


 

                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  
  

                      กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ประกาศเจตนารมณ์ 
 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติภารกิจหลักเกี่ยวกับงานด้าน  
การผังเมืองในระดับต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
ดำเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พ้ืนที่ และชนบท โดยการกำหนด
และกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการกำหนด
คุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้าง 
ตามระบบการผังเมืองที่ด ีอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 (๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมาย 
ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๒) วางและจัดทำผังเมืองประเภทอ่ืนๆ  ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือ
ตามท่ีส่วนราชการอ่ืนร้องขอ และดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้นๆ 
 (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผล
และพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมือง
และโยธาธิการ 
 (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคารและ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ   
 (๕) ให้บริการและคำปรึกษาเก่ียวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ของกรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
 (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ  การก่อสร้างและควบคุมอาคาร  ก่อสร้างอาคารและ
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการบูรณะและบำรุงรักษา 
 (๗) ดำเนินการประสาน  กำกับดูแล  สนับสนุน  และพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามผังเมือง  รวมทั้งกำกับตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (๘) ดำเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
 (๙) ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
 (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   

 ในฐานะผู้บริหารของกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นสมควรให้มีการจัดทำนโยบาย  
การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้าง 
ความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วาง ใจจากประชาชน 
ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป 
 

 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รวบรวม หลักการ 
นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับของกรมโยธาธิการและผังเมือง จะสามารถ
นำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน และจะไม่ละเลย
การปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้ 





 

 สารบัญ 
 
 
 บททั่วไป 

  ข้อมูลองค์การ  1 
   - วิสัยทัศน์  1 
   - พันธกิจ  1 
   - ค่านิยมหลักองค์การ  1 
   - โครงสร้างองค์การ กรมโยธาธิการและผังเมือง 2 
   - อำนาจหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 3 

  วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   14 
 

 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   
    1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  15 
   2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  15 
    3. นโยบายด้านองค์การ   16 
   4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  16 

  แนวทางการปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายหลัก 4 ด้าน 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 
 

  ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายหลัก 4 ด้าน 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 
 
 

 แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับ 
ดูแลองค์การที่ดี  31 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

ข้อมูลองค์การ 
 
 
วิสัยทศัน์ :  
  “เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร  
ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์” 
 
พันธกิจ :  
 ๑. สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐาน
วิชาการท่ีสามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๒.  สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง 
ท้องถิ่น และชุมชน 
 ๓.  พัฒนา ปรับปรุง ส่ งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบั งคับใช้กฎหมาย  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
 
ค่านิยมหลักองค์การ :  

 ๑.  มีจิตสาธารณะ  
 ๒.  กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  
 ๓.  ไม่เลือกปฏิบัติ  
 ๔.  ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ  
 ๕. โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 ๖.  มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน 
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(ข้อมลู ณ ต.ค. ๖๓) 

โครงสร้างองค์การ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย 
การผังเมืองแห่งชาติ 

สำนักงานสนับสนุน 
และบริการด้านช่าง 

สำนักพัฒนามาตรฐาน 
(สำนักวิเคราะห์และประเมินผล) 

สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
(สำนักผังเมืองรวม) 



 

อำนาจหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 

4. ราชการบริหารส่วนกลาง  
 

 1. สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกเป็น
หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 
  (๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
  (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม 
  (๓)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 2. กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม 
  (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  3. กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะของกรม 
  (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 4. กองควบคุมการก่อสร้าง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กำหนดและพัฒนามาตรฐานเทคนิคการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน 
  (๒) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้าง 
  (๓) ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาในงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (๔) ดำเนินการและให้บริการในงานควบคุมการก่อสร้าง การบูรณะ และการบำรุงรักษาอาคารและ

โครงสร้างพื้นฐาน 
  (๕) ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภัยของอาคารของหน่วยงานของรัฐ 
  (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 5. กองนิติการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ งานเกี่ยวกับความรับผิด

ทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม 
  (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิจารณาอุทธรณ์ งานวางทรัพย์ และงานสอบสวนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่

ของกรม 
  (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนา

กฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม 
  (๕) กำกับและตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 6. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ 
  (๒) โฆษณา ปิดประกาศ และประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือการจัดทำผังเมือง 

ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
  (๓) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงานของกรม 
  (๔) ควบคุม ดูแล และให้บริการเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายประชาคม

เพ่ือความร่วมมือในงานด้านผังเมือง 
  (๕) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด 
  (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 7. กองแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) วิเคราะห์และจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายแผนแม่บทของกระทรวง 
  (๒) ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรม 
  (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของกรม 
  (๔) เสนอแนะนโยบายด้านความร่วมมือต่างประเทศ  ติดต่อและประสานงานกับองค์การ  

หรือหน่วยงานต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและร่วมมือด้านต่างๆ ในหน้าที่ของกรม แสวงหา
ทรัพยากรและวิชาการจากต่างประเทศ สนับสนุนงานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดประชุม
และเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย 

  (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 8. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และวิจัยคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง  

วัสดุโครงสร้าง หรือส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง ตลอดจนการให้บริการและให้คำปรึกษา 
  (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการเจาะสำรวจชั้นดิน  เพ่ือการออกแบบ การก่อสร้างสำหรับ 

งานอาคารและโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานทางวิชาการวิศวกรรม 
  (๓) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวัสดุวิศวกรรม และปฐพีวิศวกรรมตามภารกิจของกรม 
  (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 9. กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ออกแบบ ก่อสร้าง และตบแต่งพลับพลาพิธีที่ประทับและสถานที่ในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 
  (๒) กำหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับงานพลับพลาพิธี 
  (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการและให้คำปรึกษาการออกแบบ ก่อสร้าง และตบแต่งพลับพลาพิธี 

และการจัดสถานที่ ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เก่ียวกับงานพลับพลาพิธี 

  (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่และจัดสถานที่ในงานพิธี เพ่ือการต้อนรับบุคคลสำคัญ
ของประเทศและของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย 

  (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
  (๒) จัดระบบการสำรวจ  การเก็บ  และการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 

ของหน่วยงานภายในกรม 
  (๓) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการผังเมืองและโยธาธิการให้บริการ

ข้อมูล และจัดวางระบบงานข้อมูลและระบบงานสถิติ 
  (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 11. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พัฒนาความรู้และความสามารถด้านการผังเมืองและโยธาธิการ  ให้แก่บุคลากรของกรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 12. สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร มีอำนาจหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
  (๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายด้านการควบคุมอาคาร 
  (๒) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 

และกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วข้อง 
  (๓) กำหนดมาตรฐานการควบคุมอาคารด้านความปลอดภัย  การป้องกันอัคคีภัย  การรักษา

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

ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน  ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 

  (๖) กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการขุดดินและถมดิน  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 

  (๗) ตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอาคาร  ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

  (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 13. สำนักผังประเทศและผังภาค  
หมายเหตุ : ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 234/2562 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562
เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานภายในของสำนักผังประเทศและผังภาค (เป็นการภายใน)  
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กำหนดนโยบายการตั้งถิ่นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศเพ่ือเป็นแนวทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ทุกระดับตามนโยบายรัฐ 
(2) ดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด 
(3) ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
(4) ติดตามการพัฒนาพ้ืนที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาค จังหวัด และอำเภอ 
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(5) สนับสนุน กำกับ และประสานงานการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง และมาตรการ
ด้านการผังเมือง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ 
(6) สนับสนุนงานวิชาการให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
(7) ให้การปรึกษาและสนับสนุนด้านการผังเมืองแก่หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
(9) ศึกษา วิจัยและสนับสนุนด้านวิชาการผังเมืองแก่ภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  ปรับปรุงจากอำนาจหน้าที่ (เดิม) ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  (๑) กำหนดนโยบายและผังกลยุทธ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้าง
พ้ืนฐานระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัดตามนโยบายของรัฐ และถ่ายทอดกรอบนโยบาย
สู่ผังระดับเมือง และระดับพื้นท่ี 

  (๒) ประสานความเชื่อมโยงของผังทุกระดับและกำกับดูแลการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบาย 
ด้านการผังเมือง 

  (๓) ให้คำปรึกษาด้านการผังเมืองแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
  (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 ๑4. สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

รวมทั้งผังประเภทอ่ืน ๆ ตามนโยบายของรัฐ 
  (๒) ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และตรวจสอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๓) ให้คำปรึกษาด้านวิชาการผังเมืองแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
  (๔) วิเคราะห์  กลั่นกรองเรื่องและเสนอความคิดเห็นในเบื้องต้น  และดำเนินการเกี่ ยวกับ 

งานวิชาการและงานประชุมของคณะกรรมการผังเมือง  คณะอนุกรรมการผังเมืองและ
คณะกรรมการอุทธรณ์ 

  (๕) ดำเนินการด้านพิจารณาคำร้องและอุทธรณ์ของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
รวมทั้งแจ้งมติคณะกรรมการผังเมือง และติดตามผลการปฏิบัติตามมติ 

  (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 15. สำนักพัฒนามาตรฐาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรฐานและวิชาการ  รวมทั้งกระบวนการ 

ด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
  (๒) จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
  (๓) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการผังเมือง ติดตามและประเมินผลด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
  (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านมาตรฐาน วิชาการ และการประเมินผลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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 16. สำนักวิศวกรรมการผังเมือง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ดำเนินการสำรวจ รังวัด และจัดทำแผนที่เพ่ือการผังเมืองทุกระดับ 
  (๒) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
  (๓) ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับด้านการออกแบบ การวางแผนผังโครงการคมนาคม

และขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  (๔) ให้คำปรึกษาและสนับสนุนวิชาการผังเมืองด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่  การวางแผน

วิศวกรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ ยวข้องหรือที่ได้รับ

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

 17. สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดในการออกแบบ ก่อสร้าง และบูรณะอาคารด้านวิศวกรรม

โครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมสุขาภิบาล 
  (๒) ดำเนินการออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง  วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล 

และวิศวกรรมสุขาภิบาล 
  (๓) ให้คำปรึกษาในงานออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเครื่องกล 

และวิศวกรรมสุขาภิบาล 
  (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 18. สำนักสถาปัตยกรรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้บริการและคำปรึกษาในการวางแผนและบริหารโครงการเพ่ือวางผังแม่บท 
  (๒) จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อกำหนดวงเงินงบประมาณ 
  (๓) ดำเนินการและให้คำปรึกษาในการออกแบบเพ่ือการก่อสร้าง  การบูรณะ ซ่อมแซมและ

บำรุงรักษางานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์ 
  (๔) กำหนดและจัดทำแบบมาตรฐาน เกณฑ์การประมาณราคา และมาตรฐานงานด้านสถาปัตยกรรม

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

ภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ 
  (๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบแบบและราคางานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม

และงานมัณฑนศิลป์ 
  (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

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

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามผังเมืองที่กำหนด 
  (๖) ให้คำปรึกษา สนับสนุน และบริการในงานออกแบบวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล 
  (๗) ให้คำปรึกษา สนับสนุน และสำรวจออกแบบเพ่ือการพัฒนา อนุรักษ ์บูรณะและป้องกันพ้ืนที่ตลิ่ง

และชายฝั่ง และระบบการป้องกันน้ำท่วม 
  (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ๗๖ จังหวัด  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ดำเนินการ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ
ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
     ๒๐. ในกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ 
การดำเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมี  
อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
 ๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 ๒๑.  ในกรมโยธาธิการและผังเมือง  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือทำหน้าที่หลักในการพัฒนา 
การบริหารของกรมให้ เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  
โดยมอีำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
 ๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
 ๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงาน

ภายในกรม 
 ๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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   ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕7               
ได้แบ่งส่วนราชการบริการส่วนกลาง ออกเป็น ๑๐ กอง ๙ สำนัก ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป นั้น 
   เพ่ือให้การบริหารราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงให้ปรับปรุงโครงสร้างของ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นการภายใน (เฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง) ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังนี้ 

   (๑) กองผังเมืองเฉพาะ 
   (๒) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ 
   (๓) สำนักจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่   
   (๔)  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 
   (๕)  กองบูรณะและบำรุงรักษา 
   (๖) กองมาตรฐานราคากลาง 
   (7) กองตรวจราชการ 
   (8) สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
   (9) สำนักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 1 
   (10) สำนักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 2 
   (๑1) สำนักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 3 
 

อำนาจหน้าที่ในส่วนของหน่วยงาน ที่มีการปรับปรุงโครงสร้าง เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบกอง 
 

 (๑) กองผังเมืองเฉพาะ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (1) ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง รวมถึง การกำกับ ดูแล 
สนับสนุน และตรวจสอบการจัดทำผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 (2) กำกับ ดูแล สนับสนุนในการดำเนินการออกแบบวางผังกายภาพ การออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะ 
เพ่ือการพัฒนา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูเมือง 

 (3) ส่งเสริม สนับสนุน และการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเพ่ือพัฒนา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูเมือง 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบาย 
ของรัฐบาล หรืออ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 (๒) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ   
ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 825/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง เปลี่ยนชื่อ

สำนักงานคณะกรรมการผังเมืองเป็นสำนักงานคณะกรรมการโยบายการผังเมืองแห่งชาติ (เป็นการภายใน) 
ตามคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 826/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การปรับปรุง

การบริหารงานภายในของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ  (เป็นการภายใน)  
มีอำนาจหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 

(1) ประสาน วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวกับการวางผังนโยบายการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ ได้แก่ ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด  
และเรื่องที่เกี่ยวกับผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ (มาตรา 8)  

๙ 



 

(2) รวบรวม ตรวจสอบ และกลั่นกรองเรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการตามที่กำหนดในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ คณะกรรมการผังเมือง 
และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 
(3) ให้คำปรึกษาด้านวิชาการผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ 
คณะกรรมการผังเมือง คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และคณะอนุกรรมการผังเมืองด้านต่าง ๆ 
แก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีปฏิบัติ  
ในการดำเนินประชุมให้สัมฤทธิ์ผล 
(4) ประสาน วิเคราะห์ ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวกับการผังเมืองและการพัฒนาเมือง
ของประเทศ พร้อมเสนอความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัย สั่งการต่อคณะกรรมการ 
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติและเสนอความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการผังเมือง    
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ คณะกรรมการผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองชุดต่าง ๆ  
(6) จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งมติคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ  
คณะกรรมการผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองให้หน่วยงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ 
ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติตามมติ 
(7) ประมวลผล วิเคราะห์กลุ่มข้อมูลมติ และจัดเก็บข้อมูลมติคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง
แห่งชาติ คณะกรรมการผังเมือง และคณะอนุกรรมการ รวมถึงประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ 
ตลอดจนบริหารจัดการระบบการจัดการประชุมด้านการผังเมืองในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล  
ด้านการผังเมือง (ONE DPT) และจัดทำเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ รวมถึงให้บริการข้อมูลสารสนเทศการประชุม 
และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
(8) รวบรวมผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ และรวบรวมผลการวางและจัดทำผังเมือง 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการผังเมือง และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

 (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 (๓) สำนักจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่  

ตามคำสั่งสำนักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ที่ 2/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างสำนักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ (เป็นการภายใน) มีอำนาจหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 

ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และโครงการพัฒนาเมืองในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ในการกลั่นกรอง ประสานงาน 
ตลอดจนศึกษา สำรวจ วิ เคราะห์ ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็น แนวนโยบายที่ สำคัญต่อคณะกรรมการฯ               
จัดทำเกณฑ์  มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ สนับสนุน และให้คำปรึกษา        
แก่ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งมาตรฐานเกี่ยวกับ  
การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ตามที่คณะกรรมการกำหนด สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติและประสานแผนการพัฒนา
บริการพ้ืนฐาน ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับโครงการจัดรูปที่ดิน และโครงการพัฒนาเมืองตลอดจนส่งเสริม           
ให้ เกิดความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ โดยวิธีการจัดรูปที่ดิน รวบรวม และจัดระบบข้อมูลการจัดรูปที่ดิน            
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือเผยแพร่แลกเปลี่ ยนความรู้แก่หน่วยงานราชการ องค์กรต่ างประเทศ ภาคเอกชน                
และประชาชนทั่วไปพิจารณาจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
และการพัฒนาเมือง รวมทั้ งติดตามและประเมินผลการจัดรูปที่ดินเพ่ื อพัฒนาพ้ืนที่และการพัฒนาเมือง               
และปฏิบัติหน้าอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

10 



 

(๔) สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 เสนอแนะนโยบายด้านความร่วมมือต่างประเทศ ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและร่วมมือด้านต่าง ๆ ในหน้าที่ของกรม แสวงหาทรัพยากรและวิชาการจาก
ต่างประเทศ สนับสนุนงานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ ส่งเสริมและเผยแพร่การจัดทำเอกสาร 
เป็นภาษาต่างประเทศ การจัดประชุมและเจรจากับต่างประเทศ การช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญและการจัดประชุม
ให้กับชาวต่างประเทศ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

  (๕) กองบูรณะและบำรุงรักษา  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 การจัดทำแผนงาน บูรณะและบำรุงรักษา เขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ระบบการป้องกันน้ำท่วม
ชุมชน และการพัฒนาเมือง จัดทำแผนงานการระบายน้ำโดยการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยใช้เครื่องจักรกล 
สนับสนุนการดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำแก่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน 
สนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์แก่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน  
เพ่ือการระบายน้ำ บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เรือกำจัดผักตบชวา เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลอ่ืนๆ ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านการบูรณะและบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ระบบป้องกัน
น้ำท่วมชุมชน และการพัฒนาเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการกำจัดผั กตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ค้นคว้า ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน  
และเผยแพร่แนวทางหรือวิธีการ รวมทั้งสาธิตการนำผักตบชวาที่ได้กำจัดจากแหล่งน้ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้
ในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ และปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 (6) กองมาตรฐานราคากลาง  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 การศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ข้อมูล เพ่ือพัฒนามาตรฐานราคากลางงานก่อสร้าง จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ
คิดปริมาณวัสดุและแรงงานเพ่ือการประมาณราคางานก่อสร้าง ให้การสนับสนุนและคำปรึกษา การประมาณราคา
งานก่อสร้างและราคากลางงานก่อสร้าง ดำเนินการและให้บริการในการกำหนดราคากลาง และการประมาณราคา
กลางของงานด้านวิศวกรรม งานด้านสถาปัตยกรรม และงานจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการแบ่งงวดงานก่อสร้าง  
และกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง และปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 (7) กองตรวจราชการ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เพ่ือรวมข้อมูลเหล่านั้นจัดทำแผนการ 
ตรวจราชการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนการตรวจราชการแก่หน่วยรับการตรวจ และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  ศึกษา วิเคราะห์ และนำเอายุทธศาสตร์ของกรมฯ และยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดมาบูรณาการ 
ให้มีความสอดคล้อง และนำรายละเอียดกำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการสำหรับผู้ตรว จฯ ได้ใช้ใน 
การตรวจสอบ ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานอ่ืนๆ ในการลงพ้ืนที่ตรวจราชการ  จัดเตรียมกำหนดการ
ตรวจราชการและประสานหน่วยรับการตรวจในเรื่องของกำหนดการสำหรับการลงพ้ืนที่ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกรมแต่ละครั้ง การสร้างเครือข่ายงานตรวจราชการเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำเอาพัฒนาการ
สนับสนุนงานตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ หรือการจัดทำ รวบรวม เป็นคู่มือสำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  
ในงานตรวจราชการ  การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ  และรวบรวมประเมินผล จัดทำรายงานผล 
เป็นรายไตรมาส และสรุปรวบรวมผลการตรวจราชการภายในรอบปีงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่
ผู้ตรวจราชการกรม  ได้เสนอแนะเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ   ศึกษา  และพัฒนาระบบการตรวจราชการ  
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รวมทั้งการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  การสรุปและจัดทำรายงานผล 
การสืบสวนสอบสวน ซึ่งผู้บริหารมอบหมายผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 (8) สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 การสนับสนุนด้านการเงินในการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กลั่นกรอง  
และนำเสนอเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ การสรุปมติ 
การจัดทำรายงานการประชุม และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ คณะกรรมการบริหารกองทุน ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กำหนด  
หรือมอบหมาย จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีของกองทุนและสำนักงานกองทุน  วิเคราะห์ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในโครงการที่ขอใช้เงินสนับสนุน เงินอุดหนุน และเงินให้กู้ยืมจากกองทุนฯ  
และนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ใช้เงินสนับสนุน  
หรือเงินอุดหนุน หรือเงินให้กู้ยืมจากกองทุน  ศึกษา วิเคราะห์  นำเสนอแผนการลงทุนหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของกองทุน ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินแก่ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ด้านการเงินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย   

 (9) สำนักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 1   

  ตามคำสั่ งกรมโยธาธิการและผั งเมื อง ที่  2399/2563 ลงวันที่  16 กันยายน พ.ศ. 2563  
เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานภายในของกองควบคุมการก่อสร้าง จึงมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก สำนักก่อสร้าง
และปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน เป็น สำนักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 1  (เป็นการภายใน) มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง การสำรวจ ออกแบบ การเขียนแบบ 
และประมาณราคาในงานสถาปัตยกรรมงานโครงสร้างอาคาร งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบเครื่องกล 
งานระบบสุขาภิบาล  งานระบบโทรศัพท์  งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  งานระบบเสียงประกาศ 
งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานระบบล่อไฟฟ้า และงานระบบทีวีรวม ตลอดจนการบำรุงรักษาอาคาร งานระบบไฟฟ้า
และสื่อสาร งานระบบเครื่องกล งานระบบสุขาภิบาล งานระบบโทรศัพท์ งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
งานระบบเสียงประกาศ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานระบบล่อไฟฟ้า และงานระบบทีวีรวม ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

 (10)  สำนักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 2   

  ตามคำสั่ งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่  2399/2563 ลงวันที่  16 กันยายน พ.ศ. 2563  
เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานภายในของกองควบคุมการก่อสร้าง จึงมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก สำนักก่อสร้าง
และปรับปรุงวังศุโขทัย เป็น สำนักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 2  (เป็นการภายใน) มีอำนาจหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง การสำรวจ ออกแบบ การเขียนแบบ 
และประมาณราคาในงานสถาปัตยกรรมงานโครงสร้างอาคาร งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบเครื่องกล 
งานระบบสุขาภิบาล  งานระบบโทรศัพท์  งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  งานระบบเสียงประกาศ 
งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานระบบล่อไฟฟ้า และงานระบบทีวีรวม ตลอดจนการบำรุงรักษาอาคาร งานระบบไฟฟ้า
และสื่อสาร งานระบบเครื่องกล งานระบบสุขาภิบาล งานระบบโทรศัพท์ งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
งานระบบเสียงประกาศ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานระบบล่อไฟฟ้า และงานระบบทีวีรวม ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง พ้ืนที่ 2 และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 (11) สำนักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 3   

  ตามคำสั่ งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่  2399/2563 ลงวันที่  16 กันยายน พ.ศ. 2563  
เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานภายในของกองควบคุมการก่อสร้าง จึงมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก สำนักก่อสร้าง
และปรับปรุงวังทวีวัฒนา เป็น สำนักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 3  (เป็นการภายใน) มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง การสำรวจ ออกแบบ การเขียนแบบ 
และประมาณราคาในงานสถาปัตยกรรมงานโครงสร้างอาคาร งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบเครื่องกล 
งานระบบสุขาภิบาล  งานระบบโทรศัพท์  งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  งานระบบเสียงประกาศ 
งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานระบบล่อไฟฟ้า และงานระบบทีวีรวม ตลอดจนการบำรุงรักษาอาคาร งานระบบไฟฟ้า
และสื่อสาร งานระบบเครื่องกล งานระบบสุขาภิบาล งานระบบโทรศัพท์ งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
งานระบบเสียงประกาศ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานระบบล่อไฟฟ้า และงานระบบทีวีรวม ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง พ้ืนที่ 3 และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

 
   

  เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  
และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สำคัญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 ๑) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น  
ในหน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรมฯ                     
ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 
องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง  
 ๓) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจ และศรัทธา 
ให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

 

   เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้                 
กรอบนโยบายหลัก คือ  

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

 

๑) นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 1.1)  นโยบาย : ส่งเสริมให้เจ้าของอาคาร /ผู้ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้อาคาร 
 แนวทางปฏิบัติ : กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารให้มีความปลอดภัย 

 1.2)  นโยบาย : การบริหารจัดการน้ำเรื่องการกำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ 
 แนวทางปฏิบัติ : กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนงานการระบายน้ำ โดยการกำจัดผักตบชวา 
 และวัชพืชโดยใช้เครื่องจักรกล สนับสนุนการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ 

 1.3)  นโยบาย : การวางผังนโยบายระดับภาค ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการผังเมือง    
พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพ้ืนที่ที่มีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัด 
ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
บริการสาธารณะ รวมทั้ งการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมช าติและสิ่ งแวดล้อม เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   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 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 
 แนวทางปฏิบัติ  : คู่มือการดำเนินโครงการ (16 ขั้นตอน) /พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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๓) นโยบายด้านองค์การ 

 3.1) นโยบาย : ให้ข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 แนวทางปฏิบัติ  : ให้ข้าราชการในหน่วยงานเกิดความตระหนักเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 

รวมทั้งมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 3.๒) นโยบาย : การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน
ของแต่ละส่วนราชการ 

 แนวทางปฏิบัติ : กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค  
และมาตรการประหยัดพลังงาน 

 3.3) นโยบาย  :  การบริหารจัดการน้ำ /สร้างความรับรู้ให้ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 

   แนวทางปฏิบัติ :  จัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการอุทกภัย และกำหนดแนวทาง มาตรการต่าง ๆ  
ของพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นท่ีวางผังเมืองรวม (ระดับอำเภอ) 

 
 

 

๔) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 ๔.1) นโยบาย : สรรหาบุคคลต้นแบบและประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 

 แนวทางปฏิบัติ : ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
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แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายหลัก 4 ด้าน กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศ ณ วันที่  29  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

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

ส่ ง เส ริ ม ให้ เจ้ า ข อ ง อ า ค า ร /
ผู้ประกอบการตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใช้อาคาร 

กำหนดมาตรการเกี่ ยวกั บ 
การตรวจสอบอาคารให้ มี
ความปลอดภัย 

ตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
 

การบริหารจัดการน้ำเรื่องการกำจัด
สิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ 

กำหนดแนวทางในการจัดทำ
แผนงานการระบายน้ำ โดย
การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
โดยใช้เครื่องจักรกล สนับสนุน 
การดำเนินการกำจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ำ 

การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กองบูรณะและบำรุงรักษา 
 

 การวางผั งน โยบ ายระดั บภ าค  
ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
การดำรงรักษาพ้ืนที่ที่มีขอบเขตเกิน
หนึ่งจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การคมนาคมและการขนส่ง 
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
บริการสาธารณะ รวมทั้งการบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
การผังเมืองแห่ งชาติ  เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

- ดำเนินการวางผังนโยบายระดับภาค  
3 ภาค ได้แก่  
  1. ภาคเหนือ   
  2. ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 
  3. ภาคใต้  
ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด 
เพ่ื อ เต รี ยม เสน อคณ ะกรรมการ 
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติลำดับ
ต่อไป 

สำนักผังประเทศและผังภาค 
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ด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัต ิ มาตรการ/โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
2. ผู ้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐาน 
การบริการ  

กำหนดแนวทาง มาตรฐานการ
ให้บริการด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความเสมอภาค มีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน 

การให้บริการทดสอบคุณสมบัติ 
ของวัสดุ  
 
 

กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 

กำหนดแนวทาง มาตรฐาน 
การให้บริการด้านการให้คำปรึกษา
ด้านช่าง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน 

การให้คำปรึกษาด้านช่าง  
(ด้านสถาปัตยกรรม) 

สำนักสถาปัตยกรรม 

กำหนดแนวทาง มาตรฐาน
การให้บริการด้านต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

การให้ บริการด้ านการออกแบบ
ก่อสร้างพลับพลาพิธีที่ประทับ 

กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและ
โครงการพิเศษ 

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิด
การพัฒนาพ้ืนที่ ด้ วยวิธีการ 
จัดรูปที่ดิน 
 

คู่มือการดำเนินโครงการ 
(16 ขั้นตอน) /พระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
ประโยชน์ของการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ กำหนดแนวทางการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้เต็มประสิทธิภาพ 
รวมทั ้งกระบวนการดำเน ินการ 
ที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 

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

ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ให้ ข้ า ร า ช ก าร ใน ห น่ ว ย ง าน 
เกิดความตระหนักเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม รวมทั้งมีความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

มาตรการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

กองการเจ้าหน้าที่ 

การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมันเชื ้อเพลิง 
ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐาน
การใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ 

กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ
ต าม ม า ต ร ก า ร ป ร ะ ห ยั ด ค่ า
สาธารณูปโภค และมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

มาตรการประหยัดพลังงาน กองคลัง 

 การบริหารจัดการน้ำ   / สร้างความรับรู้ 
ให้ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 

จัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการ
อุทกภัย และกำหนดแนวทาง 
มาตรการต่าง ๆ ของพ้ืนที่เสี่ยง
อุทกภัยในพ้ืนที่วางผังเมืองรวม 
(ระดับอำเภอ) 

มาตรการที่เสนอแนะในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
น้ำท่วม ได้แก่ ระยะถอยร่นริมน้ำ 
ขอบเขตทางน้ำหลาก (Flood way) 
เป็นต้น 

สำนักวิศวกรรมการผังเมือง 

4. ผู้ปฏิบัติงาน สรรหาบุคคลต้นแบบและประกาศเกียรติคุณ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการ 

ส่ งเสริมให้ บุ คลากรปฏิ บั ติ ตาม
มาตรฐานท า งคุ ณ ธ รรม แ ล ะ
จริยธรรมของข้าราชการ 

โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม ประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

กองการเจ้าหน้าที่ 
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ตัวช้ีวัด แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายหลัก 4 ด้าน กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 ๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

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

ตัวช้ีวัด 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 หรือการแสดงรื่นเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ 
โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
  โรงมหรสพที่ ได้ รับการกำกับดูแลให้ มีความ
ปลอดภัย หมายถึง โรงมหรสพที่ผ่านการตรวจสอบซ้ำ
จากเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองและพบว่า 
มีข้อบกพร่องต้องแก้ไข และสามารถดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย 
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 (1.2)  นโยบายหลัก  :  การบริหารจดัการน้ำ  เรื่องการกำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ  
   แนวทางปฏิบัติ  :  กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนงานการระบายน้ำ โดยการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชโดยใช้เครื่องจักรกล  

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

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ร้อยละความสำเร็จของการกำจัด
ผักตบชวาโดยเรือกำจัดผักตบชวา 

1,240,000 
ตัน 

ร้อยละ 60 
800,๐๐๐ 

ตัน 

ร้อยละ 70 
9๐๐,๐๐๐ 

ตัน 

ร้อยละ 80 
1,0๐๐,๐๐๐ 

ตัน 

ร้อยละ 90  
1,1๐๐,๐๐๐ 

ตัน 

ร้อยละ 100 
๑,24๐,๐๐๐ 

ตัน 

  กำจัดผักตบชวาโดยใช้เรือกำจดัผักตบชวา
ในแหล่งน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ำ 
การตื้นเขินและเพ่ิมประสิทธิภาพการไหล
ระบายน้ำ 
     ผลการดำเนินการ 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
จัดเก็บได้  1,126,342  ตัน   
     สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ได้ตั้งเป้าหมายเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑0 ของผล
การจัดเกบ็ในปี พ.ศ. 2563 
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 (1.3)  นโยบายหลัก  : การวางผังนโยบายระดับภาค ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรง
รักษาพ้ืนที่ที่มีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการ
สาธารณ ะ รวมทั้ งการบำรุ งรั กษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม  เสนอต่ อคณ ะกรรมการน โยบายการผั ง เมื อ งแห่ งชาติ   
เพ่ือพิจาณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

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

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

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ระดับความสำเร็จในการวางผัง
นโยบายระดับภาค 3 ภาค 
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้)  
 
(* เป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

ระดับ 5 ขั้นตอน
ที่ 6 

ขั้นตอน
ที่ 7 

ขั้นตอน
ที่ 8 

ขั้นตอน
ที่ 9 

ขั้นตอน
ที่ 10 

ขั้นตอนการดำเนินการ ตามแผนโครงการวางผังนโยบายระดับภาค 3 ภาค  
ขั้นตอนที่ 6 
- กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค ท่ีสะท้อนถึง
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวโน้มการใช้พื้นท่ี 
ขั้นตอนที่ 7 
- จัดทำแนวคิดนโยบายการใช้พื้นที่ภาค โดยจดัทำภาพอนาคต 
การพัฒนาพ้ืนท่ีภาคที่เหมาะสม ประเมินข้อดีและผลกระทบ 
ขั้นตอนที่ 8 
- กำหนดทิศทางและเป้าหมายการพฒันาภาค ระยะเร่งด่วน  (5 ปี)   
ระยะปานกลาง (10 ปี) และระยะยาวในอนาคต (20 ปี) 
ขั้นตอนที่ 9 
- กำหนดกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค เพื่อกำหนดนโยบายและแผนภาพรวม 
และนโยบายรายสาขา ได้แก่ การใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านการพัฒนาเมือง  
และชนบท ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน  เป็นต้น 
ขั้นตอนที่ 10 
- จัดทำผังนโยบายภาคเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและการดำรงรักษา
พื้นที่ให้กับการพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด และเมือง ที่มีความสอดคล้อง
กับนโยบายการใช้พื้นที่ของผังประเทศและกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค 
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๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

ตัวช้ีวัด 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   :  การใหค้ำปรึกษาด้านช่าง (ด้านสถาปัตยกรรม) 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :   สำนักสถาปัตยกรรม 
  ตัวชี้วัด  :  ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านช่าง (ด้านสถาปัตยกรรม) 
 

ตัวช้ีวัด 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  :  ร้อยละของงานออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีที่ประทับท่ัวประเทศ 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ร้ อยละของงานออกแบบก่ อสร้ าง
พลับพลาพิธีที่ประทับทั่วประเทศ 

 

 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙5 

ร้อยละ 
10๐ 

   ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการรูปแบบมาตรฐานงาน
ด้านช่างและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานพลับพลาพิธีมีความถูกต้องมั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน พลับพลาพิธีและคงไว้ 
ซึ่งเอกลักษณ์ไทยและตอบสนองผู้รับบริการได้ครบ
จำนวนที่ขอรับบริการ ระยะเวลาในการก่อสร้างพลับพลาพิธี
ตรงตามภารกิจและเป้าหมายกำหนดการ 
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 (๒.4) นโยบายหลัก  :   ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 
  แนวทางปฏิบัติ  :   คู่มือการดำเนินโครงการ (16 ขั้นตอน) /พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรการ/โครงการ   :  โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ ดิน 
                                        ได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งกระบวนการดำเนินการที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :   สำนักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 ตัวชี้วัด  :  จำนวนเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- จำนวนเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
ประโยชน์ของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5๐๐ คน ๑๐๐ คน ๒๐๐ คน ๓๐๐ คน ๔๐๐ คน ๕๐๐ คน จำนวนเจ้าของที่ดินเข้าร่วม
โครงการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔  มีจำนวน ๕๐๐ คน 
แบ่งเป็น  
ระดับท่ี 1 จำนวน 100 คน 
ระดับท่ี 2 จำนวน 20๐ คน 
ระดับท่ี ๓ จำนวน 30๐ คน 
ระดับท่ี ๔ จำนวน 40๐ คน 
ระดับท่ี ๕ จำนวน 5๐๐ คน  
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 3. ด้านองค์การ  
    (3.1) นโยบายหลัก :  ให้ข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
  แนวทางปฏิบัติ  :  ให้ข้าราชการในหน่วยงาน เกิดความตระหนักเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
     มาตรการ/โครงการ  :  มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่ 
    ตัวชี้วัด  :  ระดบัความสำเร็จของมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ระดับความสำเร็จของมาตรการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment 
: ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

ระดับ ๕ ๐ –
๑๙.๙๙ 

๒๐ – 
๓๙.๙๙ 

๔๐ – 
๕๙.๙๙ 

๖๐ – 
๗๙.๙๙ 

๘๐ –
๑๐๐ 

      ผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่ งใส 
ใ น ก า ร ด ำ เนิ 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 :  กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค และมาตรการประหยัดพลังงาน  
      มาตรการ/โครงการ :  มาตรการลดพลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 

      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กองคลัง 
      ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้า และด้านน้ำมันเชื้อเพลิง  
 

ตัวช้ีวัด 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 

  ความสำเร็ จของการดำเนิ น การต าม
มาตรการลดพลังงานของส่วนราชการ ได้แก่ 
ข้ อมู ล การติ ดตามการดำเนิ น การตาม
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และข้อมูล
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้ข้อมูลตามที่
ร า ย ง า น แ ล ะ จั ด เก็ บ ใน ฐ า น ข้ อ มู ล  

e-report.energy.go.th ของสำนักนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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 (3.3)  นโยบายหลัก  :  การบริหารจดัการน้ำ  / สร้างความรับรู้ให้ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 
   แนวทางปฏิบัติ  :  จัดทำฐานขอ้มูลด้านการจัดการอุทกภัย และกำหนดแนวทาง มาตรการต่าง ๆ ของพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นท่ีวางผังเมืองรวม (ระดับอำเภอ) 
   มาตรการ/โครงการ   :  มาตรการที่เสนอแนะในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ได้แก่ ระยะถอยร่นริมน้ำ ขอบเขตทางน้ำหลาก (Flood way) เป็นต้น 
   หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  สำนักวิศวกรรมการผังเมือง 
   ตัวชี้วัด  :  ระดับความสำเร็จในการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการอุทกภัย ผังเมืองรวม (ระดับอำเภอ) 
 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้าน
การจัดการอุทกภัย ผังเมืองรวม 
(ระดับอำเภอ) 

 
 
 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
การจัดทำฐานข้อมูลฯ (ระดับอำเภอ) 
จำนวน 2 ผัง 

ระดับ 3 ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3   ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูล
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 - ระดับ 1 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการสำรวจ 
 - ระดับ 2 การสำรวจและจัดเก็บฐานข้อมูล
ภาคสนาม 
 - ระดับ 3 จัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการอุทกภัย 
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4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน    

 (4.1) นโยบายหลัก  :  สรรหาบุคคลต้นแบบและประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
  แนวทางปฏิบัติ  :  ส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ 
  มาตรการ/โครงการ   :  โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่  
  ตัวชี้วัด  :  ระดับความสำเร็จของโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คำอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ระดับความสำเร็จของโครงการ
คั ด เลื อ ก เจ้ าห น้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

ระดับ ๕ ขั้นตอน 
ที่ 1 

ขั้นตอน 
ที ่2 

ขั้นตอน 
ที ่3 

ขั้นตอน 
ที ่4 

ขัน้ตอน 
ที่ 5 

ขั้นตอนตามแผนงานโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณ ธรรมและจริธรรม  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 
2. ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
3. แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมฯ พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ผู้ ปฏิ บั ติตามมาตรฐานทางคุณ ธรรมและจริยธรรม 
หน่วยงานละ 1 คน ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ 
4. กองการเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเสนอคณะ
กรรมการฯ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีในกรมฯ แสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน 
5. คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการ
ดำเนินการเสนอต่ออธิบดีเห็นชอบ จึงประกาศรายชื่อ 
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกเพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมฯ 
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แนวทางส่งเสรมิและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

 
 

   เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมโยธาธิการและผังเมือง                 
จึงกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ 
   ๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
   ๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคน 
มั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 
อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองคนใดกระทำการใดท่ีขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 
   ๓) กรมโยธาธิการและผังเมือง คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ                     
ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหาร โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ  ทั้งนี้  ผู้บังคับบัญชา
เองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 
   ๔) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี  
โดยคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
   ๕) กรมโยธาธิการและผังเมือง จะกำหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติ ตามนโยบาย 
การกำกับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง มีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
   ๖) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๓๕, ๔๓๑๘ 
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จัดทำโดย 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

วันที่  29  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๙              
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