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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   13 
 

 นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

  นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี   
    1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  14 
   2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  14 
    3. นโยบายด้านองค์การ   15 
   4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  15 

  แนวทางการปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายหลัก 4 ด้าน 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 
 

  ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายหลัก 4 ด้าน 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 
 
 

 แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ 
ดูแลองค์การท่ีดี  33 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
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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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  
หมายเหตุ : ตามคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี 234/2562 ลงวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2562
เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานภายในของสํานักผังประเทศและผังภาค (เป็นการภายใน)  
มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(1) กําหนดนโยบายการต้ังถ่ินฐานและการใช้ประโยชน์ท่ีดินของประเทศเพ่ือเป็นแนวทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ีทุกระดับตามนโยบายรัฐ 
(2) ดําเนินการวางและจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด 
(3) ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
(4) ติดตามการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับประเทศ ภาค อนุภาค จังหวัด และอําเภอ 
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(5) สนับสนุน กํากับ และประสานงานการพัฒนาพ้ืนท่ี เพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง และ
มาตรการด้านการผังเมืองตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
(6) สนับสนุนงานวิชาการให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติและหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง 
(7) ให้การปรึกษาและสนับสนุนด้านการผังเมืองแก่หน่วยงนรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประชาชน และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
(9) ศึกษา วิจัยและสนับสนุนด้านวิชาการผังเมืองแก่ภาครัฐและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

  ปรับปรุงจากอํานาจหน้าท่ี (เดิม) ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  (๑) กําหนดนโยบายและผังกลยุทธ์การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ระบบการต้ังถ่ินฐานและโครงสร้าง
พ้ืนฐานระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัดตามนโยบายของรัฐ และถ่ายทอดกรอบนโยบาย
สู่ผังระดับเมือง และระดับพ้ืนท่ี 

  (๒) ประสานความเชื่อมโยงของผังทุกระดับและกํากับดูแลการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบาย 
ด้านการผังเมือง 

  (๓) ให้คําปรึกษาด้านการผังเมืองแก่หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
  (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 

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

และขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  (๔) ให้คําปรึกษาและสนับสนุนวิชาการผังเมืองด้านการสํารวจและจัดทําแผนท่ี การวางแผน

วิศวกรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
  (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 
หมายเหตุ : ข้อ (3) อยู่ระหว่างทบทวนอํานาจหน้าท่ีให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
(3) ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับด้านการออกแบบ การวางแผนผังโครงการคมนาคม
และขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และแผนผังแสดงผังน้ํา 

 17. สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) กําหนดมาตรฐานและข้อกําหนดในการออกแบบ ก่อสร้าง และบูรณะอาคารด้านวิศวกรรม-

โครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมสุขาภิบาล 
  (๒) ดําเนินการออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล 

และวิศวกรรมสุขาภิบาล 
  (๓) ให้คําปรึกษาในงานออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเครื่องกล 

และวิศวกรรมสุขาภิบาล 
  (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 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 
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 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 

 
     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 
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   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  
 
 
อํานาจหน้าท่ีในส่วนของหน่วยงาน ท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้าง เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบกอง 
 

 (๑) กองผังเมืองเฉพาะ  มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

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

 (๒) สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง  มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

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

 

 

 

๙ 



 

 (๓) สํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี   
หมายเหตุ : ตามคําสั่งสํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ี 2/2562 ลงวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2562 

เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างสํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี (เป็นการภายใน) มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

 ดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และโครงการพัฒนาเมืองในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ในการกลั่นกรอง ประสานงาน 
ตลอดจนศึกษา สํารวจ วิ เคราะห์ ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็น แนวนโยบายท่ีสําคัญต่อคณะกรรมการฯ               
จัดทําเกณฑ์  มาตรฐาน และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี สนับสนุน และให้คําปรึกษา        
แก่ผู้ดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้ันตอนและวิธีการ รวมท้ังมาตรฐานเก่ียวกับ  
การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติและประสานแผนการพัฒนา
บริการพ้ืนฐาน ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับโครงการจัดรูปท่ีดิน และโครงการพัฒนาเมืองตลอดจนส่งเสริม           
ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยวิธีการจัดรูปท่ีดิน รวบรวม และจัดระบบข้อมูลการจัดรูปท่ีดิน            
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้แก่หน่วยงานราชการ องค์กรต่างประเทศ ภาคเอกชน                
และประชาชนท่ัวไปพิจารณาจัดทําโครงการศึกษา วิจัยและฝึกอบรม ความรู้เก่ียวกับการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
และการพัฒนาเมือง รวมท้ังติดตามและประเมินผลการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีและการพัฒนาเมือง               
และปฏิบัติหน้าอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ปรับปรุงจากอํานาจหน้าท่ี (เดิม) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมติ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 

 การศึกษา สํารวจ วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานของคณะกรรมการเพ่ือเสนอ
แนวนโยบาย มาตรการสําคัญ เกณฑ์และมาตรฐานเก่ียวกับการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้คณะกรรมการ
พิจารณา  รวมท้ังโครงการพัฒนาเมืองท่ีเก่ียวข้อง สนับสนุน และให้คําปรึกษาแก่ผู้ดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดิน 
เพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย 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 ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดําเนินโครงการ 
จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และโครงการพัฒนาเมืองในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบ 
งานเลขานุการของคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และปฏิบัติหน้าอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 (๔) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์  มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  

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

 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  มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

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

 (7) กองตรวจราชการ  มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

 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  มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 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  มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 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  มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 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  มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 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 : การบริหารจัดการน้ําเรื่องการกําจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ํา 
 แนวทางปฏิบัติ : กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนงานการระบายน้ํา โดยการกําจัดผักตบชวา 
 และวัชพืชโดยใช้เครื่องจักรกล สนับสนุนการดําเนินการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา 

 1.3)  นโยบาย : การวางผังนโยบายระดับภาค ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการผังเมือง    
พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพ้ืนท่ีท่ีมีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัด 
ในด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
บริการสาธารณะ รวมท้ังการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายการผงัเมืองแห่งชาติ เพ่ือพิจาณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   แนวทางปฏิบัติ :  - 
 
 

 

๒) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 2.1)  นโยบาย : ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
 แนวทางปฏิบัติ : กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค  

มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

 2.2)  นโยบาย : ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
 แนวทางปฏิบัติ : กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านการให้คําปรึกษาด้านช่างเพ่ือให้ 

มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

 2.3) นโยบาย : ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
 แนวทางปฏิบัติ  : กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

 2.4) นโยบาย : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีด้วยวิธีการจัดรูปท่ีดิน 
 แนวทางปฏิบัติ  : คู่มือการดําเนินโครงการ (๒๕ ข้ันตอน) /พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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๓) นโยบายด้านองค์การ 

 3.1) นโยบาย : ให้ข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 แนวทางปฏิบัติ : ให้ข้าราชการในหน่วยงานเกิดความตระหนักเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 

รวมท้ังมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

 3.๒) นโยบาย : การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน
ของแต่ละส่วนราชการ 

 แนวทางปฏิบัติ : กําหนดให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค  
และมาตรการประหยัดพลังงาน 

 3.3) นโยบาย :  ส่งเสริมและสนับสนุนการทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางปฏิบัติ :  มีมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 3.4) นโยบาย :  การบริหารจัดการน้ํา /สร้างความรับรู้ให้ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําท่วม 

   แนวทางปฏิบัติ :  จัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการอุทกภัย และกําหนดแนวทาง มาตรการต่าง ๆ  
ของพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยในพ้ืนท่ีวางผังเมืองรวม (ระดับอําเภอ) 

 
 
 

๔) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 ๔.1) นโยบาย : สรรหาบุคคลต้นแบบและประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้า ท่ีผู้ปฏิบั ติตามมาตรฐาน 
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 

 แนวทางปฏิบัติ : ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
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แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายหลัก 4 ด้าน กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันที่  28  มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 

 

ด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. รัฐ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ จ้ า ข อ ง อ า ค า ร /
ผู้ประกอบการตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใช้อาคาร 

กําหนดมาตรการเ กี่ ยว กับ 
การตรวจสอบอาคารให้ มี
ความปลอดภัย 

ตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
 

การบริหารจัดการน้ําเรื่องการกําจัด
สิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ํา 

กําหนดแนวทางในการจัดทํา
แผนงานการระบายน้ํา โดย
การกําจัดผักตบชวาและวัชพืช
โดยใช้เครื่องจักรกล สนับสนุน 
การดําเนินการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ํา 

การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กองบูรณะและบํารุงรักษา 
 

 การวางผั งน โยบายระ ดับภาค  
ให้ เ ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
การดํารงรักษาพื้นที่ที่มีขอบเขตเกิน
หนึ่งจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การคมนาคมและการขนส่ง 
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
บริการสาธารณะ รวมทั้งการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
การผั งเมืองแห่งชาติ  เพื่อพิจาณา 
ให้ความเห็นชอบและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

- ดําเนินการวางผังนโยบายระดับภาค  
3 ภาค ได้แก่  
  1. ภาคเหนือ   
  2. ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 
  3. ภาคใต้  
ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 
เ พื่อ เต รี ยม เสนอคณะกรรมการ 
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติลําดับ
ต่อไป 

สํานักผังประเทศและผังภาค 
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ด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
2. ผู ้ร ับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐาน 
การบริการ  

กําหนดแนวทาง มาตรฐานการ-
ให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความเสมอภาค มีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน 

การให้บริการทดสอบคุณสมบัติ 
ของวัสดุ  
 
 

กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 

กําหนดแนวทาง มาตรฐาน 
การให้บริการด้านการให้คําปรึกษา
ด้านช่าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน 

การให้คําปรึกษาด้านช่าง  
(ด้านสถาปัตยกรรม) 

สํานักสถาปัตยกรรม 

กําหนดแนวทาง มาตรฐาน
การให้บริการด้านต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

การให้บริ การด้านการออกแบบ
ก่อสร้างพลับพลาพิธีที่ประทับ 

กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและ
โครงการพิเศษ 

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาพื้นที่ ด้วยวิ ธีการ 
จัดรูปที่ดิน 
 

คู่มือการดําเนินโครงการ 
(๒๕ ขั้นตอน) /พระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ ดินเ พื่อพัฒนาพื้นที่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
ประโยชน์ของการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ กําหนดแนวทางการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้เต็มประสิทธิภาพ 
รวมทั ้งกระบวนการ ดํา เน ินการ 
ที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 

สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
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ด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
3. องค์การ ให้ ข้ าราชการในหน่ วยงานปฏิ บั ติ งาน 

ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ใ ห้ ข้ า ร า ช ก า ร ใ น ห น่ ว ย ง า น 
เกิดความตระหนักเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม รวมทั้งมีความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

มาตรการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

กองการเจ้าหน้าที่ 

การใช้พลังงานไฟฟ้า/ น้ํามันเชื ้อเพลิง 
ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐาน
การใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ 

กําหนดให้ทุกหน่วยงานดําเนินการ
ต ามมาต รก า รป ร ะห ยั ด ค่ า -
สาธารณูปโภค และมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

มาตรการประหยัดพลังงาน กองคลัง 

ส่ ง เสริมและสนับสนุนการทําความดี 
ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 

มีมาตรการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยของกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

ม า ต ร ก า ร ล ด แ ล ะ ค ัด แ ย ก ข ย ะ 
มูลฝอยในองค์กร 

กองคลัง 

 การบริหารจัดการน้ํา   /  สร้างความรับรู้ 
ให้ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม 

จัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการ
อุทกภัย และกําหนดแนวทาง 
มาตรการต่าง ๆ ของพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัยในพื้นที่วางผังเมืองรวม 
(ระดับอําเภอ) 

มาตรการที่เสนอแนะในพื้นที่เสี่ยงภัย
น้ําท่วม ได้แก่ ระยะถอยร่นริมน้ํา 
ขอบเขตทางน้ําหลาก (Flood way) 
เป็นต้น 

สํานักวิศวกรรมการผังเมือง 

4. ผู้ปฏิบัติงาน สรรหาบุคคลต้นแบบและประกาศเกียรติคุณ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการ 

ส่ งเสริ มให้ บุคลากรปฏิ บั ติตาม
มาตรฐานท า ง คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรมของข้าราชการ 

โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริ ยธรรมประจํ า ปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

กองการเจ้าหน้าที่ 
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ตัวชี้วัด แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายหลัก 4 ด้าน กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 (1.1) นโยบายหลัก  :  ส่งเสริมให้เจ้าของอาคาร/ผู้ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้อาคาร 
     แนวทางปฏิบัติ  :  กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารให้มีความปลอดภัย 
    มาตรการ/โครงการ  :  ตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร  
     หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
    ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของการตรวจสอบโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
                 เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ร้อยละของการตรวจสอบโรงมหรสพในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

  โรงมหรสพ หมายถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคาร
ที่ใช้เป็นสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร 
แสดงดนตรี  หรือการแสดงรื่ น เริ ง อื่นใด และ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดง
นั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
  โรงมหรสพที่ไ ด้รับการกํา กับดูแลให้ มีความ
ปลอดภัย หมายถึง โรงมหรสพที่ผ่านการตรวจสอบซ้ํา
จากเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองและพบว่ามี
ข้อบกพร่องต้องแก้ไข และสามารถดําเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย 
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 (1.2)  นโยบายหลัก  :  การบริหารจัดการน้ํา  เรื่องการกําจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ํา  
   แนวทางปฏิบัติ  :  กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนงานการระบายน้ํา โดยการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชโดยใช้เครื่องจักรกล  

          สนับสนุนการดําเนินการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา 
   มาตรการ/โครงการ   :  แก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช  
   หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองบูรณะและบํารุงรักษา 
   ตัวชี้วัด  :  ร้อยละความสําเร็จของการกําจัดผักตบชวาโดยเรือกําจัดผักตบชวา 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ร้อยละความสําเร็จของการกําจัด
ผักตบชวาโดยเรือกําจัดผักตบชวา 

1,100,000 
ตัน 

ร้อยละ 60 
700,๐๐๐ 

ตัน 

ร้อยละ 70 
8๐๐,๐๐๐ 

ตัน 

ร้อยละ 80 
9๐๐,๐๐๐ 

ตัน 

ร้อยละ 90  
1,0๐๐,๐๐๐ 

ตัน 

ร้อยละ 100 
๑,1๐๐,๐๐๐ 

ตัน 

  กําจัดผักตบชวาโดยใช้เรือกําจัดผักตบชวา
ในแหล่งน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ํา 
การตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการไหล
ระบายน้ํา 
     ผลการดําเนินการ 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
จัดเก็บได้  1,087,537 ตัน   
     สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑0 ของผล
การจัดเก็บในปี พ.ศ. 2562  
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 (1.3)  นโยบายหลัก  :  การวางผังนโยบายระดับภาค ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารง
รักษาพื้นที่ที่มีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการ
สาธารณะ รวม ทั้ งการ บํารุ งรั กษาทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่ งแวดล้อม เสนอ ต่อคณะกรรมการนโยบายการผั ง เ มืองแห่ งชา ติ  
เพื่อพิจาณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

   แนวทางปฏิบัติ  :  - 
 มาตรการ/โครงการ   :  ดําเนินการวางผังนโยบายระดับภาค 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ และภาคใต้ ให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 

ที่กําหนดเพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติลําดับต่อไป 
   หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  สํานักผังประเทศและผังภาค 
   ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเร็จในการวางผังนโยบายระดับภาค 3 ภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ระดับความสําเร็จในการวางผัง
นโยบายระดับภาค 3 ภาค 
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้) 
 
 

ขั้นตอนที่ 
5 

ขั้นตอน
ที่ 1 

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที่ 5 

ขั้นตอนการดาํเนินการ ตามแผนโครงการวางผังนโยบายระดับภาค 3 ภาค  
ขั้นตอนที่ 1 
- จัดทํากรอบแนวคิดกระบวนการศึกษาและวิธีการศึกษาการวางผัง
นโยบายระดับภาค 
- ศึกษาความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาค ประเทศ และภาค 
เพื่อกําหนดบทบาทความสําคัญและตําแหน่งที่ตั้งการพัฒนาภาค 
ขั้นตอนที่ 2 
- ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาค 
- ศึกษาการวางผังภาคจากพื้นที่ต้นแบบจากต่างประเทศ ได้แก่ 
องค์ประกอบ รูปแบบกระบวนการวางผัง เป็นต้น 
- การประเมินผลการวางผังนโยบายระดับ 3 ภาค โดยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับผังภาค ปี พ.ศ. 2600 
ขั้นตอนที่ 3 
- การจัดประชุมเชิงฏิบัติการ (Work Shop) ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
แต่ละกลุ่มจังหวัดในภาคเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนฯ 
รับทราบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประเด็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ
ของพื้นที่ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ระดับความสําเร็จในการวางผัง
นโยบายระดับภาค 3 ภาค 
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้) (ต่อ) 
 
 
 
* หมายเหตุ ดําเนินการตามแผน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขั้นตอน 
ที่ 5 

ขั้นตอน
ที่ 1 

ขั้นตอน
ที่ 2 

ขั้นตอน
ที่ 3 

ขั้นตอน
ที่ 4 

ขั้นตอน
ที่ 5 

ขั้นตอนที่ 4  
- ศึกษา วิเคราะห์ บูรณาการข้อมูลรายสาขา สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดบัภาค ดา้นกายภาพ ทรพัยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้ม ภัยพิบัติ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง คมนาคมขนส่ง 
และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น เพื่อชี้ให้เห็นบทบาท ศักยภาพ ปัญหา
ผลกระทบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ขั้นตอนที่ 5 
- ศึกษาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสการพัฒนาพื้นที่โดย (SWOT, 
TOWS) 
- กําหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ ทิศทางและกรอบนโยบาย
การใช้พื้นที่ภาค 
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๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 (๒.1)  นโยบายหลัก  :  ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ  
   แนวทางปฏิบัติ  :  กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
   มาตรการ/โครงการ   :  การให้บริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ  
   หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 
   ตัวชี้วัด  :  ร้อยละความสําเร็จของการให้บริการทดสอบวัสดุ 
  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ร้อยละความสําเร็จของการให้บริการ
ทดสอบวัสดุ 
 
 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

  การให้บริการทดสอบวัสดุ หมายถึง การทดสอบ
คุณสมบัติของก้อนตัวอย่างคอนกรีตให้มีความถูกต้อง
ตามมาตรฐานงานด้านช่าง และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
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 (๒.2) นโยบายหลัก  :   ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ  
  แนวทางปฏิบัติ  :  กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านการให้คําปรึกษาด้านช่าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

  มาตรการ/โครงการ   :  การให้คําปรึกษาด้านช่าง (ด้านสถาปัตยกรรม) 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :   สํานักสถาปัตยกรรม 
  ตัวชี้วัด  :  ร้อยละความสําเร็จของการให้บริการ ให้คําปรึกษาด้านช่าง (ด้านสถาปัตยกรรม) 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ร้อยละความสําเร็จของการให้บริการ 
ให้คําปรึกษาด้านช่าง 
 
 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

   การให้บริการให้คําปรึกษาด้านช่าง หมายถึง การให้
ความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะทํางาน ฯลฯ ตามที่หน่วยงานราชการร้องขอ  
โดยมีความครบถ้วน ถูกต้อง และมีมาตรฐานด้านช่าง 
(ด้านสถาปัตยกรรม) 
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    (2.3) นโยบายหลัก  :  ให้ความสําคัญเรื่องมาตรฐานการบริการ 
  แนวทางปฏิบัติ  :  กําหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน  

  มาตรการ/โครงการ   :  การให้บริการด้านการออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีที่ประทับ 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :   กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ 
  ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของงานออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีที่ประทับทั่วประเทศ 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ร้ อยละของงานออกแบบก่อสร้ าง
พลับพลาพิธีที่ประทับทั่วประเทศ 

 

 

ร้อนละ 
๙๐ 

ร้อนละ 
80 

ร้อนละ 
85 

ร้อนละ 
๙๐ 

ร้อนละ 
๙5 

ร้อนละ 
10๐ 

   ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการรูปแบบมาตรฐานงาน
ด้านช่างและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานพลับพลาพิธีมีความถูกต้องมั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน พลับพลาพิธีและคงไว้ 
ซึ่งเอกลักษณ์ไทยและตอบสนองผู้รับบริการได้ครบ
จํานวนที่ขอรับบริการ ระยะเวลาในการก่อสร้างพลับพลาพิธี
ตรงตามภารกิจและเป้าหมายกําหนดการ 
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 (๒.4) นโยบายหลัก  :   ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 
  แนวทางปฏิบัติ  :   คู่มือการดําเนินโครงการ (๒๕ ขั้นตอน) /พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรการ/โครงการ   :  โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กําหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                                        ได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งกระบวนการดําเนินการที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :   สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 ตัวชี้วัด  :  จาํนวนเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- จํานวนเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
ประโยชน์ของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4๐๐ คน ๘๐ คน ๑๖๐ คน ๒๔๐ คน 3๒๐ คน ๔๐๐ คน จํ านวนเจ้ าของ ที่ ดินเ ข้าร่ วม
โครงการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีจํานวน ๔๐๐ คน 
แบ่งเป็น  
ระดับที่ 1 จํานวน   ๘๐ คน 
ระดับที่ 2 จํานวน ๑๖๐ คน 
ระดับที่ ๓ จํานวน ๒๔๐ คน 
ระดับที่ ๔ จํานวน 3๒๐ คน 
ระดับที่ ๕ จํานวน 4๐๐ คน  
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 3. ด้านองค์การ  
    (3.1) นโยบายหลัก :  ให้ข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  แนวทางปฏิบัติ  :  ให้ข้าราชการในหน่วยงาน เกิดความตะหนักเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
     มาตรการ/โครงการ  :  มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
             ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่ 
    ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเร็จของมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
              ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ระดับความสําเร็จของมาตรการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment 
: ITA)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

ระดับ ๕ ๐ –
๑๙.๙๙ 

๒๐ – 
๓๙.๙๙ 

๔๐ – 
๕๙.๙๙ 

๖๐ – 
๗๙.๙๙ 

๘๐ –
๑๐๐ 

      ผลการประเ มิน คุณธรรมและความโปร่ ง ใส 
ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  
จะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๑๐๐ คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น ๕ ระดับ 
ช่วงคะแนน เกณฑ์ระดับคุณธรรมฯ 
๘๐ - ๑๐๐ สูงมาก 

๖๐ – ๗๙.๙๙ สูง 

๔๐ – ๕๙.๙๙ ปานกลาง 

๒๐ – ๓๙.๙๙ ต่ํา 

๐ - ๑๙.๙๙ ต่ํามาก 

      สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะเป็นผู้แจ้งผลการประเมิน
ให้กรมฯ ทราบ 
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 (3.2) นโยบายหลัก :  การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ 
      แนวทางปฏิบัติ :  กําหนดให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค และมาตรการประหยัดพลังงาน  
      มาตรการ/โครงการ :  มาตรการลดพลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 

      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กองคลัง 
      ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จในการลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้า และด้านน้ํามันเชื้อเพลิง  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ร้อยละความสําเร็จในการลดการใช้พลังงาน
ด้านไฟฟ้า และด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 
2.00 – 
2.99 

ร้อยละ 
3.00 – 
4.99 

ร้อยละ 
5.00 – 
6.99 

ร้อยละ 
7.00 – 
8.99 

ร้อยละ 
9.00 – 

10 ขึ้นไป 

  ความสํ า เ ร็ จของการ ดํา เ นินการตาม
มาตรการลดพลังงานของส่วนราชการ ได้แก่ 
ข้อ มูลการ ติดตามการ ดํา เ นินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และข้อมูล
การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง โดยใช้ข้อมูลตามที่
ร า ย ง า น แ ล ะ จั ด เ ก็ บ ใ น ฐ า น ข้ อ มู ล  

e-report.energy.go.th ของสํานักนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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 (3.3) นโยบายหลัก :  ส่งเสริมและสนับสนุนการทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางปฏิบัติ :  มีมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

     มาตรการ/โครงการ :  มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กร 

      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กองคลัง 
      ตัวชี้วัด : ระดับความสาํเร็จในการดําเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ระดับความสาํเร็จในการดําเนินการ 
ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะ 
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 5 ขั้นตอน 
ที่ 2 

ขั้นตอน 
ที่ 4 

ขั้นตอน 
ที่ 6 

ขั้นตอน 
ที่ 8 

ขั้นตอน 
ที่ 10 

   กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
17 ก.ค. 61 มีมติเห็นชอบกับมาตรการฯ โดยมอบหมาย
หน่วยงานภาครัฐดําเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่
วันที่ 1 ส.ค.61 โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งเป็น 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของหน่วยงาน ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563       
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่ได้รับ
มอบอํานาจจากผู้บริหารองค์การ 
2 .  มี ก า ร คั ด แ ย ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย เ พื่ อ นํ า ไ ป จั ด ก า ร           
อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เกิดการนํา
ขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วกลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย และขยะทั่วไป 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ระดับความสาํเร็จในการดําเนินการ 
ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะ 
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (ต่อ) 

 

 

 

 

ระดับ 5 ขั้นตอน 
ที่ 2 

ขั้นตอน 
ที่ 4 

ขั้นตอน 
ที่ 6 

ขั้นตอน 
ที่ 8 

ขั้นตอน 
ที่ 10 

 
 

3.  มี ป้ ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ ถั งขยะ       
อย่างชัดเจน สามารถให้ผู้มาใช้บริการสามารถทิ้งขยะมูลฝอย
ได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก 
4. มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามที่ได้
กําหนดรูปแบบการคัดแยกไว้ และมีการบันทึกจํานวน
ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุ
อาหารที่มีการทิ้งในถังขยะภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน 
5. มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้อง    
ตามหลักวิชาการ 
6. มีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ 
การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เป็นต้น 
7. มีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนําขยะ
มูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักทําปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพ 
เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 
8. มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้พลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริม
การใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น 
9. มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
เช่น การรณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว การลดราคาให้กับลูกค้า
ที่นําแก้วส่วนตัวมาซื้อน้ํา เป็นต้น 
10. ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้ง 
ในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัด ขึ้นในหน่วยงาน 
และไม่มีการนําโฟมบรรจุอาหารเขามาในหน่วยงาน 
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 (3.4)  นโยบายหลัก  :  การบริหารจัดการน้ํา  / สร้างความรับรู้ให้ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม 
   แนวทางปฏิบัติ  :  จัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการอุทกภัย และกําหนดแนวทาง มาตรการต่าง ๆ ของพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่วางผังเมืองรวม (ระดับอําเภอ)           
   มาตรการ/โครงการ   :  มาตรการที่เสนอแนะในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม ได้แก่ ระยะถอยร่นริมน้ํา ขอบเขตทางน้ําหลาก (Flood way) เป็นต้น 
   หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  สํานักวิศวกรรมการผังเมือง 
   ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการอุทกภัย ผังเมืองรวม (ระดับอําเภอ) 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลด้าน
การจัดการอุทกภัย ผังเมืองรวม 
(ระดับอําเภอ) 

 
 
 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จัดทําฐานข้อมูลฯ (ระดับอําเภอ) 
จํานวน 2 ผัง 

ระดับ 3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5   ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูล
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 - ระดับ 1 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการสํารวจ 
 - ระดับ 2 การสํารวจและจัดเก็บฐานข้อมูล
ภาคสนาม 
 - ระดับ 3 จัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการอุทกภัย 
 - ระดับ 4 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะ
มาตรการในพื้นที่เสี่ยงภัย 
 - ระดับ 5 จัดทําเล่มรายงานฐานข้อมูลด้าน
การจัดการอุทกภัย 
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4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน    

 (4.1) นโยบายหลัก  :  สรรหาบุคคลต้นแบบและประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
  แนวทางปฏิบัติ  :  ส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ 
  มาตรการ/โครงการ   :  โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่  
  ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเร็จของโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ระดับความสํ า เร็ จของโครงการ
คั ด เ ลื อ ก เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

ระดับ ๕ ขั้นตอน 
ที่ 1 

ขั้นตอน 
ที่ 2 

ขั้นตอน 
ที่ 3 

ขั้นตอน 
ที่ 4 

ขั้นตอน 
ที่ 5 

ขั้นตอนตามแผนงานโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ธรรม  ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของกรมโยธาธิการ- 
และผังเมือง 
2. ประชุมกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
3. แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมฯ พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิ บั ติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรม 
หน่วยงานละ 1 คน ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ 
4. กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเสนอคณะ
กรรมการฯ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในกรมฯ แสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน 
5. คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการ
ดําเนินการเสนอต่ออธิบดีเห็นชอบ จึงประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมฯ 
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แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

 
 

   เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมโยธาธิการและผังเมือง                 
จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังน้ี 
   ๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่ือสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
   ๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคน 
มั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี 
อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหน่ึง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดมั่น และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องในการทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ กรมโยธาธิการ- 
และผังเมืองคนใดกระทําการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับน้ี 
   ๓) กรมโยธาธิการและผังเมือง คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ                    
ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับน้ีต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคําปรึกษาจากผู้บริหาร โดยข้อมูลที่ให้น้ันให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ  ทั้งน้ี  ผู้บังคับบัญชา
เองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี 
   ๔) นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี  
โดยคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
   ๕) กรมโยธาธิการและผังเมือง จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย- 
การกํากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง มีการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 
   ๖) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเก่ียวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคําแนะนําเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการ- 
และผังเมือง โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๕, ๔๓๑๘ 
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จัดทําโดย 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

วันที่  ๒๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๙ 
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