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ประกาศเจตนารมณ์ 
 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติภารกิจหลักเก่ียวกับงานด้าน 
การผังเมืองในระดับต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
ดําเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านการพัฒนาเมือง พ้ืนท่ี และชนบท โดยการกําหนด
และกํากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ระบบการต้ังถ่ินฐานและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังการกําหนด
คุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้าง 
ตามระบบการผังเมืองท่ีดี อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
 (๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมาย 
ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 (๒) วางและจัดทําผังเมืองประเภทอ่ืนๆ  ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือ
ตามท่ีส่วนราชการอ่ืนร้องขอ และดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้นๆ 
 (๓) ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผล
และพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมท้ังการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมือง
และโยธาธิการ 
 (๔) ดําเนินการเก่ียวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคารและ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ   
 (๕) ให้บริการและคําปรึกษาเก่ียวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ี
ของกรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
 (๖) ดําเนินการเก่ียวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังการบูรณะและบํารุงรักษา 
 (๗) ดําเนินการประสาน กํากับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามผังเมือง รวมท้ังกํากับตรวจสอบการใช้อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 (๘) ดําเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
 (๙) ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ัง
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
 (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   

 ในฐานะผู้บริหารของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นสมควรให้มีการจัดทํานโยบาย- 
การกํากับดูแลองค์การท่ีดีของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมมีระบบการบริหาร-
จัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้าง 
ความมีศักด์ิศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน 
ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป 
 

 นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รวบรวม หลักการ 
นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับของกรมโยธาธิการและผังเมือง จะสามารถ
นํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้ ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไม่ละเลย
การปฏิบัติตามหลักการท่ีปรากฏอยู่ในนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ฉบับนี้ 





  

 สารบัญ 
 
 
 บทท่ัวไป 

  ข้อมูลองค์การ  1 
   - วิสัยทัศน์  1 
   - พันธกิจ  1 
   - ค่านิยมหลักองค์การ  1 
   - ผังโครงสร้างองค์การ  2 
   - โครงสร้างองค์การ  3 

  วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี   12 
 

 นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

  นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี  13 
    1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  13 
   2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  13 
    3. นโยบายด้านองค์การ   14 
   4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  14 

  แนวทางการปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายหลัก 4 ด้าน 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 15 
 

 แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ 
ดูแลองค์การท่ีดี  18 

 

 ภาคผนวก    สารอธิบดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ข้อมูลองค์การ 
 
 
วิสัยทัศน์ :  
  “เป็นองค์กรแกนนําของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร  
ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์” 
 
พันธกิจ :  
 ๑. สนับสนุน กําหนด กํากับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐาน-
วิชาการท่ีสามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๒.  สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดําเนินการพัฒนาเมือง 
ท้องถ่ิน และชุมชน 
 ๓.  พัฒนา ปรับปรุง ส่ง เสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย  
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
 
ค่านิยมหลักองค์การ :  

 ๑.  มีจิตสาธารณะ  
 ๒.  กล้ายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง  
 ๓.  ไม่เลือกปฏิบัติ  
 ๔.  ซ่ือสัตย์และมีความรับผิดชอบ  
 ๕. โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 ๖.  มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน 
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โครงสร้างองค์การของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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โครงสร้างองค์การ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  

 
4. ราชการบริหารส่วนกลาง  

 

 1. สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของกรมและราชการท่ีมิได้แยกเป็น
หน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหน้าท่ีดังกล่าวให้รวมถึง 
  (๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
  (๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
  (๓)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 2. กองการเจ้าหน้าท่ี มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม 
  (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

  3. กองคลัง มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะของกรม 
  (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. กองควบคุมการก่อสร้าง มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) กําหนดและพัฒนามาตรฐานเทคนิคการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (๒) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้าง 
  (๓) ให้การสนับสนุนและคําปรึกษาในงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (๔) ดําเนินการและให้บริการในงานควบคุมการก่อสร้าง การบูรณะ และการบํารุงรักษาอาคารและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (๕) ดําเนินการตรวจสอบความม่ันคง แข็งแรง และความปลอดภัยของอาคารของหน่วยงานของรัฐ 
  (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 5. กองนิติการ มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  (๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ งานเก่ียวกับความรับผิด

ทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของกรม 
  (๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานพิจารณาอุทธรณ์ งานวางทรัพย์ และงานสอบสวนท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ี

ของกรม 
  (๔) ดําเนินการเก่ียวกับการร่างกฎหมาย การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนา

กฎหมายท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของกรม 
  (๕) กํากับและตรวจสอบการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงานท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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 6. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมท้ังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการผังเมืองและโยธาธิการ 
  (๒) โฆษณา ปิดประกาศ และประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือการจัดทําผังเมือง 

ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
  (๓) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงานของกรม 
  (๔) ควบคุม ดูแล และให้บริการเก่ียวกับงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ รวมท้ังสร้างเครือข่ายประชาคม

เพ่ือความร่วมมือในงานด้านผังเมือง 
  (๕) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและดําเนินการเก่ียวกับงานห้องสมุด 
  (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 7. กองแผนงาน มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) วิเคราะห์และจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล รวมท้ังนโยบายแผนแม่บทของกระทรวง 
  (๒) ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรม 
  (๓) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณของกรม 
  (๔) เสนอแนะนโยบายด้านความร่วมมือต่างประเทศ  ติดต่อและประสานงานกับองค์การ  

หรือหน่วยงานต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและร่วมมือด้านต่างๆ ในหน้าท่ีของกรม แสวงหา
ทรัพยากรและวิชาการจากต่างประเทศ สนับสนุนงานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมท้ังการจัด
ประชุมและเจรจาตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 8. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการเก่ียวกับการทดสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และวิจัยคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง  

วัสดุโครงสร้าง หรือส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง ตลอดจนการให้บริการและให้คําปรึกษา 
  (๒) ดําเนินการเก่ียวกับการให้บริการเจาะสํารวจชั้นดิน เพ่ือการออกแบบ การก่อสร้างสําหรับ 

งานอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐานตามมาตรฐานทางวิชาการวิศวกรรม 
  (๓) จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวัสดุวิศวกรรม และปฐพีวิศวกรรมตามภารกิจของกรม 
  (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 9. กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ออกแบบ ก่อสร้าง และตบแต่งพลับพลาพิธีท่ีประทับและสถานท่ีในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 
  (๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐานเก่ียวกับงานพลับพลาพิธี 
  (๓) ดําเนินการเก่ียวกับการให้บริการและให้คําปรึกษาการออกแบบ ก่อสร้าง และตบแต่งพลับพลาพิธี 

และการจัดสถานท่ี ให้แก่หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
เก่ียวกับงานพลับพลาพิธี 

  (๔) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีและจัดสถานท่ีในงานพิธี เพ่ือการต้อนรับบุคคลสําคัญ
ของประเทศและของรัฐบาลตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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 10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
  (๒) จัดระบบการสํารวจ การเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 

ของหน่วยงานภายในกรม 
  (๓) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการผังเมืองและโยธาธิการให้บริการ

ข้อมูล และจัดวางระบบงานข้อมูลและระบบงานสถิติ 
  (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 11. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) พัฒนาความรู้และความสามารถด้านการผังเมืองและโยธาธิการ ให้แก่บุคลากรของกรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังหน่วยงานและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 12. สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายด้านการควบคุมอาคาร 
  (๒) ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  (๓) กําหนดมาตรฐานการควบคุมอาคารด้านความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร 
  (๔) กํากับการตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 
  (๕)  กํากับและตรวจสอบการใช้อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมาย 

ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือผู้ซ่ึงมีหน้าท่ีปฏิบัติการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 

  (๖) กํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานการขุดดินและถมดิน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 

  (๗) ตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในอาคาร ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

  (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 13. สํานักผังประเทศและผังภาค มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) กําหนดนโยบายและผังกลยุทธ์การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ระบบการต้ังถ่ินฐานและโครงสร้าง

พ้ืนฐานระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัดตามนโยบายของรัฐ และถ่ายทอดกรอบ
นโยบายสู่ผังระดับเมือง และระดับพ้ืนท่ี 

  (๒) ประสานความเชื่อมโยงของผังทุกระดับและกํากับดูแลการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบาย 
ด้านการผังเมือง 

  (๓) ให้คําปรึกษาด้านการผังเมืองแก่หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
  (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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 ๑4. สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

รวมท้ังผังประเภทอ่ืน ๆ ตามนโยบายของรัฐ 
  (๒) ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และตรวจสอบการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  (๓) ให้คําปรึกษาด้านวิชาการผังเมืองแก่หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
  (๔) วิเคราะห์  กลั่นกรองเรื่องและเสนอความคิดเห็นในเบ้ืองต้น  และดําเนินการเก่ียวกับ 

งานวิชาการและงานประชุมของคณะกรรมการผังเมือง  คณะอนุกรรมการผังเมืองและ
คณะกรรมการอุทธรณ์ 

  (๕) ดําเนินการด้านพิจารณาคําร้องและอุทธรณ์ของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
รวมท้ังแจ้งมติคณะกรรมการผังเมือง และติดตามผลการปฏิบัติตามมติ 

  (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 15. สํานักพัฒนามาตรฐาน มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรฐานและวิชาการ รวมท้ังกระบวนการ 

ด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
  (๒) จัดทําหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
  (๓) สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการผังเมือง ติดตามและประเมินผลด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
  (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านมาตรฐาน วิชาการ และการประเมินผลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 16. สํานักวิศวกรรมการผังเมือง มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการสํารวจ รังวัด และจัดทําแผนท่ีเพ่ือการผังเมืองทุกระดับ 
  (๒) ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
  (๓) ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับด้านการออกแบบ การวางแผนผังโครงการคมนาคม

และขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  (๔) ให้คําปรึกษาและสนับสนุนวิชาการผังเมืองด้านการสํารวจและจัดทําแผนท่ี การวางแผน

วิศวกรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 17. สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) กําหนดมาตรฐานและข้อกําหนดในการออกแบบ ก่อสร้าง และบูรณะอาคารด้านวิศวกรรม-

โครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมสุขาภิบาล 
  (๒) ดําเนินการออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล 

และวิศวกรรมสุขาภิบาล 
  (๓) ให้คําปรึกษาในงานออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเครื่องกล 

และวิศวกรรมสุขาภิบาล 
  (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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 18. สํานักสถาปัตยกรรม มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้บริการและคําปรึกษาในการวางแผนและบริหารโครงการเพ่ือวางผังแม่บท 
  (๒) จัดทําข้อเสนอโครงการเพ่ือกําหนดวงเงินงบประมาณ 
  (๓) ดําเนินการและให้คําปรึกษาในการออกแบบเพ่ือการก่อสร้าง การบูรณะ ซ่อมแซมและ

บํารุงรักษางานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์ 
  (๔) กําหนดและจัดทําแบบมาตรฐาน เกณฑ์การประมาณราคา และมาตรฐานงานด้านสถาปัตยกรรม

ภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ 
  (๕) วิจัย พัฒนา และเผยแพร่งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์ 
  (๖) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการและการกํากับดูแลโครงการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม

ภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ 
  (๗) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบแบบและราคางานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม

และงานมัณฑนศิลป์ 
  (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 19. สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดทําแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการพัฒนาตามผังเมือง 
  (๒) ดําเนินการโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
  (๓) ดําเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟ้ืนฟูเมืองและเมืองใหม่ 
  (๔) ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบก่อสร้างเพ่ือการโยธาธิการและผังเมือง 
  (๕) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา กํากับ และตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครอง- 

ส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามผังเมืองท่ีกําหนด 
  (๖) ให้คําปรึกษา สนับสนุน และบริการในงานออกแบบวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล 
  (๗) ให้คําปรึกษา สนับสนุน และสํารวจออกแบบเพ่ือการพัฒนา อนุรักษ์ บูรณะและป้องกันพ้ืนท่ีตลิ่ง

และชายฝั่ง และระบบการป้องกันน้ําท่วม 
  (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 
 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
   สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ๗๖ จังหวัด  มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

   (๑) ดําเนินการ สนับสนุน ให้คําปรึกษา และบริการทางวิชาการเก่ียวกับการผังเมืองและโยธาธิการ
ท่ีอยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

  (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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 ๒๐. ในกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบ 
การดําเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี โดยมี 
อํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 ๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
 ๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 ๒๑. ในกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือทําหน้าท่ีหลักในการพัฒนา 
การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดีโดยมี 
อํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 ๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
 ๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
 ๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ

หน่วยงานภายในกรม 
 ๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

   ตามท่ีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕7               
ได้แบ่งส่วนราชการบริการส่วนกลาง ออกเป็น ๑๐ กอง ๙ สํานัก ซ่ึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป นั้น 
   เพ่ือให้การบริหารราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมติ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 จึงให้ปรับปรุงโครงสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็นการภายใน (เฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง) ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังนี้ 

   (๑) กองผังเมืองเฉพาะ 
   (๒) สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง 
   (๓) สํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี   
   (๔)  สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ 
   (๕)  กองบูรณะและบํารุงรักษา 
   (๖) กองมาตรฐานราคากลาง 
   (7) กองตรวจราชการ 
   (8) สํานักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
   (9) สํานักงานก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระท่ีนั่งอัมพรสถาน 
   (10) สํานักงานก่อสร้างวังทวีวัฒนา 
   (๑1) สํานักงานก่อสร้างและปรับปรุงวังศุโขทัย  
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อํานาจหน้าท่ีในส่วนของหน่วยงาน ท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้าง เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบกอง 
 

 (๑) กองผังเมืองเฉพาะ  มีอํานาจหน้าท่ี 

 ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง รวมท้ังผังประเภทอ่ืนๆ 
ตามนโยบายของรัฐ ควบคุม  กํากับ ดูแลการวางผังกายภาพ ออกแบบผังชุมชน ภูมิสถาปัตยกรรม   
จัดทําข้อกําหนดตามผัง  ส่งเสริม  สนับสนุน   กํากับ   ดูแลและตรวจสอบการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทําโครงการนําร่องเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเมืองสําหรับองค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถ่ิน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 (๒) สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง  มีอํานาจหน้าท่ี 

 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการผังเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  วิเคราะห์  กลั่นกรองเรื่อง
และเสนอความเห็นในเบ้ืองต้น และดําเนินการเก่ียวกับงานวิชาการและงานประชุมคณะกรรมการผังเมือง  
คณะอนุกรรมการผังเมืองและคณะกรรมการอุทธรณ์ งานพิจารณาคําร้องและอุทธรณ์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ัง
แจ้งมติคณะกรรมการผังเมืองและติดตามผลการปฏิบัติตามมติของหน่วยงาน  หรือบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 (๓) สํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  มีอํานาจหน้าท่ี 

 การศึกษา สํารวจ วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานของคณะกรรมการเพ่ือเสนอ
แนวนโยบาย มาตรการสําคัญ เกณฑ์และมาตรฐานเก่ียวกับการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้คณะกรรมการ
พิจารณา  รวมท้ังโครงการพัฒนาเมืองท่ีเก่ียวข้อง สนับสนุน และให้คําปรึกษาแก่ผู้ดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือ
ปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้ันตอนและวิธีการ รวมท้ังมาตรฐานเก่ียวกับการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติและสานแผนการพัฒนาบริการพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการจัดรูปท่ีดิน และโครงการพัฒนาเมืองตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนท่ี
โดยวิธีการจัดรูปท่ีดิน รวบรวม และจัดระบบข้อมูลการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และการพัฒนาเมือง   
เพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป พิจารณาจัดทําโครงการศึกษา วิจัย  
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ เก่ียวกับการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีและการพัฒนาเมือง รวมท้ังติดตาม 
และประเมินผลการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และการพัฒนาเมือง พิจารณาจัดทํามาตรการ ระเบียบ หลักเกณฑ์
เก่ียวกับการจัดรูปท่ีดิน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดําเนินโครงการ 
จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และโครงการพัฒนาเมืองในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบ 
งานเลขานุการของคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และปฏิบัติหน้าอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 (๔) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์  มีอํานาจหน้าท่ี  

 เสนอแนะนโยบายด้านความร่วมมือต่างประเทศ ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและร่วมมือด้านต่าง ๆ ในหน้าท่ีของกรม แสวงหาทรัพยากรและวิชาการจาก
ต่างประเทศ สนับสนุนงานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ ส่งเสริมและเผยแพร่การจัดทําเอกสาร 
เป็นภาษาต่างประเทศ การจัดประชุมและเจรจากับต่างประเทศ การช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญและการจัดประชุม
ให้กับชาวต่างประเทศ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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  (๕) กองบูรณะและบํารุงรักษา  มีอํานาจหน้าท่ี 

 การจัดทําแผนงาน บูรณะและบํารุงรักษา เข่ือนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ระบบการป้องกันน้ําท่วม
ชุมชน และการพัฒนาเมือง จัดทําแผนงานการระบายน้ําโดยการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยใช้เครื่องจักรกล 
สนับสนุนการดําเนินการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ําแก่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืน 
สนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ําพร้อมอุปกรณ์แก่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืน  
เพ่ือการระบายน้ํา บํารุงรักษาเครื่องจักรกล เรือกําจัดผักตบชวา เครื่องสูบน้ําและเครื่องจักรกลอ่ืนๆ ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน สนับสนุนและให้คําปรึกษาด้านการบูรณะและบํารุงรักษาเข่ือนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ระบบป้องกัน
น้ําท่วมชุมชน และการพัฒนาเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สนับสนุน ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา ค้นคว้า ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน และ
เผยแพร่แนวทางหรือวิธีการ รวมท้ังสาธิตการนําผักตบชวาท่ีได้กําจัดจากแหล่งน้ํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ 
ในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ให้แก่ชุมชนในพ้ืนท่ี และปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 (6) กองมาตรฐานราคากลาง  มีอํานาจหน้าท่ี 

 การศึกษา ค้นคว้า สํารวจ ข้อมูล เพ่ือพัฒนามาตรฐานราคากลางงานก่อสร้าง จัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ
คิดปริมาณวัสดุและแรงงานเพ่ือการประมาณราคางานก่อสร้าง ให้การสนับสนุนและคําปรึกษา การประมาณราคา
งานก่อสร้างและราคากลางงานก่อสร้าง ดําเนินการและให้บริการในการกําหนดราคากลาง และการประมาณราคา
กลางของงานด้านวิศวกรรม งานด้านสถาปัตยกรรม และงานจ้างท่ีปรึกษา ดําเนินการแบ่งงวดงานก่อสร้าง และ
กําหนดระยะเวลาการก่อสร้าง และปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 (7) กองตรวจราชการ  มีอํานาจหน้าท่ี 

 การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เพ่ือรวมข้อมูลเหล่านั้นจัดทําแผนการ 
ตรวจราชการ รวมถึงการให้คําปรึกษาเก่ียวกับแผนการตรวจราชการแก่หน่วยรับการตรวจ และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง  ศึกษา วิเคราะห์ และนําเอายุทธศาสตร์ของกรมฯ และยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดมาบูรณาการ 
ให้มีความสอดคล้อง และนํารายละเอียดกําหนดไว้ในแผนการตรวจราชการสําหรับผู้ตรวจฯ ได้ใช้ใน 
การตรวจสอบ ติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานอ่ืนๆ ในการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ จัดเตรียมกําหนดการ
ตรวจราชการและประสานหน่วยรับการตรวจในเรื่องของกําหนดการสําหรับการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกรมแต่ละครั้ง การสร้างเครือข่ายงานตรวจราชการเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนําเอาพัฒนาการ
สนับสนุนงานตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ หรือการจัดทํา รวบรวม เป็นคู่มือสําหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
ในงานตรวจราชการ การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ และรวบรวมประเมินผล จัดทํารายงานผล 
เป็นรายไตรมาส และสรุปรวบรวมผลการตรวจราชการภายในรอบปีงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตามประเด็นท่ี
ผู้ตรวจราชการกรม ได้เสนอแนะเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ   ศึกษา  และพัฒนาระบบการตรวจราชการ  
รวมท้ังการให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง การสรุปและจัดทํารายงานผล 
การสืบสวนสอบสวน ซ่ึงผู้บริหารมอบหมายผู้ตรวจราชการกรม ดําเนินการเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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 (8) สํานักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  มีอํานาจหน้าท่ี 
 การสนับสนุนด้านการเงินในการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี กลั่นกรอง  
และนําเสนอเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการ คณะทํางานต่างๆ การสรุปมติ 
การจัดทํารายงานการประชุม และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ คณะกรรมการบริหารกองทุน ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กําหนด หรือ
มอบหมาย จัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณประจําปีของกองทุนและสํานักงานกองทุน วิเคราะห์ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในโครงการท่ีขอใช้เงินสนับสนุน เงินอุดหนุน และเงินให้กู้ยืมจากกองทุนฯ และ
นําเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการท่ีใช้เงินสนับสนุน  
หรือเงินอุดหนุน หรือเงินให้กู้ยืมจากกองทุน ศึกษา วิเคราะห์ นําเสนอแผนการลงทุนหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของกองทุน ให้คําปรึกษาทางด้านการเงินแก่ผู้ดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ด้านการเงินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย   

 (9) สํานักก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระท่ีนั่งอัมพรสถาน  มีอํานาจหน้าท่ี 
 รับผิดชอบเก่ียวกับงานก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระท่ีนั่งอัมพรสถาน และอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
โดย มีหน้ า ท่ีความรับผิดชอบเ ก่ียว กับการสํ ารวจ ออกแบบ การเ ขียนแบบ และประมาณราคา  
ในงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้างอาคาร งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบเครื่องกล งานระบบ
สุขาภิบาล งานระบบโทรศัพท์ งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานระบบเสียงประกาศ งานระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ งานระบบล่อไฟฟ้า และงานระบบทีวีรวม ตลอดจนการบํารุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้าและ
สื่อสาร งานระบบเครื่องกล งานระบบสุขาภิบาล งานระบบโทรศัพท์ งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
งานระบบเสียงประกาศ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานระบบล่อไฟฟ้า และงานระบบทีวีรวม 

 (10) สํานักก่อสร้างวังทวีวัฒนา  มีอํานาจหน้าท่ี 
 รับผิดชอบเก่ียวกับงานก่อสร้างวังทวีวัฒนา โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมการ
ก่อสร้างวังทวีวัฒนา และอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การ
เขียนแบบ และประมาณราคา ในงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้างอาคาร งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
งานระบบเครื่องกล งานระบบสุขาภิบาล งานระบบโทรศัพท์ งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานระบบ
เสียงประกาศ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานระบบล่อไฟฟ้า และงานระบบทีวีรวม ตลอดจนการบํารุงรักษา
อาคาร ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบเครื่องกล งานระบบสุขาภิบาล งานระบบโทรศัพท์ งานระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานระบบเสียงประกาศ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานระบบล่อไฟฟ้า และ 
งานระบบทีวีรวม 

 (11) สํานักก่อสร้างและปรับปรุงวังศุโขทัย  มีอํานาจหน้าท่ี 
 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานก่อสร้างและปรับปรุงวังศุโขทัย โดยมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การเขียนแบบ และประมาณราคา ในงานสถาปัตยกรรม งาน
โครงสร้างอาคาร งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบเครื่องกล งานระบบสุขาภิบาล งานระบบโทรศัพท์ งาน
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานระบบเสียงประกาศ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานระบบล่อไฟฟ้า และ
งานระบบทีวีรวม ตลอดจนการบํารุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบเครื่องกล งานระบบ
สุขาภิบาล งานระบบโทรศัพท์ งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานระบบเสียงประกาศ งานระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ งานระบบล่อไฟฟ้า และงานระบบทีวีรวม พ้ืนท่ีก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ยกเว้นพ้ืนท่ีวังทวีวัฒนาและหมู่พระท่ีนั่งอัมพรสถาน 
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วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี

 
   

  เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  
และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีจึงได้ยึดหลักการท่ีสําคัญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 ๑) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึน  
ในหน่วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรมฯ                     
ท้ังนี้ เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 
องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง  
 ๓) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความม่ันใจและศรัทธา 
ให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี

 

   เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้                 
กรอบนโยบายหลัก คือ  

   ๑) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
   ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   ๓) ด้านองค์การ  
   ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน  
 
 
 

๑) นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 1.1)  นโยบาย : ส่งเสริมให้เจ้าของอาคาร /ผู้ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้อาคาร 
 แนวทางปฏิบัติ : กําหนดมาตรการเก่ียวกับการตรวจสอบอาคารให้มีความปลอดภัย 

 

 1.2)  นโยบาย : การวางและจัดทําผังเมืองจังหวัด 
  1. กําหนดแนวทางพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเหมาะสม 
  2. ชี้นําการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนส่ง และ 

      โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3. อนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศในภาพรวมเป็นสําคัญ 
 แนวทางปฏิบัติ : 1. ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดตามข้ันตอนในพ.ร.บ. การผังเมือง 2518 
 2. ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด 
 
 
 

๒) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 2.1)  นโยบาย : ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
 แนวทางปฏิบัติ : กําหนดแนวทาง/มาตรฐาน/พัฒนากระบวนการการให้บริการด้านต่างๆ เพ่ือให้

เกิดความเสมอภาค มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
 

 2.2) นโยบาย : นําเสนอข้อมูลข่าวสารและให้บริการตามภารกิจแก่ประชาชน 
 แนวทางปฏิบัติ  : จัดทําช่องทางการนําเสนอข้อมูลข่าวสารการให้บริการ และการสร้างความสัมพันธ์

ท่ีดีกับประชาชนท่ีเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
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๓) นโยบายด้านองค์การ 

 3.1) นโยบาย : ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
 แนวทางปฏิบัติ : กําหนดให้บุคลากรถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ 
 

 3.2)  นโยบาย : เพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 แนวทางปฏิบัติ : เพ่ือให้ข้าราชการในหน่วยงานเข้ารับการประเมินเกิดความตระหนักเรื่องคุณธรร

และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดมากข้ึน 
 

 3.3) นโยบาย : เป็นนโยบายหลักของกรมฯ เพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ 
 แนวทางปฏิบัติ : เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการด้วยการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ 

และความโปร่งใส 
 
 
 

๔) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

   นโยบาย : เพ่ือให้ข้าราชการมีความซ่ือสัตย์สุจริต  บริหารงานด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม 
และต่อต้านการทุจริตมิชอบ 

 แนวทางปฏิบัติ : เป็นแนวทางให้ข้าราชการรู้จักป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  
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แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายหลัก ๔ ด้าน กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ประกาศ ณ วันที่  10  กุมภาพันธ์  ๒๕60 

 
ด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. รัฐ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้เจ้าของอาคาร/
ผู้ประกอบการตระหนักถึง 
ความปลอดภัยในการใช้อาคาร 

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบอาคาร 
ให้มีความปลอดภัย 

ตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

การวางและจัดทําผังเมือง
จังหวัด 
1. กําหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่
จังหวัดให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ
และเหมาะสม 
2. ชี้นําการพัฒนาด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง 
การคมนาคมขนส่ง และ
โครงสร้างพื้นฐาน 
3. อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
อย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อ 
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศในภาพรวมเป็นสําคัญ 

1. ดําเนินการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมจังหวัดตาม
ขั้นตอนใน พ.ร.บ. การผังเมือง 
2518 
2. ประกาศใช้บังคับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวม -
จังหวัดให้ครบทุกจังหวัด 

เร่งรัดการใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดให้
ครบทุกจังหวัดและให้มีการปฏิบัติตาม
ผังที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
1. ประกาศเป็นกฎกระทรวงแล้ว 
จํานวน 44 จังหวัด และรอประกาศ
กฎกระทรวง จํานวน 29 จังหวัด 
2. จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้แก่ภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการกํากับดูแลในการใช้บังคับให้
เป็นไปตามผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด
ประมาณ 40 จังหวัด โดยมี
กลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 200 คน 

สํานักผังประเทศและผังภาค 
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ด้าน นโยบายหลัก   แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
2. ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐาน 
การบริการ 

กําหนดแนวทาง/มาตรฐาน/ 
การให้บริการด้านต่าง  ๆ
เพื่อให้เกิดความเสมอภาค 
มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

การให้บริการทดสอบคุณสมบัติ 
ของวัสดุ  
 
 

กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 

นําเสนอข้อมูลข่าวสาร   
และให้บริการตามภารกิจ      
แก่ประชาชน 

จัดทําช่องทางการนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารการให้บริการ และ 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประชาชน ที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก 

การพัฒนาเว็บไซต ์กรมโยธาธิการ-
และผังเมืองตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐและรองรับการทํางานบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ / พกพา 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้ความสําคัญเรื่อง
มาตรฐานการบริการ 

กําหนดแนวทาง/มาตรฐาน/ 
การให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้ 
เกิดความเสมอภาคมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน 

การให้บริการประดับตกแต่งสถานที่ 
และการให้บริการด้านพลับพลาพิธี 

กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธี
และโครงการพิเศษ 

3. องค์การ 
 

ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม 

กําหนดให้บุคลากรถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของข้าราชการ 

โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  

กองการเจ้าหน้าที่ 

เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานด้วยความ
โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

เพื่อให้ข้าราชการในหน่วยงาน 
เข้ารับการประเมิน เกิดความ
ตระหนักเรื่องคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดมากขึ้น 

มาตรการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
3. องค์การ (ต่อ) เป็นนโยบายหลักของกรมฯ 

เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
ของส่วนราชการ 

เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการด้วยการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์และความโปร่งใส 

มาตรการประเมินมาตรฐานความ
โปร่งใสกรมโยธาธิการและผังเมือง  
(ของสํานักงาน กพ. 4 มิติ                  
13 ตัวชี้วัด ) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

กองการเจ้าหน้าที่ 

4. ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้าราชการมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
และต่อต้านการทุจริตมิชอบ 

เป็นแนวทางให้ข้าราชการรู้จัก
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในหน่วยงาน 

โครงการจัดอบรมให้ความรู้  
ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตให้กับเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้
โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทจุริต 
ครั้งที่ 2" 

กองการเจ้าหน้าที่ 
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แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

 
 

   เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมโยธาธิการและผังเมือง                 
จึงกําหนดหลักปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้ 
   ๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีอย่างทั่วถึง 
   ๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคน 
มั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 
อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดมั่น และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องในการทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ กรมโยธาธิการ- 
และผังเมืองคนใดกระทําการใดท่ีขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 
   ๓) กรมโยธาธิการและผังเมือง คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ                    
ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม่อาจรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคําปรึกษาจากผู้บริหาร โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ  ท้ังนี้  ผู้บังคับบัญชา
เองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี 
   ๔) นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับน้ี จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี  
โดยคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
   ๕) กรมโยธาธิการและผังเมือง จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย- 
การกํากับดูแลองค์การท่ีดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมท้ัง มีการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 
   ๖) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเก่ียวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคําแนะนําเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ท่ี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการ- 
และผังเมือง โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๕, ๔๓๑๘ 
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จัดทําโดย 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๙ 
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      ภาคผนวก 



การดําเนินงานป พ.ศ. 2559 ท่ีผานมา
              กรมโยธาธิการและผังเมืองไดนํานโยบายของรัฐบาล
กระทรว งมหาดไทย  และแผนงาน / โ คร งการประ จํ าป 
แปลงไปสูการปฏิบัติตามภารกิจ โดยไดระดมสรรพกําลังเพ่ือ
ดําเนินภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงาน ซ่ึงไมวาจะเปน
ภารกิจดานการผังเมือง ดานการพัฒนาเมือง ดานการอาคาร 
ตลอดจนดานการบริการดานชาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ได
ดําเนินงานบนพ้ืนฐานของ คุณธรรม จริยธรรม และหลักการมี
สวนรวมของประชาชน ดังน้ี

สารอธิบดี

ดําเนินงานดานการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะ 
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง รวมท้ังผังประเภทอ่ืนๆตามนโยบาย

ของรัฐ โดยการวางผังเมืองท่ีสอดรับกับแนวโนมการพัฒนาพ้ืนท่ี และสามารถสงเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน
ไดอยางเปนรูปธรรมน้ัน นอกเหนือจากการวางแนวคิดตามหลักวิชาการแลว สวนหน่ึงมาจากการกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในการรวมรับรูขอมูลขาวสาร รวมคิด รวมตัดสินใจในการกําหนดรายละเอียดการใชประโยชนพ้ืนท่ี
ในผังเมือง นอกจากน้ีในกรณีท่ีมีคํารองและอุทธรณของผูมีสวนไดสวนเสียจากภารกิจดานการผังเมือง กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองไดจัดใหมีกระบวนการรองรับ โดยการแจงมติตอคณะกรรมการผังเมือง เพ่ือแสวงหาขอตกลงรวมโดยฉันทามติ

ภารกิจดานการผังเมือง

ภารกิจดานการพัฒนาเมือง

ดําเนินการดานพัฒนาถนนโครงการตามผังเมือง การจัดรูปท่ีดิน
เ พ่ื อ พัฒนา พ้ืน ท่ี  แล ะการว า ง ผั ง ใน เ ขต เศรษฐ กิจ พิ เ ศษ 
ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมืองไดตระหนักถึงความสําคัญและ
ความจําเปนในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี จึงจัดใหมี
การสัมมนาการวางผังเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล สรางความรู ความเขาใจ 
และเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนไดเสียและภาคสวนตางๆ 
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ ขอเสนอแนะ 
รวมท้ังแนวคิด แนวทาง และมาตรการท่ีเก่ียวของกับงานดาน
ผัง เ มือง สามารถนําขอคิดเ ห็นและขอเสนอแนะเหล า น้ัน
ไปบูรณาการเปนแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีภาพรวมในระดับ
จังหวัด เมือง ชุมชน พ้ืนท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน และเพ่ือรองรับ
การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยางเปนรูปธรรม

DPT



ภารกิจดานการอาคาร

ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการควบคุมอาคารดานความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ตลอดจนกํากับการตรวจสอบสภาพและการใชอาคารใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ซ่ึงการดําเนินงานท่ีผานมา
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดยึดหลักนิติธรรมในการบริหารงาน ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎเกณฑตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด นอกจากน้ี ไดมีการเพ่ิมพูนความรูและฝกทักษะแกชุมชน และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถวิเคราะหความเสียหาย
ของอาคาร สามารถซอมแซมอาคารใหมีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย และถูกตองตามหลักวิชาการเบ้ืองตน

ภารกิจดานการบริการดานชาง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดต้ังศูนยทดสอบวัสดุ และหนวยทดสอบวัสดุ
เพ่ือใหบริการแกหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยกรมฯไดยึด
หลักการบริการท่ีเปนเลิศ และยึดหลักความเสมอภาคในการใหบริการทุกภาค
สวน พรอมกับจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ใหบริการ ตอบสนองความตองการแกผูรับบริการไดอยางครอบคลุม

เปาหมายมุงสูองคกรธรรมาภิบาล

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ไดกําหนดวิสัยทัศนโดยนอมนําและประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ซ่ึงเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ มีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของการพัฒนาทุกภาคสวน เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและการทิศทางการพัฒนาประเทศ 
มุงสู “ความม่ันคง ม่ันค่ัง และย่ังยืน” โดยหน่ึงในเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
นอกเหนือจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม คือ ระบบการบริหารจัดการภารรัฐท่ีดี 
ซ่ึงจากท่ีไดกลาวไวขางตน ไดสะทอนใหเห็นถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ีดําเนินภารกิจภายใต
หลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การตอบสนอง
ความตองการของประชาชน โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักนิติธรรม และความเสมอภาคในการใหบริการประชาชน 
ตลอดจนไดใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือแสวงหาฉันทามติ กระจายอํานาจในการบริหาร
ราชการอยางเหมะสม และคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน
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สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมโยธาธิการและผังเมือง จะยังคงดําเนินภารกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอยางตอเน่ือง 
ตามแนวทางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 ซ่ึงจะยกระดับองคกรสูความเปนเลิศ
ในการใหบริการประชาชน พัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากรของกรมฯ ใหมีความเปนมืออาชีพ ตลอดจนการวาง
ระบบงานบริหารราชการท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังหนวยงานสวนภูมิภาคและสวนกลาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน ตลอดจนการยกระดับความโปรงใส และสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารงานของกรมฯ 
โดยการวางกลไกการบริหารงานราชการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมต้ังแตการเขามารวมรับรูขอมูลขาวสาร 
รวมตัดสินใจ ตลอดจนรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานราชการของกรมฯ เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณของความรับผิดชอบ
ในการบริหารงานท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม โปรงใสและตรวจสอบได ซ่ึงกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี

1. ดานความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได

บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง พึงปฏิบัติหนาท่ีอยู
บนพ้ืนฐานความโปรงใส การเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปน
และเชื่อถือไดใหแกผู ท่ีเก่ียวของหรือบุคคลท่ีมีความสนใจ 
ดวยความบริสุทธิ์ใจ ตลอดจนการวางระบบส่ือสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได
โดยงาย ดังนี้ 
     1.  ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเปน
ประโยชน ถูกตอง ดูแลขอมูลขาวสารอยางระมัดระวัง 
ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ
     2. เก็บหลักฐานการปฏิบัติไวพรอมสําหรับตรวจสอบ
     3. เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงานและ
ขอมูลขาวสารแกผูรองขอ ตามกรอบของกฎหมาย
     4. กําหนดข้ันตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ
แตละข้ันตอน
     5.  ชี้ แจงหรือให เหตุผลท่ีเหมาะสมตอผู รับบริการ 
กรณีไมสามารถปฏิบัติหรือกระทําตามคําขอได
     6 .  ปฏิ บั ติหน า ท่ีด ว ยความโปร ง ใ สตรวจสอบได 
มุงประโยชนทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ

7. มีระบบและมาตรฐานท่ีเปนธรรมในการพัฒนา
บุคลากร

2. ดานความซ่ือสัตยและรับผิดชอบในการบริหาร

บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง พึงปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน ไมแสวงหา
ประโยชน โ ดย มิชอบ ตระห นักและ สํา นึก ในหน า ท่ี
ความรับผิดชอบของตนเอง หนวยงาน และตอสังคม ดังน้ี
     1. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงตรง และ
เท่ียงธรรม ไมมุงหวังหรือแสวงหาประโยชนอันมิควรไดจาก
การปฏิบัติงาน
     2. ใหคําปรึกษาแนะนําผูอ่ืนดวยความสุจริตใจ ตรงไป 
ตรงมา และใหขอมูลรายละเอียดท่ีสมบูรณครบถวน
     3. พรอมรับผิดชอบตอผลของการกระทําของตน
     4. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือรักษา
มาตรฐานใหบริการภาครัฐ

3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

การระดมสรรพกําลัง ความรวมมือจากทุกภาคสวน
ในการดําเนินงานตรวจสอบการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ภายในอยางจริงจัง เชน จัดซ้ือจัดจาง และการบริหาร
สินทรัพยภาครัฐ พรอมกับมีบทลงโทษแกผูกระทําความผิด 
เพ่ือสรางความเช่ือถือและความไววางใจของประชาชน 
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4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร

บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง พึงยึดม่ันในระบบ
คุณธรรม ปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบนโยบายดวยความถูกตอง
ตามห ลักวิ ช าการและกฎหมาย  ร วม ท้ั งปฏิ บั ติ ต าม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของกรม โยธาธิการ
และ ผั ง เ มื อ ง  ท่ี สื บทอด กันมาด ว ยคว ามภาคภู มิ ใ จ 
โดยบุคลากรในระดับอาวุโสจะตองเปนแบบอยางท่ีดีใหกับ
บุคลากรรุนใหม ดังน้ี
     1. เปนตนแบบของการปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดความถูกตอง
ตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบายและศีลธรรม
จรรยาท่ีดีงาม
     2. ตัดสินใจและกระทําการใดๆ บนพ้ืนฐานของหลักการ 
กฎหมาย หลักคุณธรรม ท่ีชอบธรรม โดยเหตุผลในประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตน
     3. ปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ังผูบังคับบัญชาท่ีส่ังโดยชอบ
ดวยกฎหมาย กฎเกณฑ เหตุผลอันชอบธรรมอยางเครงครัด
และถูกตอง
     4. แกไขปญหา ขอขัดแยง โดยยึดถือผลประโยชน
สวนรวมเปนหลัก
     5. กลาปฏิเสธตอขอเสนอหรือประโยชนท่ีไมถูกตอง/
ไมเหมาะสม
     6. ยกยองสงเสริมสนับสนุนคนทําความดี
     7. สงเสริมสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหนวยงาน

บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง พึงละเวนการ
ปฏิบัติท่ีเปนขอหามหรือผิดตอระเบียบ/วินัยของการปฏิบัติ
ราชการ และพึงกระทําคุณงามความดี กระตุนใหหนวยงาน
ของตนปฏิบัติราชการโดยยึดหลักนิติธรรม ความเสมอภาค 
ไม เ ลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ และเห็นแกประโยชน
สวนรวมเปนหลัก ดังน้ี
     1. ปฏิบั ติงานดวนความสุภาพ มีนํ้าใจ เ อ้ืออาทร 
ตอผูมาติดตออยางเทาเทียม
     2. มีมาตรฐานในการใชหลักการและเหตุผลอยางเสมอ
ตนเสมอปลาย
     3. ไมกระทําการใดอันเปนการชวยเหลือ อุปถัมภ หรือ
เลือกปฏิบัติอยางไมยุติธรรม
     4. การปฏิบัติหนาท่ีตองกระทําอยางถูกตอง บนพ้ืนฐาน
ของความเสมอภาค
     5. ยึดม่ันในหลักเกณฑการปฏิบัติงานตอบุคคลอ่ืนดวย
ความยุติธรรม
     6. รักษาความเปนกลางทางการเมือง เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดทุกฝาย เพ่ือประโยชนสวนรวม

5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวย

6. ดานการส่ือสารภายในองคกร

พัฒนาระบบการส่ือสารภายในองคกรอยางตอเน่ือง โดยการ
นําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตใชในการบริหารงาน
ราชการ เพ่ือสรางความเขาใจในนโยบายของผูบริหาร และ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

นายมณฑล สุดประเสริฐ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
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