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คํานํา 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ โดยแผน
ระดับท่ี 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับท่ี 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนระดับชาติว่าความม่ันคง และแผนระดับท่ี 3 ได้แก่ 
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการรายปี หรือแผนอ่ืน ๆ และมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ดังนั้น สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี โดยให้สอดคล้องกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ตามแบบฟอร์ม 
ท่ีกําหนด ส่งให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผ่านทางระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) เพ่ือรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น
จัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ซ่ึงต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อสภาและแผนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
โดยในวาระเริ่มแรกให้จัดทําเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจําเป็นต้องทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของกรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดย
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) มีเนื้อหาสาระครอบคลุมภารกิจหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง รวมท้ังสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมถึงยุทธศาสตร์ และนโยบายสําคัญๆ เช่น ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น  

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึ งได้นํายุทธศาสตร์ ดังกล่าวสู่การปฏิบั ติ  โดยการถ่ายทอดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อน
การปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ระดบักรม

ระดบัสํานกั/
กอง / สํานกังาน / กลุม่งาน

ระดบับุคคลตามสายงาน

การถา่ยทอดตวัชี�วดั  (Cascading)

ระดับความสําเร็จของการเผยแพร ่สรา้งความเขา้ใจการพัฒนาระบบราชการ ตัวชี วัดระดับ
หน่วยงาน

ตัวชี วัด
ระดับ
องคก์ร

ตัวชี วัดระดับ
บคุคล

ระดับความสําเร็จของการจัดทําเอกสารเผยแพร่ สรา้งความรู ้ความเขา้ใจเรื(องการพัฒนาระบบ
ราชการ

 
 

หวัหนา
สวนราชการ

รองหวัหนา  
สวนราชการ

ผูอาํนวยการ
ระดบัสาํนกั/กอง

หวัหนาหนวยงาน
ภายใต สาํนกั/กอง

ผูปฏบิตังิานทีไ่มมี
ผูใตบงัคบับญัชา

ถายทอดเป าหมายผลการปฏบิตังิาน
ตามลาํดบัช ัน้การบงัคบับญัชา

เป าหมายเชงิ
ยุทธศาสตร

เป าหมายตาม
ภารกจิและอืน่ๆ
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ข้อมูลพื้นฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 
“เป็นองค์กรแกนนํา ของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ 

ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์” 
 
นิยามของวิสัยทัศน์ (Definition) 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีอํานาจหน้าท่ีในการวางและจัดทําผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และ
การบริการด้านช่าง โดยมุ่งเน้นการกําหนดนโยบายการวางผังเมืองเชื่อมโยงกันในทุกระดับ เพ่ือให้กรอบชี้นําในการ
กํากับดูแล การพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองชุมชน และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือป้องกัน
บรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติน้ําท่วม การพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ํา และริมทะเลท่ัวประเทศ พร้อมท้ัง
ดําเนินการกํากับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบอาคาร และการให้บริการด้านช่าง ท่ีได้มาตรฐานความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย 
มีอัตลักษณ์ และประหยัดพลังงาน 
 
พันธกิจ (Mission) 

 
1. สนับสนุน กําหนด กํากับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ 

ท่ีสามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดําเนินการพัฒนาเมือง ท้องถ่ิน และ

ชุมชน 
3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ท่ีดินการ

ผังเมืองและโยธาธิการ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
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อํานาจหน้าท่ี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเก่ียวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบ การ
ก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดําเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในด้านการพัฒนา
เมือง พ้ืนท่ี และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ระบบการต้ังถ่ินฐานและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมท้ังการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพ่ือให้
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่ง
ปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองท่ีดี อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการขุดดิน
และถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

๒. วางและจัดทํา ผังเมืองประเภทอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามท่ีส่วนราชการอ่ืน
ร้องขอ และดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้นๆ 

๓. ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางผัง วิจัย ติดตามประเมินผลและพัฒนา
มาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมท้ังการจัดทํา เกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 

4. ดําเนินการเก่ียวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคารและสิ่งก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

5. ให้บริการและคําปรึกษาเก่ียวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของกรมฯแก่
หน่วยงานต่างๆ 

6. ดําเนินการเก่ียวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐานรวมท้ัง
การบูรณะและบํารุงรักษา 

7. ดําเนินการประสาน กํากับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้
เป็นไปตามผังเมือง รวมท้ังกํากับตรวจสอบการใช้อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

8. ดําเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
9. ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังหน่วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง ในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรี หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ภาคผนวก) 
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 และคําสั่งกรม
โยธาธิการและผังเมือง ท่ี 1808/2558 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ท่ี 1809/2558 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ข้อมูลแนวทางการกําหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัติ 
 

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาวิวัฒน์ สังคมวัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแข่งขันกับนานาประเทศมากข้ึน ประเทศไทยจึงต้องมีการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย 
ทิศทางในการพัฒนาประเทศให้ทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะภารกิจด้านการผังเมือง
ท่ีเป็นภารกิจสําคัญ ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของประเทศ 
ท้ังนี้รัฐบาลก็ได้ให้ความสําคัญกับภารกิจด้านผังเมืองมาก โดยมีความมุ่งหวังให้ผังเมือง สามารถเป็นกรอบชี้นําในการ
พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองจัดทํายุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยใช้เทคนิค Scenario Planning ซ่ึงในกระบวนการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงความจําเป็นในการพัฒนาในด้านของนโยบายสําคัญ ๆ ในการพัฒนาประเทศ 
ประกอบด้วย 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 

จากวิสัยทัศน์ประเทศไทย ท่ีกําหนดว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิต โครงสร้างทางสังคม ค่านิยม 
ทัศนคติ การศึกษา ระบบการปกครอง และการใช้ทรัพยากรท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของประเทศ ท่ีมี
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืนด้วยการเสริมสร้าง
รากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ ของประเทศให้อยู่ดีมีสุข รู้จัก
ความพอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีระบบคุ้มกันท่ีดีควบคู่ไปกับการพัฒนาท่ีมุ่งสู่คุณภาพในทุกด้านและการจัดให้มี
ระบบบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมท้ังวิเคราะห์ ประเมิน
แผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นแม่แบบของการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ในประเทศไทยอย่างเด่นชัด รวมท้ังยังเป็นเป้าหมายร่วมท่ีคนในสังคมไทยพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะเดียวกัน เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนท่ีมีศักยภาพ สามารถการบริหารจัดการในระดับ
พ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพการวางผังเมืองท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีก็มีส่วนสําคัญในการ
พัฒนาเมืองหรือชุมชน 
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แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย เ พ่ือบํา บัดทุกข์  บํารุ งสุข  ของประชาชน ซ่ึง มีส่ วนสํ า คัญในการพัฒนาประเทศ 
ท่ีแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยมีแผนงาน/โครงการ ลงไปถึงในระดับชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง ซ่ึงการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มท่ี  โดยเฉพาะภารกิจด้านผังเมือง  
การพัฒนาเมืองหรือชุมชน การอาคารและการบริการด้านช่างก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีในทุกระดับ รวมท้ังสร้างจิตสํานึก และการบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบายของผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความสําคัญในการวางรากฐานของบ้านเมือง คือ เรื่องผังเมือง เปรียบเสมือน
พิมพ์เขียวของการสร้างเมือง ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะกําหนดทิศทางของเมืองในอนาคต นอกจากนั้น ยังให้ความสําคัญ
กับบทบาทของการเป็นช่างของแผ่นดิน และสถาปนิกของแผ่นดิน ผู้บริหารได้มีนโยบายท่ีสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการผังเมือง วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่ วมกันไ ด้อย่ าง มีความสุข โดยมีผั งประเทศ ผั งภาค และผั งอนุภาค เ ป็นระดับผั งนโยบายถ่ายทอด 
สู่การวางผังระดับจังหวัด   

ด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ  มีสภาพแวดล้อมท่ีดีมีระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนท่ีชุมชน เข่ือนป้องกันตลิ่งระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

ด้านการอาคาร  เพ่ือให้อาคารม่ันคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน โดยการ
ออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร 

ด้านการให้บริการด้านช่าง มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน โดยให้บริการด้านการออกแบบ
อาคารทดสอบวัสดุและให้คําปรึกษาด้านช่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถือเป็นหน่วยงานหลักด้านช่าง เป็นช่างหลวง
ของแผ่นดิน เป็นสถาปนิกและนักผังเมืองของประเทศ 

ผู้บริหารของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนและดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 ด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีความสุข อาศัยอยู่ในชุมชนท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ด้านความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว มีการคาดการณ์ 
ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ทําให้หน่วยงานต่างๆ ต้องมีการประสานงานการทํางานร่วมกันโดยกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองได้รับหน้าท่ีในการวางรากฐานของบ้านเมือง โดยเฉพาะเรื่อง “ผังเมืองเปรียบเสมือนกับเป็นพิมพ์เขียวของการ
สร้างเมือง” ซ่ึงต้องมีความชัดเจนและต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การวางผังเมืองเป็นเรื่องท่ียากเนื่องจาก
เก่ียวเนื่องกับผลประโยชน์ มีท้ังผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ บทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงมี
ความสําคัญมาก กรมจึงให้ความสําคัญรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจ
กับประชาชน เพ่ือให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการวางผังเมืองในภาพรวม ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาเมืองอย่างยั่งยืน และ
ต้องอาศัยความเข้าใจ ความเสียสละของประชาชนอันเป็นหัวใจสําคัญในการวางผังเมือง 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยท่ี 
เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
แก่หน่วยงานของภาครัฐและประชาชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
โครงการของภาครัฐอย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองโดยตรงมากข้ึน 
ดังนั้น ระบบราชการจําเป็นต้องยอมรับและปรับให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นร่วม
ปฏิบัติงานและตรวจสอบผลการดําเนินงานภายใต้เทคโนโลยีสื่อสารท่ีทันสมัย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

หากเราต้องการพัฒนาประเทศให้เกิดผลสําเร็จอย่างสูงสุดจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอรับบริการหรือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการให้ข้อมูล 
ท่ีแสดงถึงความต้องการ ปัญหา ผลกระทบ สิ่งท่ีอยากให้ดําเนินการแก้ไข ตลอดจนความคาดหวังท่ีแท้จริง เพ่ือท่ีจะ
ได้นํามาสู่การร่วมคิดร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนดําเนินการแก่ไขต่อไป 
 

ความต้องการของผู้บริหารในระดับประเทศ 
นอกจากกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ยังมีกลุ่มของผู้มีท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ อาทิเช่น องค์กรอิสระ 

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี นักการเมือง คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมือง เป็น
ต้น ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินการตามภารกิจด้านผังเมืองเหมือนกันท่ีกระบวนการจัดทําผังเมือง 
มีส่วนเก่ียวข้องในด้านนโยบาย และทิศทางการพัฒนาเมือง รวมถึงกระบวนการออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการผังเมือง 
เพ่ือบังคับใช้และกํากับดูแล เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองต่อไป ซ่ึงความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มนี้ 
คือ ทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการขับเคลื่อนและการนําผังเมืองไปปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
การพัฒนาการคาดการณ์สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

การพัฒนาจากการคาดการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต เป็นการสร้างภาพในอนาคตท่ีจะต้องพิจารณาว่า
ปัจจัยสําคัญใดท่ีมีผลต่อความสําเร็จขององค์กรและทําให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่ง โดยเริ่มต้นจากการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด ซ่ึงวิเคราะห์จากตัวแปรสภาพแวดล้อม
ภายนอกประกอบด้วย ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) สภาพเศรษฐกิจ ๒) สภาพเทคโนโลยี ๓) การเมืองและกฎหมาย ๔) สภาพสังคม
และวัฒนธรรม พร้อมท้ังวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือทราบจุดแข็ง (สิ่งท่ีองค์กรมีอยู่ และทําให้องค์กร
ได้เปรียบคู่แข่งขัน) และจุดอ่อน (สิ่งท่ีองค์กรมีอยู่และทําให้องค์กรด้อยกว่าคู่แข่งขัน) ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้จะเป็นปัจจัย
นําเข้าท่ีจะช่วยกําหนดภาพและทิศทางของภารกิจขององค์กรท่ีจะก้าวต่อไปข้างหน้าซ่ึงมีผลต่อความสําเร็จของ
องค์กรในอนาคต 
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ปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อภารกิจในอนาคต (Key Success Factor) 
ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ (Key Success Factors : KSF) เป็นปัจจัยหลักท่ีสําคัญต่อการบรรลุความสําเร็จ

ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร อีกท้ังยังเป็นแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือให้การปฏิบัติงานทุกระดับมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 
ทําให้บุคลากรและผู้บริหารขององค์กรรู้ว่าต้องทําสิ่งใดบ้างเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยหลัก
แห่งความสําเร็จจึงเป็นการให้หลักการ แนวทาง หรือวิธีการท่ีองค์กรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ หากปราศจากปัจจัย
แห่งความสําเร็จแล้ว วิสัยทัศน์ขององค์กรก็จะไม่ได้รับการตอบสนอง ซ่ึงปัจจัยแห่งความสําเร็จไม่จําเป็นต้องวัดผลได้
แต่จะทําหน้าท่ีชี้นําหรือเป็นหลักสําคัญของการบรรลุวิสัยทัศน์ ซ่ึงมีผลต่อความสําเร็จขององค์กรและทําให้องค์กร
ได้เปรียบคู่แข่งขัน โดยปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จสามารถกําหนดได้จากวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร โดยให้
ความสําคัญไปท่ีผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กร ไม่เน้นปัจจัยนําเข้าหรือกระบวนการ และมีความเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมุ่งเน้นเฉพาะงานท่ีสําคัญๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตามในการกําหนด
ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จจะต้องมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือมีความหมายเฉพาะเจาะจงและสามารถสื่อความหมาย
ได้อย่างเดียวกันและต้องเข้าใจง่ายเพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าใจตรงกันถึงสิ่งท่ีองค์กรมุ่งหวังและวิธีการท่ีจะบรรลุ
เป้าหมาย ซ่ึงจากการวิเคราะห์ภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่าปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ภารกิจสามารถดําเนินต่อไป
ได้ดีและประสบความสําเร็จ ประกอบไปด้วย 

1) มีการวางและจัดทําผังเมืองในระดับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและเป็นข้ันตอนมีการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือให้ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของผังเมือง และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยให้มี
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางและจัดทําผังเมือง 

2) ภารกิจการพัฒนาเมือง การอาคารท่ีมีกํากับ ดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารรวมถึงการให้
คําปรึกษาแนะนํา และให้บริการด้านช่าง เพ่ือให้งานก่อสร้างได้มาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ และ
ประหยัดพลังงาน 

3) มีการพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ซ่ึงบุคลากรเป็นปัจจัยหลัก 
ท่ีสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร เนื่องจากเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้สามารถดําเนิน
ต่อไปข้างหน้าได้ การท่ีบุคลากรของกรมมีทักษะและความรู้ความสามารถจะทําให้กระบวนการทํางานมีความเป็น 
มืออาชีพและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังความสําเร็จขององค์กรนั้นยังเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพในการนํากลยุทธ์ 
ไปประยุกต์ปฏิบัติ ท้ังนี้ผู้บริหารควรมีการมอบหมายและกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งสําคัญในการ
นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ 

4) การมีความพร้อมของทรัพยากร ได้แก่ ปัจจัยด้านเครื่องมือ ปัจจัยด้านงบประมาณ และจํานวนบุคลากร 
ซ่ึงความพร้อมของทรัพยากรเป็นข้อได้เปรียบ และจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภารกิจสามารถดําเนินต่อไปได้ 

5) การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง โดยความร่วมมือจากผู้ท่ีเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน ซ่ึงปัจจัยด้าน
กฎหมายเป็นปัจจัยท่ีจะทําให้ภารกิจด้านการผังเมืองดําเนินต่อไปได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นลําดับข้ันตอน 
รวมถึงลดความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึน และยังทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

6) บูรณาการดําเนินงานและโครงสร้างด้านการผังเมืองขององค์กร องค์กรมีการบูรณาการทํางานร่วมกันใน
แต่ละหน่วยงานและในทุกภาคส่วน เพ่ือให้มีทิศทางการดําเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน 

7) มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการบังคับใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะช่วย
ลดปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ ปัจจัยด้านบุคลากร องค์ความรู้และการมีจิตสํานึก
เพ่ือสาธารณะ ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบายด้านการผังเมือง และปัจจัยด้านกฎหมาย 
ปัจจัยท้ังหมดดังกล่าวล้วนมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งท่ีจะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสําเร็จ 
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เป้าหมายการดําเนินงานของหน่วยงาน (Goal) 
 

เป้าหมายขององค์กรจะประสบความสําเร็จได้ ก็ต่อเม่ือภารกิจท่ีองค์กรดําเนินการอยู่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างท่ัวถึงท้ังภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงทุกภาคส่วนจะต้องอาศัย
การบูรณาการทํางานร่วมกันจึงจะทําให้ภารกิจนั้นสามารถประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้และสร้างความพึงพอใจ
ได้ในทุกภาคส่วนนอกจากนี้การท่ีผู้ปฏิบัติงานทราบถึงเป้าหมายของภารกิจท่ีชัดเจนว่าคืออะไร และควรจะดําเนินการ
ในเรื่องใดก่อนนอกจากจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเป้าหมายท่ีไม่คลาดเคลื่อนยังช่วยให้มีการจัดสรรการใช้ทรัพยากร
ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย 

นอกจากนี้ความไม่สมดุลของการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีผ่านมาก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจนถึงข้ันใกล้วิกฤตและปัญหาน้ําท่วม มีการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานซํ้าซ้อนไม่เชื่อมโยงกัน การให้บริการ
ทางสังคมไม่เพียงพอ ปัญหาความยากจน และปัญหาสังคมต่างๆ ปัญหาเหล่านี้นอกจากจะทําให้คุณภาพชีวิตของคนไทย
ลดลงแล้ว ยังจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การค้า การลงทุน และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายใต้
สภาวการณ์แข่งขันท่ีนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง ดังนั้น การท่ีพ้ืนท่ีท่ัวประเทศได้รับการวางและจัดทําผังเมืองจะช่วย
สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นการสนับสนุนและสร้างความพร้อมให้ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลก 

ขณะเดียวกันยังเป็นการรักษาความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงทําให้การพัฒนาในทุกด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนอีก
ท้ัง การท่ีทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองท้องถ่ินในการให้ข้อมูล
ท่ีถูกต้องและมีส่วนร่วมในการดําเนินภารกิจด้านการผังเมืองจะทําให้เมืองได้รับการพัฒนาท่ีเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน 
มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวในอนาคต และการท่ีผังเมืองได้รับการยอมรับ และสนับสนุน ในทุกฝ่ายจะ
สามารถนํามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเสมอภาคในภูมิภาคได้อีกด้วย 

ดังนั้น เป้าหมายการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในอนาคต คือ ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบ
ชี้นําในการพัฒนา เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม  
มีความน่าอยู่ อาคารภาครัฐมีความม่ันคงแข็งแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซ่ึงการพัฒนา
ดังกล่าวจะสามารถสร้างความสมดุลระหว่างเมืองกับชนบท ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมโดยรวม อีกท้ังยังมีสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย 

 
ความเส่ียงของภารกิจ (Risk) 
 

ความเสี่ยงในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง (Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา เพราะแต่ละภารกิจเป็นภารกิจท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรง จึงต้องมีการวางแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึง 
ความเสี่ยงในการวางแผนปฏิบัติราชการส่วนใหญ่มีความผิดพลาดในกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ  
ทําให้มีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีไม่ทันต่อสถานการณ์ ท้ังในด้านกายภาพของพ้ืนท่ีด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการคาดการณ์และการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงถ้าหากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในเบ้ืองต้น  
ผิดทิศทางก็จะส่งผลให้การวางแผนปฏิบัติราชการผิดทิศทางตามไปด้วย ซ่ึงเป็นเหตุให้การดําเนินงานของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองไม่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
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ดังนั้น กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจึงมีความสําคัญมาก เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุสําคัญ 
ท่ีภารกิจผังเมืองมีความเสี่ยงและไม่สามารถชี้นําการพัฒนาได้จะพบว่า บุคลากรท่ีรับผิดชอบในข้ันตอนของการ
วิเคราะห์ข้อมูล ขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการวางแผน อีกท้ังยังไม่มีข้อมูลท่ีถูกต้องและทันสมัย ในการ
วิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีสําคัญในกระบวนการวางแผนต้องมีการกําหนด
เป้าหมาย (Goal) ไว้ชัดเจนสามารถดําเนินการได้ และการวางแผนปฏิบัติราชการจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
เพ่ือให้การดําเนินงานทันกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจากการวางแผนการปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
พบว่ามีข้อจํากัดและมีความเสี่ยงในการดําเนินการ ดังนี้ 

1) ข้อจํากัดด้านงบประมาณท่ีไม่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
2) ข้อจํากัดของระบบฐานข้อมูลท่ีใช้ในการแผนปฏิบัติราชการ เช่น การแผนงาน/โครงการในการสนับสนุน

การวางและจัดทําผังเมือง การพัฒนาเมือง ยังขาดความทันสมัย และไม่เชื่อมโยงกัน และท่ีสําคัญข้อมูลไม่ Automatic 
ในการ update ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เช่น การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารของท้องถ่ิน เป็นต้น ทําให้ไม่เห็นภาพ
ของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ภาพของเมืองไม่ dynamics 

3) ข้อจํากัดในเรื่องของการลิดรอนสิทธิต่างๆของประชาชน ทําให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ให้
ความร่วมมือซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีในระยะยาว ท่ีแต่ละเมืองไม่มีทิศทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน 

ดังนั้น การจะผลักดันหรือขับเคลื่อนให้แผนปฏิบัติราชการประสบความสําเร็จ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะต้อง
มีการวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนท่ีชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือขจัดความเสี่ยงและ
อุปสรรคให้ลดลงได้มากท่ีสุด รวมท้ังการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายผังเมือง ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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การกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงาน 
 

โดยสามารถกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงาน จําแนกตามแต่ละจุดยืนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ผังเมืองทุกระดับเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์เชิงรุก : 
(1) กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศด้านกายภาพด้วยการวางผังเมือง 
(2) ผลักดันให้ผังเมืองทุกระดับนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
(3) บูรณาการงานผังเมืองกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน : 
(1) สร้างเครือข่ายให้เห็นความสําคัญของผังเมืองโดยการให้ข้อมูลด้านการผังเมืองท่ีถูกต้อง 
(2) ประชาสัมพันธ์งานด้านการผังเมืองและการพัฒนาเมือง 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข : 
(1) พัฒนากฎหมายผังเมือง 
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการผังเมือง 
(3) บูรณาการการทํางานด้านผังเมืองกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2. การพัฒนาและปรับปรุงเมืองให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 

กลยุทธ์เชิงรุก : 
(1) ประเมินศักยภาพและจัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 
(2) พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับศักยภาพของเมือง 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน :  
(1) พัฒนาเครือข่ายให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเก่ียวกับการพัฒนาเมือง 
(2) ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข : 
(1) บูรณาการข้อมูลการพัฒนาเมืองกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(2) เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

3. การกํากับ ดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร 

กลยุทธ์เชิงรุก :  
(1) ให้กํากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
(2) เพ่ิมบทบาทกรมฯ ให้สามารถซ่อมแซม บํารุงรักษาอาคารภาครัฐท่ีไม่มีความปลอดภัย 
(3) การกําหนดรายการคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในอาคาร 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน :  
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเจ้าของอาคารตระหนักถึงระบบความปลอดภัยในอาคาร 
(2) ส่งเสริมให้เจ้าของอาคารใช้วัสดุก่อสร้างท่ีหลากหลายและได้มาตรฐาน 
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กลยุทธ์เชิงแก้ไข :  
(1) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายอาคาร 
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลอาคารโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
(3) เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการอาคาร 
(4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานอาคาร 
 

๔. การพัฒนาอาคารสร้างสรรค์ให้มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับภัยพิบัติ 
และมีอัตลักษณ์ 

กลยุทธ์เชิงรุก :  
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นประโยชน์จากอาคารสร้างสรรค์ 
(2) พัฒนาการออกแบบอาคารท่ีสร้างสรรค์ 
(3) สนับสนุนให้มีการก่อสร้างตามแบบอาคารสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน :  
(1) ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ เห็นคุณประโยชน์ของอาคารสร้างสรรค์ 
(2) บูรณาการข้อมูลด้านอาคารเก่ียวกับการออกแบบก่อสร้างกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข : 
(1) จัดทําคู่มือมาตรฐานงานด้านช้างในด้านอาคารสร้างสรรค์ 
(2) เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพในด้านช้าง และด้านอาคารสร้างสรรค์ 
(3) สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการออกแบบและพัฒนาอาคารสร้างสรรค์ 

๕. การพัฒนาฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

กลยุทธ์เชิงรุก :  
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข :  
(1) บูรณาการการจัดเก็บข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(2) สนับสนุนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให้กับบุคลากร 
(3) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนําระบบฐานข้อมูลท่ีถูกต้องไปใช้ในกระบวนการดําเนินงาน 

๖. การเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์เชิงรุก :  
(1) วางแผนการดําเนินงานร่วมกับเครือข่าย 
(2) สร้างเครือข่ายด้านผังเมือง พัฒนาเมืองความปลอดภัยในอาคารและอาคารสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน : 
(1) พัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข : 
(1) พัฒนากระบวนการและบูรณาการการทํางานร่วมกับเครือข่าย 
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๗. การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจ 

กลยุทธ์เชิงรุก :  
(1) กําหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าประสงค์ของภารกิจ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน :  
(1) ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร 
(2) ปรับปรุงกฎหมายขององค์กร 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข :  
(1) เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
(2) สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการดําเนินงานให้แก่บุคลากรอย่างท่ัวถึง 
(3) พัฒนากระบวนการดําเนินงานและข้ันตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 
 
จากกําหนด กลยุทธ์ในการดําเนินงานดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถนําไปประยุกต์ใช้

หรือเป็นเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะต้อง
มีการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร พัฒนากระบวนการดําเนินงาน และพัฒนากฎหมายเพ่ือให้รองรับและ
ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับนําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปวางแผนงาน/โครงการในการพัฒนาประเทศ 
พร้อมขอรับการสนับสนุนในด้านของงบประมาณในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
 
ภารกิจด้านการผังเมือง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 2. ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนา 
กลยุทธ์ : 2. ส่งเสริม สนับสนุน การวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ เพ่ือเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

โครงการ : โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง 
กิจกรรมหลักท่ี 1 การวางและจัดทําผังเมือง  
• ตัวช้ีวัด : จํานวนผังเมืองท่ีจัดทํา (118 ผัง) สปภ. สผม. กผฉ. สวผ. สวป. 
• ตัวช้ีวัด : พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน ท่ีได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้ และมีกรอบแนวทางในการ

พัฒนาพ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม (ร้อยละ 100) สปภ. สผม. กผฉ. สวผ. สวป. 

กิจกรรมหลักท่ี 2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง  
• ตัวช้ีวัด : จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการสนับสนุนด้านการผังเมือง (102 แห่ง) สผม. สวผ. 
• ตัวช้ีวัด : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง 

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพ่ือการผังเมือง  
• ตัวช้ีวัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) (78 แห่ง) สวผ. 
• ตัวช้ีวัด : ข้อมูลกายภาพเพ่ือการผังเมืองมีความถูกต้องทางตําแหน่ง (ร้อยละ 95) สวผ. 
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ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโต
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ : 3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน สอดคล้องกับผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการท่องเท่ียว 

โครงการ : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ก่อสร้างและพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง 
• ตัวช้ีวัด :  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (72 แห่ง) สสผ. สสถ. สวค. 
• ตัวช้ีวัด :  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการออกแบบรายละเอียด (18 แห่ง) สสผ. สสถ. สวค. 
• ตัวช้ีวัด :  โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมถ. สวค. 

กิจกรรมหลักท่ี 2 กําจัดวัชพืช 
• ตัวช้ีวัด : จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ําท่ีถูกกําจัด (1,414,000 ตัน) กบร. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 9.3 การพัฒนาเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับ 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน สอดคล้องกับผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการท่องเท่ียว 
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โครงการ : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ก่อสร้างและพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• ตัวช้ีวัด : จํานวนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการพัฒนาในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (18 แห่ง) สสผ. สสถ. 
• ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)ถ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการ
เติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน สอดคล้องกับผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการท่องเท่ียว 

โครงการ : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
• ตัวช้ีวัด  : พ้ืนท่ีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง (10 ผัง) สผม. 
• ตัวช้ีวัด  :  จํานวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพ่ือพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สผ 
• ตัวช้ีวัด  : จํานวนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (5 แห่ง) สสผ. 
• ตัวช้ีวัด  : โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) สสผ. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 5. การท่องเท่ียว 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเท่ียว 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการ
เติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน สอดคล้องกับผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการท่องเท่ียว 
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โครงการ : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการท่องเท่ียว 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ก่อสร้างและพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการท่องเท่ียว 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ก่อสร้างและพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะเพ่ือการท่องเท่ียว 
• ตัวช้ีวัด : จํานวนพ้ืนท่ีเพ่ือการท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (21 แห่ง) สสผ. สสถ. 
• ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)ส 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการ
เติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน สอดคล้องกับผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการท่องเท่ียว 

โครงการ : โครงการท่ีดินท่ีได้รับการจัดรูปเพ่ือพัฒนา 
กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาพ้ืนท่ีด้วยวิธีการจัดรูปท่ีดิน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
• ตัวช้ีวัด :  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปท่ีดิน (1,199 ไร่) สจพ. 
• ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้างในพ้ืนท่ีจัดรูปท่ีดินมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บท : 19. การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ําของประเทศ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 4. การเติบโตท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 4. การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 5. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน พ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ  พ้ืนท่ีตลิ่งริมแม่น้ํา  
ได้รับการป้องกันน้ําท่วม การจัดทําระบบระบายน้ํา และการป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ํา 
กลยุทธ์ : 4. ส่งเสริม สนับสนุน ดําเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมในพ้ืนท่ีเมือง ชุมชน พ้ืนท่ีสําคัญทาง
เศรษฐกิจ และการก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําท้ังภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
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โครงการ : โครงการก่อสร้างป้องกันน้ําท่วมพ้ืนท่ีชุมชน 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนท่ีชุมชน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนท่ีชุมชน 
• ตัวช้ีวัด : พ้ืนท่ีได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ําท่วม (33,778 ไร่) สสผ. กคส. 
• ตัวช้ีวัด :  โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้างเพ่ือป้องกันอุทกภัยและน้ําท่วม มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตาม

หลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) สสผ. กคส. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บท : 19. การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ําของประเทศ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 4. การเติบโตท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 4. การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 5. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน พ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ  พ้ืนท่ีตลิ่งริมแม่น้ํา  
ได้รับการป้องกันน้ําท่วม การจัดทําระบบระบายน้ํา และการป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ํา 
กลยุทธ์ : 4. ส่งเสริม สนับสนุน ดําเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมในพ้ืนท่ีเมือง ชุมชน พ้ืนท่ีสําคัญ 
ทางเศรษฐกิจ และการก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําท้ังภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
โครงการ : โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ําภายในประเทศ 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ําภายในประเทศ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
• ตัวช้ีวัด : ความยาวของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแม่น้ําภายในประเทศท่ีได้รับการป้องกัน (115,748 เมตร) สสผ. 
• ตัวช้ีวัด : เข่ือนป้องกันตลิ่งท่ีได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมสสผ. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 1. ด้านความม่ันคง 
แผนแม่บท : 1. ความม่ันคง 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 1.2 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 
แผนปฏิรูปประเทศ : 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 5. การเสริมสร้างความม่ันคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 1. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 4. พ้ืนท่ีตลิ่งริมแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศได้รับการป้องกันการกัดเซาะ 
มิให้เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และรักษาแนวร่องน้ําลึกท่ีเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศ 
มิให้เปลี่ยนแปลง เพ่ือขจัดเง่ือนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนรักษา
ผลประโยชน์ชาติ 
กลยุทธ์ : 4. ส่งเสริม สนับสนุน ดําเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมในพ้ืนท่ีเมือง ชุมชน พ้ืนท่ีสําคัญ 
ทางเศรษฐกิจ และการก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําท้ังภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
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โครงการ : โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงเพ่ือป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ําตามชายแดนระหว่างประเทศ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ 
• ตัวช้ีวัด : ความยาวของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศและพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันการ

พังทลาย (38,821 เมตร) สสผ. 
• ตัวช้ีวัด : เข่ือนป้องกันตลิ่งท่ีก่อสร้าง มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) สสผ. 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
• ตัวช้ีวัด : พ้ืนท่ีตลิ่งริมชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันการกัดเซาะ (3,503 เมตร) สสผ. 
• ตัวช้ีวัด :  เข่ือนป้องกันการกัดเซาะท่ีก่อสร้าง มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 1. ด้านความม่ันคง 
แผนแม่บท : 1. ความม่ันคง 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 1.2 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 5. การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 1. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการ
เติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน สอดคล้องกับผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการท่องเท่ียว 

โครงการ : โครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปี 2563 แก้ไขช่ือเป็น โครงการตําบลม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 พัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
• ตัวช้ีวัด : จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย 
• ตัวช้ีวัด : จํานวนความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการตอบสนอง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของ 

ความต้องการรวม (ร้อยละ 50) สสผ. 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีฟาร์มตัวอย่างฯ  
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีฟาร์มตัวอย่างฯ  
• ตัวช้ีวัด : จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย 
• ตัวช้ีวัด : จํานวนความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการตอบสนอง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของ 

ความต้องการรวม (ร้อยล 
ะ 50) สสผ. 
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กิจกรรมหลักท่ี 3 ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
• ตัวช้ีวัด : จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย 
• ตัวช้ีวัด : จํานวนความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการตอบสนอง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของ 

ความต้องการรวม (ร้อยละ 50) สสผ. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการ
เติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน สอดคล้องกับผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการท่องเท่ียว 

โครงการ : กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
กิจกรรมกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  
• ตัวช้ีวัด : จํานวนโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการ
เติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน สอดคล้องกับผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการท่องเท่ียว 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
โครงการท่ี 1 เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน 
• ตัวช้ีวัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเสริมศักยภาพเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน

ภาคเหนือ (1 แห่ง) 

โครงการท่ี 2 พัฒนากลุ่มท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
• ตัวช้ีวัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางกลุ่มท่องเท่ียว 

เชิงธรรมชาติภาคเหนือ (5 แห่ง) 

โครงการท่ี 3 ส่งเสริมการค้าชายแดน  
• ตัวช้ีวัด :  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน (1 แห่ง) 

โครงการท่ี 4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ 
• ตัวช้ีวัด :  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ 

โครงการท่ี 5 พัฒนาเมืองการค้าและการท่องเท่ียวชายแดน  
• ตัวช้ีวัด :  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเท่ียวชายแดน (1 แห่ง) 

โครงการท่ี 6 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม 
• ตัวช้ีวัด :  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม  

ภาคตะวันออก (1 แห่ง) 

โครงการท่ี 7 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
• ตัวช้ีวัด :  พ้ืนท่ีชายฝั่งท่ีได้รับการป้องกันการกัดเซาะจากการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล (6 แห่ง) 

โครงการท่ี 8 ยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของภาค  
• ตัวช้ีวัด :  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจ

ต่อเนื่องในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียของภาค (1 แห่ง) 

โครงการท่ี 9 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบนบกบริเวณตอนในของภาคเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล 
ท่ีมีช่ือเสียง   
• ตัวช้ีวัด :  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียว

ทางทะเลท่ีมีชื่อเสียง (1 แห่ง) 

โครงการท่ี 10 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
• ตัวช้ีวัด :  พ้ืนท่ีชายฝั่งท่ีได้รับการป้องกันการกัดเซาะจากการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล (23 แห่ง) 

โครงการท่ี 11 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
• ตัวช้ีวัด :  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (1 แห่ง) 

โครงการท่ี 12 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  
• ตัวช้ีวัด :  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
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โครงการท่ี 13 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ําโขง-เชิงกีฬา  
• ตัวช้ีวัด :  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ําโขง-เชิงกีฬา 

โครงการท่ี 14 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
• ตัวช้ีวัด :  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ (1  

โครงการท่ี 15 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวธรรมชาติ  
• ตัวช้ีวัด :  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวธรรมชาติ (3 แห่ง) 
 
• ตัวช้ีวัด :  โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)  
 
 
ภารกิจด้านการอาคารและการบริการด้านช่าง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 1. ด้านความม่ันคง 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 1. ความม่ันคง  6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 5. การเสริมสร้างความม่ันคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ังและยั่งยืน  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 1. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน    
2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่วนราชการท่ีได้รับบริการในด้านอาคารและการบริการด้านช่าง มีความม่ันคง แข็งแรง 
ปลอดภัยมีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงาน และประชาชนท่ีใช้ประโยชน์จากอาคารมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
• ตัวช้ีวัด : จํานวนส่วนราชการท่ีได้รับบริการด้านการอาคารและการบริการด้านช่าง (320 หน่วยงาน) 
เป้าหมายหน่วยงาน : งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความม่ันคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 1. ด้านความม่ันคง  
แผนแม่บท : 1. ความม่ันคง   
แผนปฏิรูปประเทศ : - 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 5. การเสริมสร้างความม่ันคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ังและยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 1. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน    
กลยุทธ์ : 1 ส่งเสริม สนับสนุนและดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงเขตพระราชฐาน ให้มีความม่ันคง ได้มาตรฐาน และ 
สมพระเกียรติสูงสุด 
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โครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
กิจกรรมหลักท่ี 1 สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
• ตัวช้ีวัด : จํานวนงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จ เป็นไปตามพระราชประสงค์ภายใต้

เวลาและงบประมาณท่ีกําหนด (6 แห่ง) สพอ. 
• ตัวช้ีวัด :  งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม สมพระเกียรติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัด และรองรับการ
เติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านช่างและการกํากับ ดูแล อาคารได้มาตรฐานความปลอดภัย มีอัตลักษณ์ 
ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเท่ียว 

ผลผลิต : การให้บริการด้านช่าง และกํากับดูแลอาคาร 
กิจกรรมหลักท่ี 1 บริการด้านช่าง 
• ตัวช้ีวัด : จํานวนงานท่ีให้บริการและให้คําปรึกษาด้านช่าง (118,000 ครั้ง) สสถ.  สวค. กมร. สยผจ.   
• ตัวช้ีวัด : งานท่ีให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมายกมร. 

กิจกรรมหลักท่ี 2 กํากับดูแลตามกฎหมายควบคุมอาคารเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
• ตัวช้ีวัด : จํานวนอาคารภาครัฐท่ีได้รับการ กํากับ ดูแล และตรวจสอบ (5,500 อาคาร) สนอ.  
• ตัวช้ีวัด :  ข้อขัดแข้งและข้อพิพาทในการบังคับใช้กฎหมายอาคารลดลง (ร้อยละ 20) สนอ. 
• ตัวช้ีวัด :  การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง (ร้อยละ 80) สนอ. 
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  กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

 

ภารกิจด้านการผังเมือง 
 

ประเด็นท่ีจะวัด ตัวช้ีวัด สปภ. สผม. กผฉ. สวผ. สวป. 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ 
“พ้ืนท่ีภาค เมือง ชุมชน 
แ ล ะ พ้ื น ท่ี สํ า คั ญ ท า ง
เศรษฐกิจมีผังเมืองเป็น
กรอบชี้น้ําในการพัฒนา” 

• เป้าหมายหน่วยงาน 
“ประเทศมีผังเมืองเป็น
กรอบชี้น้ําในการพัฒนา” 

• โครงการวางและสนับสนุน
ด้านการผังเมือง 

• จํานวนผังเมืองท่ีจัดทํา 
- ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
- ผังพ้ืนท่ีเฉพาะ 
- วางผังระบบระบายน้ํา 
- การติดตาม ทบทวน และ 
  ประเมินผลผัง 

 
 

 
O 

 
 

O 

 
 
 

O 

 
 
 
 

O 

• จํานวนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินท่ีได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมด้านการผังเมือง 
- สนับสนุนการผังเมืองให้กับ อปท. 
- การให้บริการด้านแผนท่ี 
- การให้บริการด้านสํารวจรังวัด 
- การให้บริการด้านออกแบบ
วางผังวิศวกรรม และพัฒนา
ข้อมูลเพ่ือสนับสนุน อปท. 
- การให้บริการและสนับสนุน
ด้านวิศวกรรมเพ่ือการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามผังเมือง 
- งานพัฒนาและปรับเสริม
ระบบจัดการและฐานข้อมูล
เชื่อมโยงระบบภูมิสารสนเทศ
กลางของ สวผ. 
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
ผังเมือง 

  
 
 

O 

  
 
 
 

O 
O 
O 
 
 

O 
 
 

O 
 
 
 

O 
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  กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ประเด็นท่ีจะวัด ตัวช้ีวัด สปภ. สผม. กผฉ. สวผ. สวป. 

 

• จํานวนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบ 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ(GIS) 
- สํารวจและจัดทําข้อมูลทาง
กายภาพการผังเมืองด้วยระบบ
สารสนเทศภู มิศาสตร์ (GIS) 
มาตราส่ วน  1 :4 ,000 ใน
บริเวณพ้ืนท่ีนอกชุมชนระดับ
เทศบาล 
- สํารวจและจัดทําข้อมูลทาง
กายภาพการผังเมืองด้วยระบบ
สารสนเทศภู มิศาสตร์ (GIS) 
แ ล ะ จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ก า ร ใ ช้
ประโยชน์อาคาร มาตราส่วน 
1:4,000 ในบริเวณพ้ืนท่ีนอก
ชุมชนระดับเทศบาล 
- ปรับปรุงแผนท่ี และจัดทํา
ข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
ด้ ว ย ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 
1:4,000 
- จัดทําข้อมูลการใช้ประโยชน์
อาคารด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 
1:4,000 
- สํารวจและจัดทําข้อมูลทาง
กายภาพการผังเมืองด้วยระบบ
สารสนเทศภู มิศาสตร์ (GIS) 
มาตราส่วน 1:4,000 เพ่ือการ
ประเมินผลผังเมืองรวม/ชุมชน 

   

 
 

O 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 

O 
 
 
 

O 
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  กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

 

ประเด็นท่ีจะวัด ตัวช้ีวัด สปภ. สผม. กผฉ. สวผ. สวป. 

 

• พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนท่ีได้รับ
การ วางผั ง เ มือ งแล้ ว เ สร็ จ  
มีประกาศ บั ง คับ ใช้  และ มี
กรอบแนวทางในการพัฒนา
พ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม 

 

O O O O 

• ร้อยละขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมด้านการผังเมือง 

 

O  O  

• ข้อมูลกายภาพเพ่ือการผังเมือง
มีความถูกต้องทางตําแหน่ง  

  O  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

  กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง 
 

ประเด็นท่ีจะวัด ตัวชี้วัด สกจพ. สจพ. สสผ. สสถ. สวค. กบร. สผม. กคส. 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ 
“พ้ืนท่ีเมือง ชุมชน มีการ
บริหารจัดการท่ีดี มีการ
พัฒนาโครงสร้างอย่าง
เหมาะสม น่าอยู่ ปลอดภัย 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส า ม า ร ถ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
รองรับภัยธรรมชาติท่ีจะ
เ กิ ด ข้ึ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ” 

• เป้าหมายหน่วยงาน 
“พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการ
บริหารจัดการ การใ ช้
ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่าง
เหมาะสม มีความน่าอยู่ 
ป ล อ ด ภั ย เ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถ ในการ
แข่งขัน และรองรับการ
เ ติ บ โ ต ท่ี เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม” 

• โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตาม
ผังเมือง 

• จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 

 O O O    

• จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการ 
ออกแบบรายละเอียด 

  O O O    

• จํ า น ว น สิ่ ง กี ด ข ว า ง
การจราจรทางนํ้าท่ีถูกกําจัด 

     O   

• โครงสร้ าง พ้ืนฐาน ท่ี
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม 

  O O O    

• เป้าหมายหน่วยงาน 
“พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน พ้ืนท่ี
สําคัญทางเศรษฐกิจพ้ืนท่ี
ตลิ่งริมแม่นํ้า ได้รับการ
ป้องกันนํ้าท่วม การจัดทํา
ระบบระบายนํ้า และการ
ป้ อ ง กั น ก า ร กั ด เ ซ า ะ 
การ พังทลายของตลิ่ ง 
ริมแม่นํ้า” 

• โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

• จํ า น ว น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พ้ืนฐานท่ีได้รับการพัฒนา
ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  O O     

• โครงสร้างพ้ืนฐานท่ี 
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม 

  O O     
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  กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

 

ประเด็นท่ีจะวัด ตัวชี้วัด สกจพ. สจพ. สสผ. สสถ. สวค. กบร. สผม. กคส. 

• เป้าหมายหน่วยงาน 
“ พ้ื น ท่ี ต ลิ่ ง ริ ม แ ม่ นํ้ า
ชายแดนระหว่างประเทศ 
ได้รับการป้องกันการกัดเซาะ 
มิ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร สู ญ เ สี ย
ดินแดนอันเน่ืองมาจาก
ภัยธรรมชาติ และรักษา
แนวร่องนํ้าลึกท่ีเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างประเทศมิให้
เปลี่ยนแปลง  เ พ่ือขจัด
เง่ือนไขความไม่เข้าใจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และ
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
ต ล อ ด จ น รั ก ษ า
ผลประโยชน์ชาติ” 

• โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

• พ้ื น ท่ี ใ น เ ข ต พั ฒ น า
พิเศษภาคตะวันออกได้รับ
การวางผัง 

     
 

 

 O  

• จํานวนโครงการศึกษา 
และออกแบบรายละเอียด
เพ่ือพัฒนาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

      O  

• จํ า น ว น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้าง
ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

  O      

• โครงสร้ าง พ้ืนฐาน ท่ี
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม 

  O      

• โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือ
การท่องเท่ียว 

• จํานวนพ้ืนท่ีเ พ่ือการ
ท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  O O     

• โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและ
ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ต า ม ห ลั ก
วิศวกรรม 

  O O     

• โครงการท่ีดินท่ีได้รับการ
จัดรูปเพ่ือพัฒนา 

• จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการ 
พัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปท่ีดิน 

 O       

• โครงสร้ า ง พ้ืนฐาน ท่ี
ได้รับการก่อสร้างในพ้ืนท่ี
จัดรูปท่ีดินมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

 O       
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  กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ประเด็นท่ีจะวัด ตัวชี้วัด สกจพ. สจพ. สสผ. สสถ. สวค. กบร. สผม. กคส. 

• โครงการก่อสร้างป้องกัน
นํ้าท่วมพ้ืนท่ีชุมชน 

• พ้ืนท่ีได้รับการป้องกัน
และลดผลกระทบจาก
ปัญหาอุทกภัยและนํ้าท่วม 

  O     O 

• โครงสร้ าง พ้ืนฐาน ท่ี
ไ ด้ รั บกา ร ก่อสร้ า ง เ พ่ื อ
ป้องกันอุทกภัยและนํ้าท่วม 
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม 

  O     O 

• โครงการก่อสร้างเข่ือน
ป้ อ ง กั นตลิ่ ง ริ ม แม่ นํ้ า
ภายในประเทศ 

• ความยาวของพ้ืนท่ีตลิ่ง
ริมแม่นํ้าภายในประเทศท่ี
ได้รับการป้องกัน 

  O      

• เข่ือนป้องกันตลิ่งท่ีได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและ
ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ต า ม ห ลั ก
วิศวกรรม 

  O      

• โครงการก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตลิ่งเพ่ือป้องกัน
การสูญเสียดินแดนของ
ประเทศ 

• ความยาวของพ้ืนท่ีตลิ่ง 
ริมแม่นํ้าชายแดนระหว่าง
ประเทศและพ้ืนท่ีชายฝั่ง
ทะเลได้รับการป้องกันการ
พังทลาย 

  O      

• พ้ื น ท่ี ตลิ่ ง ริ ม ช ายฝั่ ง
ทะ เล ได้ รั บการ ป้อง กัน 
การกัดเซาะ 

  O      

• ความเสียหายบริเวณ
พ้ืนท่ีตามแนวแม่นํ้าชายแดน
ระหว่างประเทศลดลง  

  O      

• ความเสียหายบริเวณพ้ืนท่ี
ตลิ่งริมชายฝั่งทะเลลดลง 

  O      

• เ ข่ื อน ป้ อง กั นตลิ่ ง ท่ี
ก่อสร้าง มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

  O      
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  กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ประเด็นท่ีจะวัด ตัวชี้วัด สกจพ สจพ. สสผ. สสถ. สวค. กบร. สผม. กคส. 

• โครงการพัฒนาในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ปี 2563 เป็น โครงการ
ตําบลมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

• จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้มีความน่าอยู่ 
ปลอดภัย 

  O      

• จํานวนความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
การตอบสนอง ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ  50  ของความ
ต้องการรวม 

  O      

• กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนท่ี 

• จํานวนโครงการท่ีได้รับ
การสนับสนุนด้านการเงิน
จากกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนท่ี 

O        

• แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 

• จํานวนพ้ืนท่ีเมืองและ
ชุมชนภ าย ใต้ แ ผน ง า น
บู รณากา ร พัฒนา พ้ืน ท่ี
ระดับภาค ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็น
เมืองน่าอยู่ ปลอดภัย และ
รองรับการเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

  O      

• โครงสร้ าง พ้ืนฐาน ท่ี
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม 

  O      
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ภารกิจด้านการอาคารและการบริการด้านช่าง 
 

ประเด็นท่ีจะวัด ตัวชี้วัด สพ
อ.

 

สส
ถ.

 

สว
ค.

 

กม
ร. 

สส
ผ.

 

สน
อ.

 

กค
ส.

 

กบ
ร. 

กอ
พ.

 

กว
ท 

สบ
ม.

 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ 
“ส่ วนราชการ ท่ี ได้ รั บ
บริการในด้านอาคารและ
บริการด้านช่าง มีความ
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 
มี อัตลั กษณ์  ประหยัด
พลังงาน และประชาชน 
ท่ีใช้ประโยชน์จากอาคาร
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน” 

• เป้าหมายหน่วยงาน 
“ ง าน ก่ อส ร้ า ง ใน เ ข ต
พระราชฐานมีความมั่นคง 
มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม
สมพระเกียรติ” 

• โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวง 

• จํ านวนงานก่อสร้ า ง 
ปรั บปรุ งอาคา ร ใน เขต
พระ ราชฐานแล้ ว เ ส ร็ จ 
เป็นไปตามพระราชประสงค์
ภายใต้เวลาและงบประมาณ
ท่ีกําหนด 

O 
 
 
 
 
 
 

          

• งานก่อสร้างปรับปรุง
อาคารในเขตพระราชฐาน
ได้มาตรฐานตามหลกัวิชาการ 
สวยงามสมพระเกียรติ 

O           

• ผลผลิตการให้บริการด้านช่าง 
และกํากับดูแลอาคาร 

• จํานวนงานท่ีให้บริการ 
และให้คําปรึกษาด้านช่าง 

 O O O O 
 

 O O O O O 

• จํานวนอาคารภาครัฐ 
ท่ีได้รับการกํากับ ดูแลและ
ตรวจสอบ 

     O      

• งานท่ีให้บริการด้านช่าง 
มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการด้านช่างและเป็นไป
ตามกฎหมาย 

 O O O        

• ข้อขัดแย้งและข้อพิพาท
ในการบังคับใช้กฎหมาย
อาคารลดลง 

     O      

• การเกิดอัคคีภัยในอาคาร
ลดลง 

     O      
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ข้อมูลเพ่ิมเติมงานให้บริการด้านช่างและกํากับดูแลอาคาร  
(กรอบแผนปฏิบัติราชการ 2563 – 2565) 

 

สสถ. 
• สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และกําหนดมาตรฐานด้านงานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมให้มีอัต

ลักษณ์ไทย  (125 แห่ง) 
• ออกแบบปรับปรุงอาคาร งานตกแต่งภายในและงานภูมิสถาปัตยกรรมของทางราชการให้มีอัตลักษณ์

สถาปัตยกรรมไทย (20 แบบ) 
• ออกแบบ ปรับปรุงอาคาสร งานตกแต่งภายในและงานภูมิสถาปัตยกรรมของทางราชการโดยคํานึงถึงการ

อนุรักษ์ประหยัดพลังงาน (5 แห่ง) 
• จัดทําคู่มือการออกแบบอาคารราชการแต่ละประเภทให้มีอัตลักษณ์ไทย (1 เรื่อง) 

สวค. 
• สํ ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และกําหนดมาตรฐานการออกแบบและวิ ธี การแ ก้ ไขงาน 

ด้านวิศวกรรมโยธา และงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลและสุขาภิบาล (175 แห่ง) 
• สนับสนุนและดําเนินการออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมระบบต่าง ๆ ให้กับอาคารของทาง

ราชการให้มีอัตลักษณ์ไทย (20 แบบ) 
• สนับสนุนและดําเนินการออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมระบบต่าง ๆ ให้กับอาคารของทาง

ราชการโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์ประหยัดพลังงาน (5 แห่ง) 
• จัดทําคู่มือเก่ียวกับมาตรฐานและข้อกําหนดด้านการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา 

สสผ. 
• ศึกษาออกแบบและให้ คําปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

ในชุมชน (7 งาน) 
• สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคาและให้คําปรึกษางานระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนท่ีชุมชน (3 งาน) 
• ให้ คําปรึกษา สํารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ ประมาณราคาและกําหนดมาตรฐานการออกแบบ 

เข่ือนป้องกันตลิ่ง (30 งาน) 
กมร. 
• ให้บริการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ จัดทําแบบรูปและรายการก่อสร้าง และการประมาณราคาเพ่ือการก่อสร้าง

หรือปรับปรุงอาคาร 
กบร. (250 แห่ง) 
• บํารุงรักษาและซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตลิ่ง (70 แห่ง) 

กคส. 
• ควบคุมการก่อสร้างแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (40 แห่ง) 
• ตรวจสอบอาคารราชการ (5,340 แห่ง)/ร่วมกับ สยผจ.  

สยผจ. 
• การให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการบริการด้านช่าง (118,000 ครั้ง) 
• ตรวจสอบอาคารราชการ (5,340 แห่ง)/ร่วมกับ กคส. 
• ประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน (400 หลัง)/ร่วมกับ สนอ. 
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กอพ. 
• ก่อสร้างพลับพลาพิธีและตกแต่งสถานท่ี (1,000 แห่ง) 

กวท. 
• วิเคราะห์และทดสอบวัสดุด้านปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม (920 แห่ง) 

สบม. 
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (3,490 คน) 

� ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านช่าง (1,920 คน) 
� พัฒนาบุคลากรด้านช่าง (1,570 คน) 

สนอ. 
• พัฒนา ปรับปรุงและจัดทําข้อบังคับเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดิน และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (53 ฉบับ) 
• พิจารณาอุทธรณ์คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน (80 เรื่อง) 
• ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบข้อหารือ และพิจารณาข้อร้องเรียน เก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และ

กฎหมายขุดดินและถมดิน (339 ครั้ง) 
• ตรวจสอบอาคารภาครัฐ 9 ประเภท (110 หลัง) 
• ประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน (400 หลัง)/ร่วมกับ สยผจ. 
• ตรวจสอบความปลอดภัย ออกแบบอนุญาตและต่ออายุเก่ียวกับสถานท่ีประกอบกิจการโรงมหรสพ 
• จัดทําและปรับปรุงมาตรฐานอาคาร (3 เรื่อง) 
• พัฒนาข้อมูลด้านวิศวกรรม เพ่ือพิจารณายกร่าง แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการาควบคุมอาคาร และ

กฎหมายขุดดินและถมดิน (2 เรื่อง) 
• โครงการจัดทําฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภท เพ่ือการควบคุมอาคาร (20 เมือง) 
• โครงการแปลแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบขอคําสั่งหรือแบบอ่ืน ๆ ใน

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  คู่ มือสําหรับประชาชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (1 เรื่อง) 

• โครงการพัฒนาระบบแผนท่ีอัจฉริยะสําหรับงานควบคุมและตรวจสอบอาคาร (1 ระบบ) 
• โครงการจัดทําระบบวิเคราะห์และสนับสนุนการตรวจสอบแบบแปลนโรงมหรสพเชิงพ้ืนท่ี (1 ระบบ) 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายองคก์ร และการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1 
  
  
  
  

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  
  
  
  

กตน. 
  
  
  
  

1. ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน 
บัญชี และด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนด 

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของระบบฐานข้อมลูการทดสอบวัสด ุ

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบด้านการบริหาร
ทรัพย์สินและทะเบียนคุมทรัพยส์นิ 

ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของผู้รับบริการท่ีไดร้ับความพึงพอใจ/ 
ความเช่ือมั่นในการตรวจสอบ 

ร้อยละ 80 

5. จํานวนช่ัวโมงของบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ท่ีได้รับการพัฒนา 

จํานวน 30 
ช่ัวโมง/คน 

2 
  
  
  
  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  
  
  

กพร. 
  
  
  
  
  

1. ร้อยละความสําเร็จของการดาํเนินการจัดทํา 
และรายงานผลการประเมินประสทิธิภาพส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ร้อยละ 75 

2. ร้อยละความสําเร็จของการดาํเนินการจัดทําและ
รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ 

ร้อยละ 85 

3. ร้อยละความสําเร็จของการประสานงานการดําเนินงาน
กับคณะกรรมการพัฒนาระบบบรหิาร (ก.พ.ร.) และ
หน่วยงานภายใน 

ร้อยละ 100 

4. คะแนนในการประเมินเบ้ืองต้นของการพัฒนาตาม
เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 

300 
คะแนน 

5. ร้อยละของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบรหิารไดร้ับ
การพัฒนา 

ร้อยละ 80 

3 
  
  
  
  

สํานักงานเลขานุการกรม 
  
  
  
  

สล. 
  
  
  
  

1. ร้อยละของความสาํเรจ็ในการรบั-ส่งหนังสือผ่านระบบ
สารบรรณ 

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของการดําเนินการตามนโยบายกรมบรรลุผลสําเร็จ ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถบริหารจัดการงานได้สําเร็จ
เรียบร้อยครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของการกํากับดูแลและจัดการงานในส่วน 
ความรับผิดชอบของการประสานราชการซ่ึงการได้มา 
ของข้อมูล เพ่ือใช้ในการจัดทําคําของบประมาณและอ่ืน ๆ 
ให้กับส่วนภูมภิาคให้สําเร็จเรียบรอ้ยตามเป้าประสงค์ 

ร้อยละ 100 

5. ร้อยละของความสาํเรจ็ของการดําเนินการตามแผน
ความต่อเน่ือง Business Continuity Plan (BCP)  
กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ร้อยละ 100 
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ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

4 
  
  
  
  
  

กองการเจ้าหน้าท่ี 
  
  
  
  
  

กจ. 
  
  
  
  
  

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบท่ี 5  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567) 
(ส่ง มท.พิจารณา) 

ระดับ 5 

2. ร้อยละของความสาํเรจ็ในการดําเนินการทําสํานวน
สอบสวนเพ่ือเสนอผูม้ีอํานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งพิจารณาแลว้เสรจ็ 
(จํานวน 24 เรื่อง) 

ร้อยละ 80 

3. ระดับความสําเร็จของมาตรการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA2020) 
ประจําปี พ.ศ. 2563 (80-100 คะแนน) 

ระดับ 5 

4. ระดับความสําเร็จของโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัตติามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (แล้วเสร็จ 5 ข้ันตอน) 

ระดับ 5 

5. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการออกคําสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น 
(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) ตามข้ันตอนให้ถูกต้อง 
ตามกฎระเบียบท่ี ก.พ. กําหนด (แจ้งคําสั่งให้ผู้เก่ียวข้อง) 

ระดับ 5 

6. ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ (ผ่าน 3 ข้ันตอนงาน) 

ระดับ 5 
 

5 
  
  
  
  
  

กองคลัง 
  
  
  
  
  

กค. 
  
  
  
  
  

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผา่นระบบ 
GFMIS ได้ภายในกําหนด 

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละความสําเร็จในการจัดทํางบบัญชีการเงิน ร้อยละ 100 

3. ร้อยละความสําเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของจํานวนการจัดจ้างท่ีดําเนินการถูกต้องและ
เสร็จทันเวลาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 95 

5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 90 

6. ร้อยละของบุคลากรของกองคลังท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 90 

6 
  
  
  
  

กองควบคุมการก่อสร้าง 
  
  
  
  

กคส. 
  
  
  
  

1. ร้อยละของโครงการก่อสร้างท่ีกองควบคุมการก่อสรา้ง
ส่งเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมงาน (สนับสนุน สสผ.) 

ร้อยละ 80 

2. จํานวนอาคารของทางราชการท่ีได้รับการสํารวจ และ
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 

140 แห่ง 

3. จํานวนการควบคุมอาคารก่อสร้างแก่ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

40 แห่ง 

4. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 60 

5. ร้อยละของบุคลากรกองควบคุมการก่อสร้างท่ีไดร้ับ
การพัฒนา 

ร้อยละ 70 
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7 
  
  
  

กองนิติการ 
  
  
  

กนต. 
  
  
  

1. ร้อยละความสําเร็จของการยกร่างกฎกระทรวง 
และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย (จํานวน 60 เรื่อง) 

ร้อยละ 100 
 

2. ร้อยละความสําเร็จของร่างสญัญาท่ีผ่านการตรวจสอบ 
(จํานวน 250 สัญญา) 

ร้อยละ 90 
 

3. ร้อยละของจํานวนความสําเร็จของสํานวนสอบสวน 
(จํานวน 20 เรื่อง) 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

4. ร้อยละของบุคลากรของกองนิติการท่ีได้รับการพัฒนา 
(จํานวน 10 คน) 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

8 
  
  
  
  
  

กองเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ 
  
  
  
  
  

ปชส. 
  
  
  
  
  

1. จํานวนครั้งในการบริหารจัดการในการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมขององค์กร 

50 ครั้ง 

2. ระดับความสําเร็จของการช้ีแจงข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ระดับ 5 

3. จํานวนครั้งของกิจกรรมในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 50 ครั้ง 

4. ร้อยละของผู้รับบริการท่ีมีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 85 

5. จํานวนครั้งในการดําเนินงานเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์
เพ่ือกิจกรรมด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ 

150 ครั้ง 

6. จํานวนครั้งในการผลติสื่อวิดีทัศน์เพ่ือประชาสมัพันธ์
ภารกิจกรมฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

15 ครั้ง 

7. ร้อยละของบุคลากรของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ท่ีได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 20 

9 
  
  
  
  

กองแผนงาน 
  
  
  
  

กผง. 
  
  
  
  

1. ร้อยละความสําเร็จในการนํานโยบายและแผนปฏิบัติการ
ไปสู่การปฏิบัต ิ

ร้อยละ 80 

2. ร้อยละความสําเร็จในการจัดทํางบประมาณประจําปี
เทียบกับเป้าหมายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรย้อนหลัง 3 ปี 

ร้อยละ 80 

3. ร้อยละความสําเร็จของการให้คําปรึกษาในการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี แยกตามผลผลิต/โครงการ/
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80 

4. ระดับความสําเร็จของการตดิตามผลการดาํเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจําปี 

ระดับ 5 

5. ร้อยละของบุคลากรของกองแผนงานท่ีไดร้ับการพัฒนา ร้อยละ 50 

10 
  
  
  
  

กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ
วัสดุ 
  
  
  
  

กวท. 
  
  
  
  

1. จํานวนงานท่ีให้บริการและให้คาํปรึกษาด้านช่าง 920 งาน 

2. จํานวนงานวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุด้านปฐพี
วิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม 

920 แห่ง 

3. ร้อยละของการรักษารอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
(ทดสอบวัสดุคอนกรีต) 

ร้อยละ 90 

4. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 90 

5. ร้อยละของบุคลากรของกองวิเคราะห์วิจยัและทดสอบ
วัสดุท่ีได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 90 
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11 
  
  
  
  

กองออกแบบก่อสร้าง
พลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ 
  
  
  
  

กพอ. 
  
  
  
  

1. จํานวนงานท่ีให้บริการและให้คาํปรึกษาด้านช่าง 132 งาน 

2. จํานวนงานออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธีท่ีประทับ
ท่ัวประเทศ 

500 ครั้ง 

3. ร้อยละการออกแบบ การตกแต่ง และก่อสร้าง
พลับพลาพิธี ท่ีได้มาตรฐาน แล้วเสร็จตามกําหนด 

ร้อยละ 65 

4. ร้อยละความสําเร็จในการปรับปรุงคู่มือมาตรฐานฯ/
คู่มือผังท่ีน่ังพลับพลาพิธี 

ร้อยละ 100 

5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 100 

12 
  
  
  
  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
  
  
  

ศทส. 
  
  
  
  

1. ร้อยละความสําเร็จของการกํากับงานสารบรรณและ
งานธุรการได้ถูกต้องครบถ้วน 

ร้อยละ 95 

2. ร้อยละความสําเร็จของการซ่อม บํารุง รักษา ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรมฯ 

ร้อยละ 80 

3. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงแผนความต่อเน่ือง
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระดับ 5 

4. ร้อยละความสําเร็จในการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเ์พ่ือการบริการของกรมฯ ร้อยละ 100 

5. ความพึงพอใจในการรับบริการเว็บไซต์กรมฯ ร้อยละ 80 
6. จํานวนระบบโปรแกรมประยุกต์ท่ีไดร้ับการพัฒนา 5 ระบบ 
7. ระดับความสําเร็จในการจัดเตรยีมความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับศูนยป์ฏิบัติงานสํารอง 
เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ระดับ 5 

13 
  
  
  
  
  
  

สถาบันพัฒนาบุคคลากรด้าน
การพัฒนาเมือง 
  
  
  
  
  
  

สบม. 
  
  
  
  
  
  

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองให้กับบุคลากรกรม
และ อปท. 

15 ครั้ง 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้แก่
บุคลากรกรม/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

350 คน 

3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปีงบประมาณ 

ระดับ 5 

4. ร้อยละโครงการฝึกอบรมท่ีดาํเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 

ร้อยละ 50 

5. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแนวทางและวิธีการ
คัดเลือกองค์ความรู้ท่ีจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและนําไปปฏิบัต ิ

ระดับ 5 
(ครบ 5 ขั้นตอน) 

6. จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (จํานวน 3 คน) 

3 คน 

7. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
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14 
  
  
  
  
  
  
  
  

สํานักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร 
  
  
  
  
  
  
  
  

สนอ. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

1. จํานวนการพัฒนาปรับปรุงและจัดทําข้อบังคับเก่ียวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินถมดินและกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง 

53 ฉบับ 

2. จํานวนการพิจารณาอุทธรณ์คาํสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 80 เรื่อง 
3. จํานวนการให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบข้อหารือ และ
พิจารณาข้อร้องเรียน เก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคาร
และกฎหมายขุดดินและถมดิน 

339 ครั้ง 

4. จํานวนการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทภาครัฐ 110 หลัง 
5. จํานวนการประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน
(ร่วมกับ สยผจ.) 

450 หลัง 

6. จํานวนการตรวจสอบความปลอดภัย ออกใบอนุญาต
และต่ออายเุก่ียวกับสถานท่ีประกอบกิจการโรงมหรสพ 

320 แห่ง 

7. จํานวนการจัดทําและปรับปรุงมาตรฐานอาคาร 3 เรื่อง 

8. จํานวนโครงการแปลแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต 
ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบขอคําสั่งและแบบอ่ืน ๆ 
ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 คู่มือสําหรับประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 

1 เรื่อง 

9. จํานวนโครงการจัดทําระบบวิเคราะห์และสนับสนุน
การตรวจสอบแบบแปลนโรงมหรสพเชิงพ้ืนท่ี 

1 ระบบ 

15 
  

สํานักผังประเทศและผังภาค 
  

สปภ. 
  

1. จํานวนผังเมืองรวมจังหวัดท่ีดาํเนินการปรับปรุงโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเป็นผังแม่บท
การพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัด 

16 ผัง 

2. ระดับความสําเร็จของการสาํรวจ วิเคราะห์จัดทําผังร่าง 
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงผัง
เมืองรวมจังหวัด เพ่ือเป็นผังแม่บทการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัด 
(ข้ันตอน 1 - 4) 

ร้อยละ 100 

16 
  
  

สํานักผังเมืองรวม  
(สํานักผังเมืองรวมและ 
ผังเมืองเฉพาะ) 

สผม. 
  
  

1. จํานวนผังเมืองท่ีจัดทํา(ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน) 40 ผัง 
2. จํานวนผังเมืองท่ีจัดทํา(ผังเมืองรวมชุมชนระดบัอําเภอ) 60 ผัง 
3. พ้ืนท่ีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง 22 ผัง 

17 
  
  
  
  

สํานักวิเคราะห์และประเมินผล 
(สํานักพัฒนามาตรฐาน) 
  
  
  
  

สวป. 
  
  
  
  

1. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีได้รับการประเมินผล 30 ผัง 
2. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีได้รับการติดตาม
สภาพการเปลีย่นแปลงของเมือง 

26 ผัง 

3. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีได้รับการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือการวางผัง 

8 ผัง 

4. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีได้รับการจัดการ
ข้อมูล เพ่ือการวางผัง การติดตามและประเมินผล 

17 ผัง 

5. ร้อยละของบุคลากรสํานักวิเคราะห์และประเมินผล 
ท่ีได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 95 
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18 
  
  
  
  
  

สํานักวิศวกรรมการผังเมือง 
  
  
  
  
  

สวผ. 
  
  
  
  
  

1. จํานวนการสํารวจปักหมุดแนวถนนโครงการคมนาคม
ขนส่งตามผังเมือง 

3 แห่ง 

2. จํานวนการให้บริการสถานีโครงข่ายอ้างอิง GNSS  
ผ่านเครือข่ายสื่อสาร และระบบอินเตอร์เน็ต 

๑5 สถานี 

3. จํานวนการสํารวจจัดทําแผนท่ีกรรมสิทธ์ิท่ีดินของรัฐ 10 แห่ง 
4. จํานวนการสาํรวจและจัดทําข้อมลูทางกายภาพการผังเมอืง
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวม/ชุมชน 

2 อําเภอ 

5. จํานวนการจัดทําฐานข้อมลูด้านการจัดการภัยพิบัต ิ
ในระดับอําเภอ 

2 อําเภอ 

6. จํานวนการประเมินผลการคมนาคมและขนส่งตาม 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

5 ผัง 

19 
  
  
  
  
  
 
 
 
  

สํานักวิศวกรรมโครงสร้าง
และงานระบบ 
  
  
  
  
  
  
 

สวค. 
  
  
  
  
  
  

1. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(เง่ือนไข : โครงการดังกล่าวงบผูกพัน ซ่ึงได้รับงบประจําปี 2563 
เป็นปีสุดท้าย) 

2 แห่ง 

2. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการออกแบบรายละเอียด 
(เง่ือนไข : โครงการท้ัง 3 แห่งได้รบังบประมาณจ้าง
ออกแบบในปี 2563 ผูกพันปี 2564 จึงจะดําเนินการ
แล้วเสร็จภายในปี 2564) 

3 แห่ง 

3. โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้างมีคณุภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง) 

ร้อยละ 100 

4. จํานวนงานท่ีให้บริการและให้คาํปรึกษาด้านช่าง 350 ครั้ง 
5. สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคาและกําหนดมาตรฐาน
การออกแบบและวิธีการแก้ไขงานด้านวิศวกรรมโยธา 
และงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลและสุขาภิบาล 

175 แห่ง 

6. งานท่ีให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 100 

7. ร้อยละของบุคลากรสํานักวิศวกรรมโครงสร้างและ 
งานระบบท่ีไดร้ับการพัฒนา 

ร้อยละ 40 

20 
  
  
  

สํานักสถาปัตยกรรม 
  
  
  

สสถ. 
  
  
  

1. จํานวนงานท่ีให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 
มัณฑนศิลป์ และภูมสิถาปัตยกรรม 

125 งาน 

2. ร้อยละความสําเร็จของการออกแบบ ตามท่ีไดร้ับ 
การร้องขอจากผูร้ับบริการ 

ร้อยละ 80 

3. จํานวนงานท่ีให้คําปรึกษาด้านช่าง 40 งาน 

4. ร้อยละของผู้รับบริการท่ีมีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 80 
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21 
  
  
  
  
  
  

สํานักสนับสนุนและพัฒนา
ตามผังเมือง 
  
  
  
  
  
  

สสผ. 
  
  
  
  
  
  

1. พ้ืนท่ีได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยและนํ้าท่วม 

20 โครงการ 

2. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 แห่ง 
3. จํานวนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รบัการพัฒนาในพ้ืนท่ี 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

11 แห่ง 

4. จํานวนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รบัการก่อสรา้งในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

4 แห่ง 

5. จํานวนพ้ืนท่ีเพ่ือการท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

2 แห่ง 

6. ความยาวของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแม่นํ้าชายแดนระหว่าง
ประเทศและพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันการพังทลาย 
(38,821 เมตร) 

48 โครงการ 

7. จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภยั 

18 แห่ง 

22 
  
  
  
  

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ 
  
  
  
  

สวส. 
  
  
  
  

1. ร้อยละความสําเร็จในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศและงานวิเทศบริการท่ีเก่ียวข้อง 

ร้อยละ 90 

2. ร้อยละความสําเรจ็ในการจัดประชุม ศึกษาดูงาน ตามคําขอ
ของคณะชาวต่างประเทศ 

ร้อยละ 90 

3. ร้อยละความสําเร็จในการติดตอ่ประสานงานและ
สนับสนุนข้อมลูวิชาการตามภารกิจของกรมท่ีเก่ียวข้อง 
ส่งเสริมประชาคมอาเซียนและ/หรือประเทศอ่ืน ๆ รวมท้ัง
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 90 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. ร้อยละของบุคลากรสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 50 

23 
  
  
  
  

กองผังเมืองเฉพาะ 
  
  
  
  

กผฉ. 
  
  
  
  

1. จํานวนศึกษา ออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะ (ผังเมืองท่ีจัดทํา) 
ท่ีดําเนินการศึกษา ออกแบบวางผังฯ ในข้ันตอนงวดงานท่ี 2 
(รายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี 1) 

17 ผัง 

2. จํานวนผังพ้ืนท่ีเฉพาะ (ผังเมืองท่ีจัดทํา) ท่ีดําเนินการ
ถึงข้ันตอนสรุปผลการวิเคราะห์และจัดทําร่างผังพ้ืนท่ีเฉพาะ 

18 ผัง 

3. ร้อยละของการให้คําปรึกษาบูรณาการและประสาน
แผนระดับนโยบายในการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ 

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. ร้อยละของบุคลากรของกองผังเมืองเฉพาะท่ีได้รับ 
การพัฒนา 

ร้อยละ 80 
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24 
  
  
  
  
  

สํานักจัดรปูท่ีดินเพ่ือพัฒนพ้ืนท่ี 
  
  
  
  
  

สจพ. 
  
  
  
  
  

1. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปท่ีดิน 1,199 ไร ่

2. โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้างในพ้ืนท่ีจัดรูปท่ีดิน
มีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวิศวกรรม 

ร้อยละ 100 

3. การสนับสนุนให้คําปรกึษางานก่อสรา้งและสาธารณปูโภค
สาธารณูปการภายใตโ้ครงการจัดรปูท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
โดยงานก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเปิดใช้งานได้เป็นอย่างดี 

ร้อยละ 100 

4. จํานวนออกแบบ ประมาณราคา สนับสนุนให้คําปรึกษา
งานก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ภายในโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

5 งาน 

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 100 

6. ร้อยละของบุคลากรของสํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 

25 
  

สํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ 
  

สกผช. 
  

1. ร้อยละของความสาํเรจ็ของการจัดประชุม
คณะกรรมการผังเมือง ท่ีมีประสิทธิภาพ (12 ครั้ง/ปี) 
หมายเหตุ : สําหรับปี 2563 เริ่มประชุมครั้งแรกเดือน 
กค. 63 (3 ครั้ง/ปี 2563) 

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละความสําเร็จของการใช้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารและจัดทําสรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการ
ผังเมือง (9 วัน/ครั้ง) 

ร้อยละ 100 
 

26 โครงการก่อสร้างกจิกรรม
พิเศษในพระบรมวงศานุวงศ์ 
(สพอ. /สกศ./ สวท.) 

สพอ. 
สกศ. 
สวท. 

- - 

27 
  
  
  

กองตรวจราชการ 
  
  
  

กตร. 
  
  
  

1. ร้อยละความสําเร็จในการจัดทําแผนการตรวจราชการ
ประจําปี 

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํารายงานการประชุม
ผู้ตรวจราชการกรม 

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละความสําเร็จในการประสานงานเตรียมการ
สําหรับการตรวจราชการ 

ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของบุคลากรของกองตรวจราชการท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 

28 
  
  
  
  

สํานักงานกองทุนจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
  
  
  
  

สกจพ. 
  
  
  
  

1. จํานวนโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน 
จากกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

2 โครงการ 

2. ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
ตามบันทึกตกลงกับกรมบัญชีกลาง (คะแนน 3.5) 

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละความสําเร็จในการให้คาํปรึกษาแนะนํา และ
ติดตามประเมินผลผู้ดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินฯ  
ในการรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ 

ร้อยละ 80 

4. จํานวนเอกสารได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง 
5. ร้อยละของบุคลากรของสํานักงานกองทุนจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 
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29 
  
  
  
  
  
  

กองบูรณะและบํารุงรักษา 
  
  
  
  
  
  

กบร. 
  
  
  
  
  
  

1. จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางนํ้าท่ีถูกกําจัด 1,100,000 
ตัน 

2. จํานวนงานท่ีให้บริการและให้คาํปรึกษาด้านช่าง 3 งาน 

3. งานท่ีให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 100 

4. จํานวนงานบํารุงรักษาและซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตลิ่ง 5 แห่ง 

5. ร้อยละความสําเร็จในการขนยา้ยเครื่องจักรไมม่ีความ
เสียหาย 

ร้อยละ 90 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 90 

7. ร้อยละของบุคลากรของกองบูรณะและบํารุงรักษา 
ท่ีได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 

30 
 
 
 
  

กองมาตรฐานราคากลาง 
  
  

กมร. 
 
 
 
 

1. จํานวนงานท่ีให้บริการและให้คาํปรึกษาด้านช่าง 209 งาน 

2. จํานวนงานให้บริการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
จัดทําแบบรูปและรายการก่อสร้าง และการประมาณราคา
เพ่ือการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร 

108 แห่ง 

3. ร้อยละความสําเร็จงานให้บริการด้านช่างมีความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของปริมาณงานท่ีสําเร็จทันต่อเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 100 

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 100 

6. ร้อยละของบุคลากรของกองมาตรฐานราคากลาง 
ท่ีได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 100 

 

 

 

หมายเหตุ : แต่ละหน่วยงานจะถ่ายทอดค่าเป้าหมายไประดับกลุ่ม/ฝ่าย/งาน จนถึงระดับบุคคล 
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  กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

เอกสารอ้างอิง 
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 
2. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี 1808/2558 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และ 

คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี 1809/2558 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
(การปรับปรุงโครงสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผัง
เมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557) 

3. แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)  
กองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

4. เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 8 
(กระทรวงมหาดไทย) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 

5. ลักษณะสําคัญขององค์การ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปี พ.ศ. 2563  
6. นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
7. แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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  กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

 
 
• โครงสร้างองค์การ 
• ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



โครงสรางการแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองและรายชื่อผูบริหารหนวยงาน

     

 

                       

                                                  

-  สํานัก/ กอง ตามกฎกระทรวง 2557

- สวนราชการภายใน

- ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ

  (กลุมงานอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน  กองการเจาหนาที่)     โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอํานวยการตน

  :D/งานกลุมงานอัตราฯ/ฐานขอมูล/โครงสรางรวมใหม ปรับปรุง ณ วันที่ 21 เม.ย. 63

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายชยพล ธิติศักดิ์

สํานักงานเลขานกุารกรม
นายพีรพงษ จันทรา (รก.) 

สาํนกัพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

สาํนกัผังเมอืงรวมและผังเมอืงเฉพาะ         
วาท่ี ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

สาํนกัวิศวกรรมการผังเมอืง
นายสมเกียรต ิสิริพิทักษเดช

กองแผนงาน
นายเกิดศักด์ิ  ยะโสธร

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง

น.ส.อรอาภา โลหวีระ (รก.) 
ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ

นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธบิดี
 นายสมชาย  เมธวัฒนธรากลุ 

รองอธบิดี
 นายไตรรัตน พูลสวัสด์ิ 

ท่ีปรึกษาดานการผังเมือง  (วาง) 

2. นายคธาทพิย ์ เอีย่มกมลา

3. นายสมหวงั บญุระยอง

4. วา่ที่ พ.ต.อดศิกัดิ ์นอ้ยสุวรรณ

5. 

7. 

8. 

  ภาคเหนอื
    1.  กําแพงเพชร ( นายสุรเดช ศรีคํามลู รก.) 
    2.  เชียงราย (นายณรงค  นํ้าผึง้) 
    3.  เชียงใหม (นายวิรัช  ตั่งมั่นคงวรกุล )
    4.  ตาก ( นายณรงคเดช  ฉิมเล็ก )
    5.  นครสวรรค (น.ส.นิรชา  บัณฑิตยชาติ )
    6.  นาน  (นายนพรตัน มะโน )
   7.  พะเยา (นายถกนธ  ขายสุวรรณ )
    8.  พิจิตร (นายพีรพล  จนัทพรรณ )
    9.  พิษณุโลก (นายนรนิทร กวางทอง )
   10.  เพชรบูรณ (นายนิพนธ เนยเมืองปก)
   11.  แพร (น.ส.สิริกุล  เลี้ยงอนันต รก.)
   12.  แมฮองสอน (นายกิติพงษ ท่ีปรึกษา รก.)  
   13.  ลําปาง (นายประทีป ประคองวงศ )
   14.  ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค )
   15.   สุโขทัย (นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร )
   16.  อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย รก.) 
   17.  อุทัยธานี (นายสุวิทย เถ่ือนนอย รก.)

ผูตรวจราชการกรม

ภาคกลาง (ตอ)
   22.  สระบุรี (นางสาวสถาพร ลิม่พันธ รก.)
   23.  สิงหบุรี (นายทรงวุฒิ ไชยรินทร รก.)
   24.  สุพรรณบุรี (นายวีรวุฒ ิ ประวัติ)
   25.  อางทอง (นายอธิราช  กนกเวชยนัต) 
     
ภาคใต
   1. กระบ่ี  (นายสมบูรณ นวลเจริญ)
   2. ชุมพร   (นายอนุชิต มากนวล รก.)
   3. ตรงั (นายอารัต  เมืองจร) 
   4. นครศรีธรรมราช (นายทวี  ไขแกว)  
   5. นราธิวาส (นายอานนท  ทองสวาง)
   6. ปตตานี   (นายไมตรี สรรพสนิ) 
   7.  พังงา (นายรังสรรค ปานบุญ รก.) 
   8.  พัทลงุ (นายชัยรัตน ไกรฤกษ รก.)
   9. ภูเก็ต (นายสมมติร  สมบูรณ รก.) 
  10.ยะลา  (นายวีรพัฒน  บุณฑรกิ) 
  11.ระนอง  (นายอรัญ  จันทรตน)
  12.สงขลา (นายผดุงเดช ลือปยะพาณิชย)
  13.สตูล (นายประคอง  ชูนวล)
  14.สุราษฎรธานี  (นายกุมพล พฤฒิพฤกษ) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
   1.  กาฬสินธุ (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล รก.) 
   2.  ขอนแกน (นายอดเิรก  วัฒนาอุดมชัย)
   3.  ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)
   4.  นครพนม  (นายชิตชัย อินทรพาณิชย)
   5.  นครราชสีมา (นายประสิทธ์ิ ศรีภิรมย รก.)
   6.  บุรีรัมย (นายบัณฑติ โพธิดก รก.)
   7.  บึงกาฬ  (นายอนุชา  เจริญพันธ ) 
   8.  มุกดาหาร  (นายวาศักดิ์  เจมิจิระ )
   9.  มหาสารคาม  (นายศริวัชร ออนเหลา รก.)
  10.  ยโสธร (นายธีรพงศ  ไชยราช)
  11.  รอยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรีรัตน )
  12.  เลย  (นายสมพงษ ผลพัฒนกุล)
  13.  ศรสีะเกษ  (นายพิศฐศักดิ์ รตันวรรณี)
  14.  สกลนคร  (นายชัยวัฒน ปลายเนิน รก.)
  15.  สุรินทร (นายธนโชติ เกษตรสิงห รก. นายสัจจา พุก
สขุสกุล ชวยราชการ สน.ผูตรวจราชการกรม)
  16.  หนองคาย (นายวิชัย เพ็ญด)ี
  17.  หนองบัวลําภู (น.ส.สมุาลี บุบผาอินทร รก.)
  18.  อุบลราชธานี (นายภพ  ภูสมปอง )
  19.  อุดรธานี  (นายพรเทพ  ศรวีรานันท)
  20.  อํานาจเจริญ (นายปรพล เจรญิพงษ รก.)

ภาคกลาง
   1.  กาญจนบุร ี (นายประหยดั ตะคอนรัมย) 

    2.  จันทบุรี (นายสุวรรณ เจรญิพร)
    3.  ฉะเชิงเทรา  (นายเฉลมิพล  ต.สุวรรณ )
    4.  ชลบุรี  (นายศักดิ์สิทธ์ิ ศิรริตัตัญู)
    5.  ชัยนาท  (นายมีโชค นัฎสถาพร)
    6.  ตราด (นายอนันต  ประเสริฐผล รก.) 
    7.  นครนายก  (นายปรีดี สถิตยชัยวัฒนา รก.)
    8.  นครปฐม (นางเปรมจติ หอมจันทนากุล)
    9.  นนทบุร ี (นายชาญวิชญ  สริสินุทรานนท)
   10.  ปทุมธานี  (น.ส.บุษนี  แพรวิศวกิจ )
   11.  ปราจีนบุรี (นายวิทยา วงศเมือง )
   12.  ประจวบคีรีขันธ (นายสวุทิย  พลเสน รก.)  
   13.  พระนครศรอียธุยา ( นายสกัรนิทร  อินทรสถิตย ) 
   14.  เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์ )
   15.  ระยอง (นายธวัชชัย สุภาผล รก.)
   16.  ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
   17.  ลพบุร ี (นายสงบ วงศสวรรค)
   18.  สมุทรสาคร (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย)  
   19.  สมทุรสงคราม (น.ส.พรรณทิพย เปยมพุทธากุล  ) 
   20.  สมุทรปราการ (นายขจรศกัดิ์  สถาวรจนัทร )
   21.  สระแกว (น.ส.สุภรณ เวชกรณ )

กองนติกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ

นางจนิตนา อุดมพลานุรกัษ  (รก.)
กองควบคุมการกอสราง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

นายสินิทธ์ิ บุญสิทธ์ิ

สาํนกัผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สํานักสนับสนนุและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภูนาคพันธุ

รองอธบิดี
นายพงษนรา เย็นย่ิง 

รองอธบิดี 
นายอนวัช สวุรรณเดช

วิศวกรใหญ    นายเสถยีร  เจริญเหรียญ

9. 

10. 

11.  

12. นายสถติย  อินทามระ

สถาปนกิใหญ    นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี 

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน   (วาง) 

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี

 นายกรกฎ วงษสวุรรณ (รก.)
 กองคลัง

นางภัททิรา  สุริวรรณ

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร   นายเกษม  โคเลิศ 

กองผังเมอืงเฉพาะ
นายอุดม จิตตวงค

สาํนกังานคณะกรรมการผังเมอืง
นายสุเทพ ประเทืองโภคเจรญิ

สํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
นางพิชญณัชชา ศรีหิรัญรัตน

กองออกแบบกอสรางพลบัพลาพิธี
และโครงการพิเศษ

นายพิษณุ  มูลกะรัตน 

สาํนกังานวิเทศสมัพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

โครงการกอสรางกิจกรรมพิเศษ
 ในพระบรมวงศานุวงศ
 - ส.กอสรางและปรับปรุง
หมูพระที่น่ังอัมพรสถาน
    นายพิษณุ มูลกะรัตน
 - ส.กอสรางวังทวีวัฒนา
นายวิฑูรย  รัตนไพศาลวงศ
- ส. กอสรางและปรบัปรุง

วังศุโขทัย
นายสมนึก ปราบนอก

1. ผชช.ดานการผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.โสมวิภา โยธะพันธุ ) 

2. ผชช.ดานวางผังสถาปตยกรรม (สผม.)
(นายจารุโรจน  ภูประเสริฐ ) 

3. ผชช.ดานวิเคราะหผังเมือง (สพม.)
(น.ส.ศศิธร รุนดี )

4. ผชช.ดานวิเคราะหและประเมินผล (สพม.)
(นางเอ้ือมพร  วงศสวัสดิ์กุล ) 

5. ผชช.ดานการสาํรวจและแผนท่ี (สวผ.)
(นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข) 

6. ผชช.ดานวางแผนวิศวกรรม (สวผ.)
(นายวิชัย  กิตติพิชัย )    

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)

 (นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณะชัย ) 
(นายกนก สจุรติสญัชัย )

8. วิศวกรเครื่องกล ชช. (สวค.)
(นายสนุทร นํ้าเพชร) 

9. วิศวกรไฟฟา ชช. (สวค.)
(นายประสิทธ์ิ ผวิแดง) 

10.วิศวกรโยธา ชช. (สสผ.)
(นายสหรัฐ พิมพศักดิ์ )
(นายอรัญ  กิติเรืองแสง )
(นายพิศุทธ์ิ สุขุม)  

11.วิศวกรโยธา ชช. (สนอ.)
(นายวิบูลย  ลีพัฒนากิจ)  
(นายอนวัช บูรพาชน ) 

กองวเิคราะหวจิยัและทดสอบวสัดุ
นายอุทิศ  รักสัจจะ

กองบูรณะและบํารุงรักษา
นายพรพนม บัวช่ืน 

กองตรวจราชการ
นายสาโรช เอกสกุลวงศ

สํานักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
นางบงกช  สุวรรณเดช

กองมาตรฐานราคากลาง
นายอนันต  สิริพฤกษา 

6.

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายชยพล ธิติศักดิ์

สํานักงานเลขานกุารกรม
นายพีรพงษ จันทรา (รก.) 

สาํนกัพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

สาํนกัผังเมอืงรวมและผังเมอืงเฉพาะ         
วาท่ี ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

สาํนกัวิศวกรรมการผังเมอืง
นายสมเกียรต ิสิริพิทักษเดช

กองแผนงาน
นายเกิดศักด์ิ  ยะโสธร

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง

น.ส.อรอาภา โลหวีระ (รก.) 
ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ

นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธบิดี
 นายสมชาย  เมธวัฒนธรากลุ 

รองอธบิดี
 นายไตรรัตน พูลสวัสด์ิ 

ท่ีปรึกษาดานการผังเมือง  (วาง) 

1. 

2. วาท่ี พ.ต.อดิศักด์ิ นอยสุวรรณ

3. นายสมหวัง บุญระยอง

4. นายสมพร กาญจนนิรันดร

5. นายอิทธพิงศ  ตันมณี

7. นายสเุมธ มนีาภา

8. นายคธาทิพย  เอี่ยมกมลา

  ภาคเหนอื
    1.  กําแพงเพชร ( นายสุรเดช ศรีคํามลู รก.) 
    2.  เชียงราย (นายณรงค  นํ้าผึง้) 
    3.  เชียงใหม (นายวิรัช  ตั่งมั่นคงวรกุล )
    4.  ตาก ( นายณรงคเดช  ฉิมเล็ก )
    5.  นครสวรรค (น.ส.นิรชา  บัณฑิตยชาติ )
    6.  นาน  (นายนพรตัน มะโน )
   7.  พะเยา (นายถกนธ  ขายสุวรรณ )
    8.  พิจิตร (นายพีรพล  จนัทพรรณ )
    9.  พิษณุโลก (นายนรนิทร กวางทอง )
   10.  เพชรบูรณ (นายนิพนธ เนยเมืองปก)
   11.  แพร (น.ส.สิริกุล  เลี้ยงอนันต รก.)
   12.  แมฮองสอน (นายกิติพงษ ท่ีปรึกษา รก.)  
   13.  ลําปาง (นายประทีป ประคองวงศ )
   14.  ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค )
   15.   สุโขทัย (นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร )
   16.  อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย รก.) 
   17.  อุทัยธานี (นายสุวิทย เถ่ือนนอย รก.)

ผูตรวจราชการกรม

ภาคกลาง (ตอ)
   22.  สระบุรี (นางสาวสถาพร ลิม่พันธ รก.)
   23.  สิงหบุรี (นายทรงวุฒิ ไชยรินทร รก.)
   24.  สุพรรณบุรี (นายวีรวุฒ ิ ประวัติ)
   25.  อางทอง (นายอธิราช  กนกเวชยนัต) 
     
ภาคใต
   1. กระบ่ี  (นายสมบูรณ นวลเจริญ)
   2. ชุมพร   (นายอนุชิต มากนวล รก.)
   3. ตรงั (นายอารัต  เมืองจร) 
   4. นครศรีธรรมราช (นายทวี  ไขแกว)  
   5. นราธิวาส (นายอานนท  ทองสวาง)
   6. ปตตานี   (นายไมตรี สรรพสนิ) 
   7.  พังงา (นายรังสรรค ปานบุญ รก.) 
   8.  พัทลงุ (นายชัยรัตน ไกรฤกษ รก.)
   9. ภูเก็ต (นายสมมติร  สมบูรณ รก.) 
  10.ยะลา  (นายวีรพัฒน  บุณฑรกิ) 
  11.ระนอง  (นายอรัญ  จันทรตน)
  12.สงขลา (นายผดุงเดช ลือปยะพาณิชย)
  13.สตูล (นายประคอง  ชูนวล)
  14.สุราษฎรธานี  (นายกุมพล พฤฒิพฤกษ) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
   1.  กาฬสินธุ (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล รก.) 
   2.  ขอนแกน (นายอดเิรก  วัฒนาอุดมชัย)
   3.  ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)
   4.  นครพนม  (นายชิตชัย อินทรพาณิชย)
   5.  นครราชสีมา (นายสมเกียรติ วิรยิะกุลนันท)
   6.  บุรีรัมย (นายบัณฑติ โพธิดก รก.)
   7.  บึงกาฬ  (นายอนุชา  เจริญพันธ ) 
   8.  มุกดาหาร  (นายวาศักดิ์  เจมิจิระ )
   9.  มหาสารคาม  (นายศริวัชร ออนเหลา รก.)
  10.  ยโสธร (นายธีรพงศ  ไชยราช)
  11.  รอยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรีรัตน )
  12.  เลย  (นายสมพงษ ผลพัฒนกุล)
  13.  ศรสีะเกษ  (นายพิศฐศักดิ์ รตันวรรณี)
  14.  สกลนคร  (นายชัยวัฒน ปลายเนิน รก.)
  15.  สุรินทร (นายธนโชติ เกษตรสิงห รก. นายสัจจา พุก
สขุสกุล ชวยราชการ สน.ผูตรวจราชการกรม)
  16.  หนองคาย (นายวิชัย เพ็ญด)ี
  17.  หนองบัวลําภู (น.ส.สมุาลี บุบผาอินทร รก.)
  18.  อุบลราชธานี (นายภพ  ภูสมปอง )
  19.  อุดรธานี  (นายพรเทพ  ศรวีรานันท)
  20.  อํานาจเจริญ (นายปรพล เจรญิพงษ รก.)

ภาคกลาง
   1.  กาญจนบุร ี (นายประหยดั ตะคอนรัมย) 

    2.  จันทบุรี (นายสุวรรณ เจรญิพร)
    3.  ฉะเชิงเทรา  (นายเฉลมิพล  ต.สุวรรณ )
    4.  ชลบุรี  (นายศักดิ์สิทธ์ิ ศิรริตัตัญู)
    5.  ชัยนาท  (นายมีโชค นัฎสถาพร)
    6.  ตราด (นายอนันต  ประเสริฐผล รก.) 
    7.  นครนายก  (นายประสิทธ์ิ ศรีภิรมย รก.)
    8.  นครปฐม (นางเปรมจติ หอมจันทนากุล)
    9.  นนทบุร ี (นายชาญวิชญ  สริสินุทรานนท)
   10.  ปทุมธานี  (น.ส.บุษนี  แพรวิศวกิจ )
   11.  ปราจีนบุรี (นายวิทยา วงศเมือง )
   12.  ประจวบคีรีขันธ (นายสวุทิย  พลเสน รก.)  
   13.  พระนครศรอียธุยา ( นายสกัรนิทร  อินทรสถิตย ) 
   14.  เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์ )
   15.  ระยอง (นายธวัชชัย สุภาผล รก.)
   16.  ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
   17.  ลพบุร ี (นายสงบ วงศสวรรค)
   18.  สมุทรสาคร (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย)  
   19.  สมทุรสงคราม (น.ส.พรรณทิพย เปยมพุทธากุล  ) 
   20.  สมุทรปราการ (นายขจรศกัดิ์  สถาวรจนัทร )
   21.  สระแกว (น.ส.สุภรณ เวชกรณ )

กองนติกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ

นางจนิตนา อุดมพลานุรกัษ  (รก.)
กองควบคุมการกอสราง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

นายสินิทธ์ิ บุญสิทธ์ิ

สาํนกัผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สํานักสถาปตยกรรม
นายวิษณ ุ อยูดี

สํานักสนับสนนุและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภูนาคพันธุ

รองอธบิดี
นายพงษนรา เย็นย่ิง 

รองอธบิดี 
นายอนวัช สวุรรณเดช

วิศวกรใหญ    นายเสถยีร  เจริญเหรียญ

9. นายกฬัชัย  เทพวรชยั

10. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวฒัน 

11.  นายดนยั สนุนัทารอด

12. นายสถติย  อินทามระ

สถาปนกิใหญ    นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี 

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน   (วาง) 

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี

 นายกรกฎ วงษสวุรรณ (รก.)
 กองคลัง

นางภัททิรา  สุริวรรณ

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร   นายเกษม  โคเลิศ 

กองผังเมอืงเฉพาะ
นายอุดม จิตตวงค

สาํนกังานคณะกรรมการผังเมอืง
นายสุเทพ ประเทืองโภคเจรญิ

สํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
นางพิชญณัชชา ศรีหิรัญรัตน

กองออกแบบกอสรางพลบัพลาพิธี
และโครงการพิเศษ

นายพิษณุ  มูลกะรัตน 

สาํนกังานวิเทศสมัพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

โครงการกอสรางกิจกรรมพิเศษ
 ในพระบรมวงศานุวงศ
 - ส.กอสรางและปรับปรุง
หมูพระที่น่ังอัมพรสถาน
    นายพิษณุ มูลกะรัตน
 - ส.กอสรางวังทวีวัฒนา
นายวิฑูรย  รัตนไพศาลวงศ
- ส. กอสรางและปรบัปรุง

วังศุโขทัย
นายสมนกึ ปราบนอก

1. ผชช.ดานการผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.โสมวิภา โยธะพันธุ ) 

2. ผชช.ดานวางผังสถาปตยกรรม (สผม.)
(นายจารุโรจน  ภูประเสริฐ ) 

3. ผชช.ดานวิเคราะหผังเมือง (สพม.)
(น.ส.ศศิธร รุนดี )

4. ผชช.ดานวิเคราะหและประเมินผล (สพม.)
(นางเอ้ือมพร  วงศสวัสดิ์กุล ) 

5. ผชช.ดานการสาํรวจและแผนท่ี (สวผ.)
(นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข) 

6. ผชช.ดานวางแผนวิศวกรรม (สวผ.)
(นายวิชัย  กิตติพิชัย )    

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)

 (นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณะชัย ) 
(นายกนก สจุรติสญัชัย )

8. วิศวกรเครื่องกล ชช. (สวค.)
(นายสนุทร นํ้าเพชร) 

9. วิศวกรไฟฟา ชช. (สวค.)
(นายประสิทธ์ิ ผวิแดง) 

10.วิศวกรโยธา ชช. (สสผ.)
(นายสหรัฐ พิมพศักดิ์ )
(นายอรัญ  กิติเรืองแสง )
(นายพิศุทธ์ิ สุขุม)  

11.วิศวกรโยธา ชช. (สนอ.)
(นายวิบูลย  ลีพัฒนากิจ)  
(นายอนวัช บูรพาชน ) 

กองวเิคราะหวจิยัและทดสอบวสัดุ
นายอุทิศ  รักสัจจะ

กองบูรณะและบํารุงรักษา
นายพรพนม บัวช่ืน 

กองตรวจราชการ
นายสาโรช เอกสกุลวงศ

สํานักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
นางบงกช  สุวรรณเดช

กองมาตรฐานราคากลาง
นายอนันต  สิริพฤกษา 

6. - วาง -

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายชยพล ธิติศักดิ์

สํานักงานเลขานกุารกรม
นายพีรพงษ จนัทรา

สาํนกัพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

สาํนกัผังเมอืงรวมและผังเมอืงเฉพาะ         
วาท่ี ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

สาํนกัวิศวกรรมการผังเมอืง
นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข (รก.)

กองแผนงาน
นายเกิดศักด์ิ  ยะโสธร

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง

น.ส.อรอาภา โลหวีระ
ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ

นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธบิดี
 นายสมชาย  เมธวัฒนธรากลุ 

รองอธิบดี 
นายอนวัช สวุรรณเดช

ท่ีปรึกษาดานการผังเมือง  (วาง) 

   นายดนัย สุนันทารอด

2. นายคธาทิพย  เอี่ยมกมลา

3. นายสมหวัง บุญระยอง

4. วาท่ี พ.ต.อดิศักด์ิ นอยสุวรรณ 

5. นายสเุมธ มนีาภา 

7. นายกัฬชัย  เทพวรชยั

8. นายอิทธพิงศ  ตันมณี

  ภาคเหนอื
    1.  กําแพงเพชร ( นายสุรเดช ศรีคํามลู รก.) 
    2.  เชียงราย (นายณรงค  นํ้าผึง้) 
    3.  เชียงใหม (นายวิรัช  ตั่งมั่นคงวรกุล )
    4.  ตาก ( นายณรงคเดช  ฉิมเล็ก )
    5.  นครสวรรค (น.ส.นิรชา  บัณฑิตยชาติ )
    6.  นาน  (นายนพรตัน มะโน )
   7.  พะเยา (นายถกนธ  ขายสุวรรณ )
    8.  พิจิตร (นายพีรพล  จนัทพรรณ )
    9.  พิษณุโลก (นายนรนิทร กวางทอง )
   10.  เพชรบูรณ (นายนิพนธ เนยเมืองปก)
   11.  แพร (น.ส.สิริกุล  เลีย้งอนันต)
   12.  แมฮองสอน (นายกิติพงษ ท่ีปรึกษา รก.)  
   13.  ลําปาง (นายประทีป ประคองวงศ )
   14.  ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค )
   15.   สุโขทัย (นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร )
   16.  อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย) 
   17.  อุทัยธานี (นายสุวิทย เถ่ือนนอย)

ผูตรวจราชการกรม

ภาคกลาง (ตอ)
   22.  สระบุรี (นางสาวสถาพร ลิม่พันธ)
   23.  สิงหบุรี (นายทรงวุฒิ ไชยรินทร)
   24.  สุพรรณบุรี (นายวีรวุฒ ิ ประวัติ)
   25.  อางทอง (นายอธิราช  กนกเวชยนัต) 
     
ภาคใต
   1. กระบ่ี  (นายสมบูรณ นวลเจริญ)
   2. ชุมพร   (นายอนุชิต มากนวล)
   3. ตรงั (นายอารัต  เมืองจร) 
   4. นครศรีธรรมราช (นายทวี  ไขแกว)  
   5. นราธิวาส (นายอานนท  ทองสวาง)
   6. ปตตานี   (นายไมตรี สรรพสนิ) 
   7.  พังงา (นายรังสรรค ปานบุญ รก.) 
   8.  พัทลงุ (นายชัยรัตน ไกรฤกษ รก.)
   9. ภูเก็ต (นายสมมติร  สมบูรณ) 
  10.ยะลา  (นายวีรพัฒน  บุณฑรกิ) 
  11.ระนอง  (นายอรัญ  จันทรตน)
  12.สงขลา (นายผดุงเดช ลือปยะพาณิชย)
  13.สตูล (นายประคอง  ชูนวล)
  14.สุราษฎรธานี  (นายกุมพล พฤฒิพฤกษ) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
   1.  กาฬสินธุ (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล) 
   2.  ขอนแกน (นายอดเิรก  วัฒนาอุดมชัย)
   3.  ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)
   4.  นครพนม  (นายชิตชัย อินทรพาณิชย)
   5.  นครราชสีมา (นายประสิทธ์ิ ศรีภิรมย)
   6.  บุรีรัมย (นายบัณฑติ โพธิดก)
   7.  บึงกาฬ  (นายอนุชา  เจริญพันธ ) 
   8.  มุกดาหาร  (นายวาศักดิ์  เจมิจิระ )
   9.  มหาสารคาม  (นายศริวัชร ออนเหลา)
  10.  ยโสธร (นายธีรพงศ  ไชยราช)
  11.  รอยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรีรัตน )
  12.  เลย  (นายสมพงษ ผลพัฒนกุล)
  13.  ศรสีะเกษ  (นายพิศฐศักดิ์ รตันวรรณี)
  14.  สกลนคร  (นายชัยวัฒน ปลายเนิน)
  15.  สุรินทร (นายธนโชติ เกษตรสิงห รก. นายสัจจา พุก
สขุสกุล ชวยราชการ สน.ผูตรวจราชการกรม)
  16.  หนองคาย (นายวิชัย เพ็ญด)ี
  17.  หนองบัวลําภู (น.ส.สมุาลี บุบผาอินทร รก.)
  18.  อุบลราชธานี (นายภพ  ภูสมปอง )
  19.  อุดรธานี  (นายพรเทพ  ศรวีรานันท)
  20.  อํานาจเจริญ (นายปรพล เจรญิพงษ รก.)

ภาคกลาง
   1.  กาญจนบุร ี (นายประหยดั ตะคอนรัมย) 

    2.  จันทบุรี (นายสุวรรณ เจรญิพร)
    3.  ฉะเชิงเทรา  (นายเฉลมิพล  ต.สุวรรณ )
    4.  ชลบุรี  (นายศักดิ์สิทธ์ิ ศิรริตัตัญู)
    5.  ชัยนาท  (นายมีโชค นัฎสถาพร)
    6.  ตราด (นายอนันต  ประเสรฐิผล) 
    7.  นครนายก  (นายปรีดี สถิตยชัยวัฒนา รก.)
    8.  นครปฐม (นางเปรมจติ หอมจันทนากุล)
    9.  นนทบุร ี (นายชาญวิชญ  สริสินุทรานนท)
   10.  ปทุมธานี  (น.ส.บุษนี  แพรวิศวกิจ )
   11.  ปราจีนบุรี (นายวิทยา วงศเมือง )
   12.  ประจวบคีรีขันธ (นายสุวิทย  พลเสน)  
   13.  พระนครศรอียธุยา ( นายสกัรนิทร  อินทรสถิตย ) 
   14.  เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์ )
   15.  ระยอง (นายธวัชชัย สุภาผล)
   16.  ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
   17.  ลพบุร ี (นายสงบ วงศสวรรค)
   18.  สมุทรสาคร (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย)  
   19.  สมทุรสงคราม (น.ส.พรรณทิพย เปยมพุทธากุล  ) 
   20.  สมุทรปราการ (นายขจรศกัดิ์  สถาวรจนัทร )
   21.  สระแกว (น.ส.สุภรณ เวชกรณ )

กองนติกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
นางจนิตนา อุดมพลานุรกัษ 

กองควบคุมการกอสราง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

นายสินิทธ์ิ บุญสิทธ์ิ

สาํนกัผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สาํนกัวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ
นายวิรัชต  ทองรวย

สํานักสถาปตยกรรม
นายวิษณ ุ อยูดี

สํานักสนับสนนุและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภูนาคพันธุ

รองอธบิดี
นายพงษนรา เย็นย่ิง 

รองอธบิดี
 นายไตรรัตน พูลสวัสด์ิ

วิศวกรใหญ    นายเสถยีร  เจริญเหรียญ

9. นายสมพร กาญจนนิรันดร

10. นายสมเกียรติ วิรยิะกุลนันท

11. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวฒัน 

12. นายสถติย  อินทามระ

สถาปนกิใหญ    นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี 

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน   (วาง) 

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี

 นายกรกฎ วงษสวุรรณ
 กองคลัง

นางภัททิรา  สุริวรรณ

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร   นายเกษม  โคเลิศ 

กองผังเมอืงเฉพาะ
นายอุดม จิตตวงค

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย 
การผังเมอืงแหงชาติ

นายสุเทพ ประเทืองโภคเจรญิ

สํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
นางพิชญณัชชา ศรีหิรัญรัตน

กองออกแบบกอสรางพลบัพลาพิธี
และโครงการพิเศษ

นายพิษณุ  มูลกะรัตน 

สาํนกังานวิเทศสมัพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

โครงการกอสรางกิจกรรมพิเศษ
 ในพระบรมวงศานุวงศ
 - ส.กอสรางและปรับปรุง
หมูพระที่น่ังอัมพรสถาน
    นายพิษณุ มูลกะรัตน
 - ส.กอสรางวังทวีวัฒนา
นายวิฑูรย  รัตนไพศาลวงศ
- ส. กอสรางและปรบัปรุง

วังศุโขทัย
นายสมนึก ปราบนอก

1. ผชช.ดานการผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.โสมวิภา โยธะพันธุ ) 

2. ผชช.ดานวางผังสถาปตยกรรม (สผม.)
(นายจารุโรจน  ภูประเสริฐ ) 

3. ผชช.ดานวิเคราะหผังเมือง (สพม.)
(น.ส.ศศิธร รุนดี )

4. ผชช.ดานวิเคราะหและประเมินผล (สพม.)
(นางเอ้ือมพร  วงศสวัสดิ์กุล ) 

5. ผชช.ดานการสาํรวจและแผนท่ี (สวผ.)
(นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข) 

6. ผชช.ดานวางแผนวิศวกรรม (สวผ.)
(นายวิชัย  กิตติพิชัย )    

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)

 (นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณะชัย ) 
(นายกนก สจุรติสญัชัย )

8. วิศวกรเครื่องกล ชช. (สวค.)
(นายสนุทร นํ้าเพชร) 

9. วิศวกรไฟฟา ชช. (สวค.)
(นายประสิทธ์ิ ผวิแดง) 

10.วิศวกรโยธา ชช. (สสผ.)
(นายสหรัฐ พิมพศักดิ์ )
(นายอรัญ  กิติเรืองแสง )
(นายพิศุทธ์ิ สุขุม)  

11.วิศวกรโยธา ชช. (สนอ.)
(นายวิบูลย  ลีพัฒนากิจ)  
(นายอนวัช บูรพาชน ) 

กองวเิคราะหวจิยัและทดสอบวสัดุ
นายอุทิศ  รักสัจจะ

กองบูรณะและบํารุงรักษา
นายพรพนม บัวช่ืน 

กองตรวจราชการ
นายสาโรช เอกสกุลวงศ

สํานักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
นางบงกช  สุวรรณเดช

กองมาตรฐานราคากลาง
นายอนันต  สิริพฤกษา 

6. นายทัน สรอยศักด์ิ 

ท่ีปรึกษาดานการผังเมือง นางพจนยี  ขจรปรีดานนท รก. 

รองอธบิดี
นายพงษนรา เย็นย่ิง 

รองอธบิดี 
นายอนวัช สวุรรณเดช

9. นายกฬัชัย  เทพวรชยั

10. นายวิรัชต  ทองรวย

11.  นายดนยั สนุนัทารอด

12. นายสถติย  อินทามระ

ท่ีปรึกษาดานการผังเมือง  (วาง) 

รองอธบิดี
นายพงษนรา เย็นย่ิง 

รองอธบิดี 
นายอนวัช สวุรรณเดช

9. นายกฬัชัย  เทพวรชยั

10. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวฒัน 

11.  นายดนยั สนุนัทารอด

12. นายสถติย  อินทามระ

ท่ีปรึกษาดานการผังเมือง นางพจนยี  ขจรปรีดานนท รก. 

รองอธบิดี
นายพงษนรา เย็นย่ิง 

รองอธบิดี 
นายอนวัช สวุรรณเดช

9. นายกฬัชัย  เทพวรชยั

10. นายวิรัชต  ทองรวย

11.  นายดนยั สนุนัทารอด

12. นายสถติย  อินทามระ

ท่ีปรึกษาดานการผังเมือง  นายสมเกยีรติ สิริพิทักษเดช (รก.) 

รองอธบิดี
นายพงษนรา เย็นย่ิง 

รองอธบิดี 
นายไตรรัตน พูลสวัสด์ิ

9. นายสมพร กาญจนนิรันดร

10. นายสมเกียรติ วริิยะกุลนันท

11.  นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน 

12. นายสถติย  อินทามระ
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