการผังเมืองและโยธาธิการ 
              ของหนวยงานในสังกัด 
       (ค)  เปนศูนยกลางเครือขายขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรดานการผังเมืองและโยธาธิการ ใหบริการ 
              ขอมูล และจัดการระบบงานขอมลู และระบบงานสถิติ 
       (ง)  ปฎิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

(8)  สถาบันพฒันาบุคลากรดานการพฒันาเมือง  มีอํานาจหนาที ่
       (ก)  พัฒนาความรู  ความสามารถในงานการผังเมืองและโยธาธิการใหกับบุคลากรของกรม หนวยงาน  
              และบุคคลที่เกี่ยวของ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินยกเวนการพัฒนาขาราชการระดบัสูงและ 
              หลักสูตรทั่วไป 
       (ข)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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(9)  สํานักควบคุมการกอสราง  มีอํานาจหนาที่ 
        (ก)  กําหนดและพัฒนามาตรฐานเทคนิคการกอสราง  อาคารและโครงสรางพื้นฐาน 
        (ข)  สงเสริม และพัฒนามาตรฐานงานกอสราง 
        (ค)  ใหการสนับสนุนและคําปรึกษาในงานกอสรางอาคารและโครงสรางพื้นฐาน 
        (ง)   ดําเนินการและใหบริการในงานควบคุมการกอสราง การบูรณะ และการบํารุงรักษาอาคาร 
               และโครงสรางพื้นฐาน 
        (จ)  กอสราง ตบแตงพลับพลาพิธีที่ประทับและสถานที่ในงานพระราชพิธี รัฐพธีิ งานพิธีการของ 
               สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และงานสาธารณกุศลตาง ๆ  
        (ฉ)  วิเคราะห วิจยั ตรวจสอบ ทดสอบ สํารวจและทดลองทางดานปฐพีวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรมและ 
               การกอสราง รวมทั้งการจัดทําขอมูลการวิเคราะห วิจยัตาง ๆ ในระบบสารนิเทศ 
        (ช)  ดําเนนิการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภยัอาคารของรัฐ 
        (ซ)  ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

(10) สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  มีอํานาจหนาที่ 
         (ก)  เสนอแนะการกําหนดนโยบายดานการควบคุมอาคาร 
         (ข)  ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดนิ และ 
                กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวของ 
         (ค)  กําหนดมาตรฐานการควบคุมอาคารดานความปลอดภัย การปองกันอัคคีภยั การรักษาคุณภาพ 
               ส่ิงแวดลอม  การผงัเมือง  การสถาปตยกรรมและการอํานวยความสะดวกแกการจราจร 
         (ง)  กํากบัการตรวจสอบสภาพและการใชอาคารใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 
         (จ)  กํากบั ตรวจสอบการใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมายวาดวยการขุดดิน  
               และถมดินของเจาพนักงานทองถ่ิน   หรือผูซ่ึงมีหนาที่ปฏิบัตกิารตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
         (ฉ)  กํากับ ดูแลและกําหนดมาตรฐานการขุดดินและถมดิน   เพือ่ใหเกดิความปลอดภัยในชวีิตและ                
                ทรัพยสินของประชาชน  
         (ช)  ตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยของวัสดุและผลิตภัณฑที่ใชในอาคาร ใหเปนไปตามกฎหมาย 
                ควบคุมอาคาร  
         (ซ)  ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

 (11) สํานักผังประเทศและผังภาค  มีอํานาจหนาที ่
         (ก)  กําหนดนโยบายและผังกลยุทธการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถ่ินฐานและโครงสรางพื้นฐาน   
               ระดบัประเทศ  ระดับภาค  และระดับจังหวดัตามนโยบายของรัฐ  และถายทอดกรอบนโยบาย 
               สูผังระดับเมืองและระดับพื้นที ่
         (ข)  ประสานความเชื่อมโยงของผังทุกระดับและกํากับ ดูแลการพฒันาใหเปนไปตามนโยบายดาน                   
                การผังเมือง 
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        (ค)  ใหคําปรึกษาดานการผังเมืองแกหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 
               ประชาชน 
        (ง)   ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

(12) สํานักผังเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ  มีอํานาจหนาที่ 
        (ก)  ดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
               รวมทั้งผังประเภทอื่น ๆ  ตามนโยบายของรัฐ  
        (ข)  สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลและตรวจสอบการวางและจัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
               ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
        (ค)  ใหคาํปรึกษาดานวชิาการผังเมืองแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
        (ง)   วเิคราะห กล่ันกรองเรื่องและเสนอความคิดเหน็ในเบื้องตน และดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ 

และงานประชมุของคณะกรรมการผังเมือง คณะอนกุรรมการผังเมืองและคณะกรรมการอุทธรณ 
(จ)  ดําเนินการดานพิจารณาคํารองและอุทธรณของผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งแจงมติคณะกรรมการผังเมือง 

และติดตามผลการปฏิบัติตามมติของหนวยงาน หรือบุคคลตามกฎหมายวาดวยการผงัเมือง 
         (ฉ)  ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

(13) สํานักพฒันามาตรฐาน  มีอํานาจหนาที่ 
         (ก)  ศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจยัพัฒนามาตรฐานและวิชาการ รวมทั้งกระบวนการดานการ 
                ผังเมืองและโยธาธิการ 
         (ข)  จัดทําหลักเกณฑ มาตรฐาน และคูมือดานการผังเมืองและโยธาธิการ 
         (ค)  สํารวจและวิเคราะหขอมูลเพื่อการผังเมือง ติดตามและประเมนิผลดานการผังเมืองและโยธาธิการ 
         (ง)   สงเสริม สนับสนุนดานมาตรฐาน วิชาการ และการประเมนิผลแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
         (จ)   ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

(14) สํานักวิศวกรรมการผังเมือง  มีอํานาจหนาที ่
         (ก)  ดําเนินการสํารวจ รังวัด และจัดทําแผนที่เพื่อการผังเมืองทุกระดับ 
         (ข)  ศึกษา วิเคราะห กาํหนดนโยบายและแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ 
         (ค)  ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับดานการออกแบบ การวางแผนผังโครงการคมนาคม 
                และขนสง และระบบสาธารณูปโภคและวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
         (ง)  ใหคาํปรึกษาและสนับสนุนวิชาการผังเมืองดานการสํารวจและจัดทําแผนที่ การวางแผนวศิวกรรม                    
                แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
         (จ)  ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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(15)  สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ  มีอํานาจหนาที ่
         (ก)  กําหนดมาตรฐานและขอกําหนดในการออกแบบ กอสรางและบูรณะอาคารดานวิศวกรรมโครงสราง 

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมสุขาภิบาล 
         (ข)  ดําเนินการออกแบบอาคารดานวิศวกรรมโครงสราง วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเครื่องกล และ 
                วิศวกรรมสุขาภิบาล 

(ค)  ใหคําปรกึษาในงานออกแบบอาคารดานวิศวกรรมโครงสราง วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเครื่องกล 
                 และวิศวกรรมสุขาภิบาล 
          (ง)   ปฏิบตัิงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

(16) สํานักสถาปตยกรรม   มีอํานาจหนาที่ 
         (ก)  ใหบริการและคําปรึกษาในการวางแผนและบริหารโครงการเพื่อวางผังแมบท 
         (ข)   จัดทําขอเสนอโครงการเพื่อกําหนดวงเงินงบประมาณ 

(ค)   ดําเนนิการและใหคําปรกึษาในการออกแบบเพื่อการกอสราง เพื่อการบูรณะ ซอมแซมและบํารุง 
        รักษาในงานสถาปตยกรรม งานภูมิสถาปตยกรรม และงานมณัฑนศิลป 
(ง)   กําหนดและจัดทําแบบมาตรฐาน เกณฑการประมาณราคา และมาตรฐานงานดานสถาปตยกรรม 
       ภูมิสถาปตยกรรม และมณัฑนศิลป  

          (จ)  วิจยัและพัฒนา รวมท้ังเผยแพรงานสถาปตยกรรม งานภูมิสถาปตยกรรมและงานมณัฑนศลิป 
          (ฉ)  ดําเนินการเกี่ยวกบัการบริหารจดัการ และการกํากับ ดแูลโครงการกอสราง ดานสถาปตยกรรม 

        ภูมิสถาปตยกรรม และมัณฑนศิลป  
          (ช)  ดําเนินการเกี่ยวกบัตรวจสอบแบบและราคา  งานสถาปตยกรรม  งานภูมิสถาปตยกรรม   
                 และมัณฑนศิลป 
          (ซ)  ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

(17)  สํานักสนับสนุนและพฒันาตามผงัเมอืง  มีอํานาจหนาที่ 
    (ก)  จดัทําแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการพัฒนาตามผังเมือง 

  (ข)  ดําเนนิการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที ่
    (ค)  ดําเนนิการอนุรักษ  ปรับปรุง ฟนฟูเมอืง และเมืองใหม  
    (ง)   ศึกษา วเิคราะห และออกแบบกอสรางเพื่อการโยธาธิการและการผังเมือง  
    (จ)  สงเสริม สนับสนุน พฒันาและกํากบัตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ   
           และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหเปนไปตามผังเมืองที่กําหนด    
    (ฉ)  ใหคําปรึกษา สนับสนุน และบรกิารในงานออกแบบวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  
           วิศวกรรมไฟฟา และวศิวกรรมเครื่องกล   
    (ช)  ใหคําปรึกษา สนับสนุน และสํารวจออกแบบเพือ่การพัฒนา อนุรักษ บูรณะ และปองกัน 
           พื้นที่ตล่ิงและชายฝง และระบบการปองกันน้ําทวม   
    (ซ)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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                         ตามที่กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2545 ไดแบงสวนราชการบริการสวนกลาง ออกเปน 8 กอง 9 สํานัก ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 
9  ตุลาคม  2545  เปนตนไป นั้น 

                         เพื่อใหการบริหารราชการของกรมโยธาธิการและผังเมอืงเปนไปดวยความเรียบรอย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545      จึงให 
ปรับปรุงโครงสรางของกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนการภายใน (เฉพาะราชการบริหารสวนกลาง)  
ประกอบดวยสวนราชการ ดังนี ้

                        (1)  กองผังเมืองเฉพาะ 
                        (2)  สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที ่
                        (3)  สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง 
                        (4)  กองออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี 

                        (5)  สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

อํานาจหนาท่ีในสวนของหนวยงาน ท่ีมีการปรับปรงุโครงสราง เปนหนวยงานมีฐานะเทียบเทากอง 

(1)  กองผังเมอืงเฉพาะ   มีอํานาจหนาที ่
       (ก)  ดําเนนิการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง หรือผังประเภทอืน่ ๆ   
              ตามนโยบายของรฐับาล  
       (ข)  ควบคุม กํากับ ดแูลการวางผังกายภาพ ออกแบบผังชุมชน ภมูิสถาปตยกรรม  จัดทําขอกําหนด 
              ตามผัง 
       (ค)  สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดแูล และตรวจสอบการวางผังและจดัทําผังเมืองเฉพาะขององคกร 
              ปกครองสวนทองถ่ิน   

(ง) จัดทําผังการอนุรักษและฟนฟูเมืองสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
       (จ)  ปฏิบตัิงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

(2)  สํานักจัดรปูท่ีดินเพื่อพฒันาพืน้ท่ี  มีอํานาจหนาที ่
       (ก)  ศกึษา สํารวจ วิเคราะหและรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการเพื่อเสนอ  
               แนวนโยบาย มาตรการสําคัญ เกณฑและมาตรฐานเกีย่วกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที่ 

(ข) สนับสนุน และใหคําปรกึษาแกผูดําเนินโครงการจัดรูปทีด่ินเพื่อปฏิบัตติามนโยบาย หลักเกณฑ  
       ขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการ        
       กําหนด 
(ค) สนับสนุนใหเกิดการปฏิบัตแิละประสานแผนการพัฒนาบริการพื้นฐานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับโครงการจัดรูปที่ดิน ตลอดจนสงเสริมใหเกดิความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่โดยวิธีการจัดรูป 
ที่ดิน 
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      (ง)  รวบรวม และจัดระบบขอมูลการจัดรูปที่ดินเพือ่พัฒนาพื้นที่ เพื่อเผยแพรความรูแกหนวยงาน 
             ราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
      (จ)  พจิารณาจัดทําโครงการศึกษาวิจยั ฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจดัรูปที่ดิน 
             เพื่อพฒันาพื้นที่ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพืน้ที่  
      (ฉ)  พิจารณาตามมาตรการระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกบัการจัดรูปทีด่ินเพื่อพฒันาพื้นที่ และเสนอ 
             ความเห็นตอคณะกรรมการใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หรือ  
             กฎหมายอื่นที่มีผลกระทบตอการจัดรูปที่ดินเพือ่พัฒนาพื้นทีใ่หเหมาะสมกบัสถานการณ 
      (ช)  ดําเนนิโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่ ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
      (ซ)  รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นทีแ่ละของคณะกรรมการ 
              บริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
     (ฉ)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

(3)  สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง มีอํานาจหนาที ่
       (ก)  การใหคําปรึกษาดานวิชาการผังเมอืงแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
      (ข)  วิเคราะห กล่ันกรองเรื่องและเสนอความเหน็ในเบื้องตน  
      (ค)  ดําเนนิการเกีย่วกับงานวิชาการและงานประชุมคณะกรรมการผังเมือง  คณะกรรมการผังเมือง  
             และคณะกรรมการอุทธรณ งานพิจารณาคํารองและอุทธรณของผูมีสวนไดเสยี รวมทั้งแจงมติ    
             คณะกรรมการผังเมืองและติดตามผลการปฏิบัติตามมติของหนวยงาน หรือบุคคลตามกฎหมาย 
             วาดวยการผังเมือง 
      (ง)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

(4)  กองออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี  มีอํานาจหนาที่ 
       (ก)  กําหนดมาตรฐานงานพลับพลาพธีิตกแตงสถานที่พระราชพธีิ และรัฐพิธี  
       (ข)  ดําเนนิการกอสรางพลับพลาพิธี สถานที่พระราชพิธีและรัฐพธีิ เตรียมการตอนรับบุคคลสําคัญ                           
             แขกของรัฐบาล  

(ง) สนับสนุนและปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
 

(5)  สํานักงานวิเทศสัมพันธ  มีอํานาจหนาที่  
        (ก)   เสนอแนะนโยบายดานความรวมมือตางประเทศ 
        (ข)   ติดตอประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศในดานความชวยเหลือ และรวมมือ 
               ดานตาง ๆ ในหนาที่ของกรม 
         (ค)  แสวงหาทรัพยากรและวิชาการจากตางประเทศ 
         (ง)  สนบัสนุนงานดานการผังเมืองและโยธาธิการ 
         (จ)  สงเสริมและเผยแพรการจัดทําเอกสารเปนภาษาตางประเทศ 



 14

 
         (ฉ)  การจัดประชุมและเจรจากับตางประเทศ การชวยเหลือผูเชี่ยวชาญและการจดัประชุมใหกบั             
                ชาวตางประเทศ 
         (ช)  ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย  
 

ข. ราชการบริหารสวนภมูิภาค  
 

     สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  75 จังหวัด 
 
      (ก) ดําเนินการ สนับสนุน ใหคําปรึกษา  และบริการทางวิชาการเกีย่วกับการผังเมืองและโยธาธิการ  
            ที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรม  แกหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      (ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของและองคกรปกครอง       
            สวนทองถ่ินหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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หลักการและแนวคิด 
 

         การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที ่ด ีของกรมโยธาธิการและผังเมือง               
นับเปนการสนองตอบตอแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้ 

 

          1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หนาที่ของ                            
ชนชาวไทย มาตรา 74  กําหนดให  “ บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ 
หนวย ” และมาตรา 74 กําหนดให “ บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ    
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย       
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับ    
ประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลางทางการเมือง….” และมาตรา 78 (4) และ (5)         
รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้ 

 

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการ
แผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการ         
บานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

 

(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชน 
 

          2. การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของ
การนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริหารราชการแผนดินของไทย อันเปนไปตามเจตนารมณที่ปรากฏอยางชัดเจนใน         
มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม                   
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุงเนนใหสวนราชการ        
ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ 

           “ การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมี              
ผูรับผิดชอบตอผลงาน 
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       การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติ         
หนาที่ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
       ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิ ธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี              
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน                  
การเปดเผยขอมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของ
ภารกิจ 
                   เพือ่ประโยชนในการดําเนนิการใหเปนไปตามมาตรานี้    จะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลกัเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัตริาชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการ
ปฏิบัติก็ได ” 
 

          3. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เร่ือง
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มุงเนนพัฒนาระบบงานใหมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
โปรงใส และตรวจสอบได สงเสริมใหใชหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ และ
พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการสาธารณะ โดยจะเนนการ พัฒนาขาราชการในตําแหนง 
ที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ 
รวมทั้งวางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจายคาตอบแทนที่เปนธรรมตามผลงาน 
เพื่อใหเกิดขวัญกํา ลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลงาน 
 

         4.สํานักงานก.พ.ร.ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับ         
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น 
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการตางๆ นําไปใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหเปนหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล ซ่ึงในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนําองคการนั้น สวนหนึ่ง
ไดใหความสําคัญกับการนําองคกร (หัวขอ 1.1) เพื่อใหสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี โดย
ดําเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบ ปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ 
และ(หัวขอ1.2) ดําเนินการอยางมีจริยธรรม รวมทั้งตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการสงเสริม
ใหบุคลากรในองคการเปนทั้งคนเกงและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอเพื่อน      
รวมงานดวยความเคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกัน รวมถึงการใชทรัพยากรขององคการอยางมี               
ความรับผิดชอบแลว บุคลากรในองคการตองมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล        
ตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ  ผูบริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบ        
การปฏบิัติตนของบุคลากรในองคการวาเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม  
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วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดแูลองคการที่ดี 
   

          เพื่อใหการปฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง 
และเกิดประโยชนกับทุกฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการที่สําคัญ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

       1)  เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้น  
            ในหนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 
       2)  เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของกรม  
            ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ       
            สังคม ส่ิงแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานภายใน 
            กรมโยธาธิการและผังเมือง  
       3)  เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความมั่นใจและศรัทธาใหเกิดขึ้น 
             กับผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย 
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นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี
 

         เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน และแนวทาง
ปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายหลักคือ  

        1) ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม   
        2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   
        3) ดานองคการ  
        4) ดานผูปฏิบัติงาน  

 

นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม 
นโยบายหลัก : 
                         สนับสนุนและบริหารจัดการดานการวางผังเมือง และพฒันาเมือง ดวยความรับผิดชอบ 
ตอรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม 
 

แนวทางปฏิบตัิ : 
                        สงเสริมใหมีการพัฒนาเมืองและสภาพแวดลอมเมืองที่นาอยู 
 
 

นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
นโยบายหลัก : 
                         มุงเนนใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินการวางผังและ
พัฒนาเมือง ดวยความโปรงใสและเปนธรรม 
 

แนวทางปฏิบตัิ : 
                         จัดใหมีกระบวนการมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางจริงจัง 
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นโยบายดานองคการ 
นโยบายหลัก : 
                          มุงมั่นพัฒนาองคการเพื่อนําไปสูองคการแหงการเรยีนรู 
 

แนวทางปฏิบตัิ : 
1. สงเสริมการจัดการความรูภายในองคการ 
2. สรางบรรยากาศแหงการเรยีนรูใหเกิดขึ้นภายในองคการอยางสม่ําเสมอ 

 

นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 
นโยบายหลัก : 
                         ใหความสําคญักับการพัฒนาบุคลากรใหมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

แนวทางปฏิบตัิ :  
1. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางทัว่ถึง 
2. ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน 
3.    สงเสริมการดูแลรักษาสขุภาพและพัฒนาจิตใจของบุคลากร



D : นโยบายการกาํกับดูแลองคการทีด ีป 52 : แนวทาง/มาตรการ ประกาศ 26 ก.พ.52 

  

             ดาน                            นโยบายหลัก               แนวทางปฏิบัติ                             มาตรการ/โครงการ         หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. รัฐ สังคม และ 
    สิ่งแวดลอม 

สนับสนุนและบริหารจัดการดานการวางผัง 
และการพัฒนาเมืองดวยความรบัผิดชอบตอรัฐ  
สังคม และสิ่งแวดลอม 

สงเสริมใหมีการพัฒนาเมือง 
และสภาพแวดลอมเมืองที่นาอยู 

กําหนดเกณฑมาตรฐานและคูมือการประเมินเมืองนาอยู 
 

สํานักพัฒนามาตรฐาน 

2. ผูรับบริการและ 
    ผูมีสวนไดสวนเสีย 

มุงเนนใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 
มีสวนรวมในการดําเนินการวางผังและพัฒนาเมือง 
ดวยความโปรงใสและเปนธรรม 

จัดใหมีกระบวนการมีสวนรวม 
ของผูรับบริการและผูมีสวนได 
สวนเสียอยางจริงจัง 

1.1. สรางการมสีวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนได  
       สวนเสียในดานการพัฒนาเมือง 
1.2  สรางเครือขายการมีสวนรวมของผูรับบริการ 

          และผูมีสวนไดสวนเสยี 

1.1 สํานักสนับสนุนและพัฒนา 
      ตามผังเมือง 
1.2 กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 

3. องคการ มุงมั่นพัฒนาองคการเพื่อนําไปสูองคการ 
แหงการเรียนรู  (Learning Organization) 

1. สงเสริมการจัดการความรู 
    ภายในองคการ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 
    ใหเกิดขึ้นภายในองคการ 
    อยางสม่ําเสมอ 

 1.1 รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลบุคคลผูมีองคความรู 
     ในภารกิจขององคการ 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 รวบรวมและจัดระบบ องคความรูขององคการ 
 
 
 
 
 
 
 

  2.1 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 
      การทํางานภายในองคการ 

  1.1  สถาบันพัฒนาบุคลากรดาน 
       การพัฒนาเมือง    
 และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  1.2  สถาบันพัฒนาบุคลากรดาน 
       การพัฒนาเมือง    
 และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
 
 

2.1  สถาบันพัฒนาบุคลากรดาน 
         การพัฒนาเมือง 

4. ผูปฏิบัติงาน    ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี          

1. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
    ใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถงึ   

  1.1 โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
      ใหมีประสิทธิภาพ      

1.1  สถาบันพัฒนาบุคลากรดาน 
         การพัฒนาเมือง       

  2. ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
    ในการทํางาน 
3. สงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ 
     และพัฒนาจิตใจของบุคลากร 

2.1 โครงการ 5 ส. 

        
3.1 จัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพและพัฒนาจิตใจ 

   

2.1 สํานักงานเลขานุการกรม 
       กองคลัง  และ ทุกหนวยงาน 
3.1 สํานักงานเลขานุการกรม และ 

         กองการเจาหนาที่ 

แนวทางปฏิบตั/ิมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายหลัก 4  ดาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพนัธ 2552 
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แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี

 
          เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้ 
 
1)    กรมโยธาธิการและผังเมอืง ส่ือสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจ

เกี่ยวกับนโยบายการกํากับดแูลองคการที่ดอียางทั่วถึง 
2)    กรมโยธาธิการและผังเมอืง จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกคน 
       มั่นใจวาบคุลากรและองคการจะปฏิบตัิตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ 
       ดูแลองคการที่ดีฉบับนี้อยางเครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหนึ่ง 

ที่บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบตัิใหถูกตองในการทํางานประจําวนั 
และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองคนใด 
กระทําการใดที่ขัดตอนโยบายฉบับนี ้

3)    กรมโยธาธิการและผังเมอืง คาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบตัิ 
       ที่ขัดหรือสงสัยวาจะขดัตอหลักการตาง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ตอผูบงัคับบัญชาโดยตรง หรือ 
       ในกรณีทีไ่มอาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอคาํปรึกษาจากผูบริหาร โดยขอมูลที่ใหนั้น

ใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ   ทั้งนี้   ผูบังคับบัญชาเองมีหนาที่ในการสอดสองดูแล และให 
        คําแนะนาํผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้นใหปฏิบตัใิหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ 
        ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ีฉบับนี ้
4)     นโยบายการกํากับดแูลองคการที่ดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปน

ปจจุบันทุกปโดยคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพบริหารจดัการภาครัฐ  กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

5)     กรมโยธาธิการและผังเมือง จะกําหนดแนวทางวดัและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย
การกํากับดแูลองคการที่ดีตามตัวช้ีวดัที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ   รวมทั้งมีการ
ประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ 

6)     หากผูใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏบิัติ หรือตองการคําแนะนําเกีย่วกับ
นโยบายการกํากับดแูลองคการที่ดีฉบับนี ้สามารถตดิตอหรือสอบถามไดที่ 

        กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมโยธาธิการและผังเมอืง โทร. 0 2299 4368 ,4344 
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จัดทําโดย 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เมื่อวันที่           กุมภาพันธ   พ.ศ.  2552 
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