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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ค าน า 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับโดย
แผนระดับที ่1 ไดแ้ก ่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับที่ 2 ไดแ้ก ่แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนระดับชาติว่าความมั่นคงและแผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการระยะ  5 ปี แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการรายปีหรือแผนอ่ืนๆ และมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ดังนั้นส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปีโดยให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2  
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดส่งให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผ่านทางระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการนั้นจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ  5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง 
ต่อสภาและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยในวาระเริ่มแรกให้จัดท าเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ถึงปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงจ าเป็นต้องทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแนวทาง 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของกรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดย
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) มีเนื้อหาสาระครอบคลุมภารกิจหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วยด้านการผังเมืองการพัฒนาเมืองการอาคารและการบริการด้านช่างรวมทั้งสอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2563 – 2565 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปรีวมถึงยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญๆเช่นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ ายุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นต้น 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้น ายุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่การปฏิบัติ โดยการถ่ายทอดตัวชี้วัด  
และค่าเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อน
การปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 



 
 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

� 

        

            

                          

                   

                      Cascading)

                                                               
              
        

         
     

      

              
     

                                                                                   
      

 
 

�   �   
          

   �   �     

          

            

           /   

�   �   �       

             /   

                     

                 

           �                  

                           

    �       

          

    �      

              

 

 
 
 



 
 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

 
สารบัญ 

 
 
                                                                                                                  หน้า 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ                                                                                         1 
 
อ านาจหน้าที่                                                                                                  2 
 
การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน                                                                      9 
 
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ                                                                    12 
     
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายองค์กร และการบริหารจัดการภาครัฐ    32 
 
เอกสารอ้างอิง                                                                                                 46 
 
ภาคผนวก 
                                                                                                    



1 
 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 
“เป็นองคก์รแกนน าของประเทศในด้านการผังเมืองการพัฒนาเมืองและการอาคารให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย

รักษาสภาพแวดล้อมประหยัดพลังงานและมีอัตลักษณ์” 
 
นิยามของวิสัยทัศน์ (Definition) 
 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีอ านาจหน้าที่ในการวางและจัดท าผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคารและ 
การบริการด้านช่างโดยมุ่งเน้นการก าหนดนโยบายการวางผังเมืองเชื่อมโยงกันในทุกระดับเพ่ือให้ กรอบชี้น า 
ในการก ากับดูแลการพัฒนาพ้ืนที่เมืองชุมชนและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือป้องกัน
บรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติน้ าท่วมการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ าและริมทะเลทั่วประเทศพร้อมทั้ง
ด าเนินการก ากับควบคุมดูแลตรวจสอบอาคารและการให้บริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย 
มีอัตลักษณ์และประหยัดพลังงาน 
 
พันธกิจ (Mission) 

 
1. สนับสนุนก าหนดก ากับและพัฒนาปรับปรุงให้ งานผังเมืองและโยธาธิการมีมาตรฐานวิชาการ 

ที่สามารถสนองตอ่ความต้องการทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการด าเนินการพัฒนาเมืองท้องถิ่นและชุมชน 
3. พัฒนาปรับปรุงส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การผังเมืองและโยธาธิการ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

อ านาจหน้าที ่
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545  
ข้อ 2 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ  การโยธาธิการ การ

ออกแบบการก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ด าเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในดา้นการพัฒนาเมือง พ้ืนที่ และชนบท โดยการก าหนดและก ากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐาน
และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการก าหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง 
เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
และสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ด ีอันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วย
การขุดดินและถมดินกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๒) วางและจัดท าผังเมืองประเภทอ่ืนๆตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่ 
ส่วนราชการอ่ืนรอ้งขอและด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้นๆ 

(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางผังวิจัยติดตามประเมินผลและ
พัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการวางผังออกแบบควบคุมการก่อสร้างบูรณะเมืองหรืออาคารและ
สิ่งกอ่สร้างของหน่วยงานของรัฐ 

(5) ให้บริการและค าปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบงานก่อสร้างและงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมฯ
แก่หนว่ยงานต่าง ๆ 

(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างและควบคุมอาคารก่อสร้างอาคารและโครงสร้าง
พ้ืนฐานรวมทั้งการบูรณะและบ ารุงรักษา 

(7) ด าเนินการประสาน ก ากับดูแล สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เป็นไปตามผังเมืองรวม ทั้งก ากับตรวจสอบการใช้อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(8) ด าเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
(9) ด าเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

หนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้งในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
(10)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี 

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ภาคผนวก) 
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 

และค าสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 1808/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ค าสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ที่ 1809/2558 ลงวันที่  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และค าสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง  ที่ 825/2563  
ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
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แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ
 

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาวิวัฒน์ สังคมวัฒนธรรมการเมืองสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้นประเทศไทยจึงต้องมีการทบทวน ปรับปรุง
นโยบาย ทิศทางในการพัฒนาประเทศให้ทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะภารกิจ 
ด้านการผังเมืองที่เป็นภารกิจส าคัญ ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ เหมาะสมกับลักษณะ 
ทางกายภาพของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลก็ได้ให้ความส าคัญกับภารกิจด้านผังเมืองมาก โดยมีความมุ่งหวังให้ผังเมือง 
สามารถเป็นกรอบชี้น าในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทย
จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดท ายุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยใช้เทคนิค Scenario 
Planning ซึ่งในกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นในการพัฒนาในด้านของนโยบายส าคัญ ๆ 
ในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 

จากวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิต โครงสร้างทางสังคม 
ค่านิยม ทัศนคติ การศึกษา ระบบการปกครอง และการใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความตอ้งการของประเทศ
ที่มียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการ
เสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้อยู่ดี 
มีสุข รู้จักความพอประมาณอย่างมีเหตุผล และมีระบบคุ้มกันที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาที่มุ่งสู่คุณภาพในทุกด้าน 
และการจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นแม่แบบของการวางแผนด้านเศรษฐกิจ
และสังคมในประเทศไทยอย่างเด่นชัด รวมทั้งยังเป็นเป้าหมายร่วมที่คนในสังคมไทยพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะเดียวกัน เพ่ือให้การพัฒนาในระดับพ้ืนที่มีศักยภาพและสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังเมืองที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ก็มีส่วนส าคัญในการพัฒนา
เมืองหรือชุมชน 
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แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2563 – 2565 
 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ของประชาชน ซึ่งมีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ที่แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยมีแผนงาน/โครงการ ลงไปถึงในระดับชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง  
ซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือให้
การด าเนินงานภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะภารกิจ ด้านผังเมือง 
การพัฒนาเมืองหรือชุมชน การอาคารและการบริการดา้นช่างก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ในทุกระดับ รวมทั้งสร้างจิตส านึกและการบังคับใช้
กฎหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
นโยบายของผูบ้ริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความส าคัญในการวางรากฐานของบ้านเมือง คือ เรื่องผังเมือง 
เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของการสร้างเมืองซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะก าหนดทิศทางของเมืองในอนาคต นอกจากนั้น 
ยังให้ความส าคัญกับบทบาทของการเป็นช่างของแผ่นดินและสถาปนิกของแผ่นดิน ผู้บริหารได้มีนโยบายที่สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในปัจจุบันโดยด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ 4 ด้าน ได้แก ่

ด้านการผังเมืองวางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอด  
สู่การวางผังระดับจังหวัด  

ด้านการพัฒนาเมืองพัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีมาตรฐานโดยมีระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

ด้านการอาคารเพ่ือให้อาคารมั่นคงปลอดภัยมีอัตลักษณ์ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน โดย
การออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร 

ด้านการให้บริการดา้นช่าง มุง่ให้บริการงานช่างทุกระดับในฐานะช่างของแผ่นดิน โดยให้บริการด้านการ
ออกแบบอาคารทดสอบวัสดุและให้ค าปรึกษาด้านช่าง กรมโยธาธิการและผังเมืองถือเป็นหน่วยงานหลักด้านช่าง  
เป็นช่างหลวงของแผ่นดิน เป็นสถาปนิกและนักผังเมืองของประเทศ 

ผู้บริหารของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนและด าเนินการตามภารกิจ
ทั้ง 4 ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีความสุข อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ด้านความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนอย่ างรวดเร็ว มีการ
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีการประสานงานการท างานร่วมกัน โดย 
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับหน้าที่ในการวางรากฐานของบ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่อง “ผังเมืองเปรียบเสมือนกับเป็น
พิมพ์เขียวของการสร้างเมือง” ซึ่งตอ้งมีความชัดเจนและต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การวางผังเมืองเป็นเรื่องที่ยาก
เนื่องจากเก่ียวเนื่องกับผลประโยชน์ มีทั้งผู้ไดป้ระโยชน์และเสียประโยชน์ บทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมี
ความส าคัญมาก กรมฯ จึงให้ความส าคัญรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจ
กับประชาชนเพ่ือให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการวางผังเมืองในภาพรวม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเมืองอย่างยั่งยืน  
และต้องอาศัยความเข้าใจ ความเสียสละของประชาชนอันเป็นหัวใจส าคัญในการวางผังเมือง 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยที่ 
เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
แก่หน่วยงานของภาครัฐและประชาชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
โครงการของภาครัฐอย่างกว้างขวาง มุง่เน้นให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองโดยตรงมากขึ้น
ดังนั้นระบบราชการจ าเป็นต้องยอมรับและปรับให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นร่วม
ปฏิบัติงานและตรวจสอบผลการด าเนินงานภายใต้เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

หากเราต้องการพัฒนาประเทศให้เกิดผลส าเร็จอย่างสูงสุดจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอรับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการให้ข้อมูล 
ที่แสดงถึงความตอ้งการ ปัญหาผลกระทบ สิ่งที่อยากให้ด าเนินการแก้ไข ตลอดจนความคาดหวังที่แท้จริงเพ่ือที่จะได้
น ามาสู่การร่วมคิดรว่มกันวิเคราะห์และวางแผนด าเนินการแก่ไขตอ่ไป 
 

ความต้องการของผูบ้ริหารในระดับประเทศ 
นอกจากกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วยังมีกลุ่มของผู้มีที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆอาทิเช่นองค์กร

อิสระนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีนักการเมืองคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมืองเป็น
ต้นซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินการตามภารกิจด้านผังเมืองเหมือนกันที่กระบวนการจัดท าผังเมือง 
มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมืองรวมถึงกระบวนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
เพ่ือบังคับใช้และก ากับดูแลเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองต่อไปซึ่งความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มนี้คือ
ทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการขับเคลื่อนและการน าผังเมืองไปปฏิบัติได้
อย่างเปน็รูปธรรม 
การพัฒนาการคาดการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

การพัฒนาจากการคาดการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการสร้างภาพในอนาคตที่จะต้อง
พิจารณาว่าปัจจัยส าคัญใดที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กรและท าให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่ง โดยเริ่มต้นจากการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดซึ่งวิเคราะห์จากตัวแปร
สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย ๔ เรื่อง ไดแ้ก ่๑) สภาพเศรษฐกิจ ๒) สภาพเทคโนโลยี ๓) การเมืองและกฎหมาย
๔) สภาพสังคมและวัฒนธรรมพร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือทราบจุดแข็ง (สิ่งที่องค์กรมีอยู่ และท าให้
องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขัน) และจุดอ่อน (สิ่งที่องค์กรมีอยู่และท าให้องค์กรด้อยกว่าคู่แข่งขัน) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็น
ปัจจัยน าเขา้ที่จะช่วยก าหนดภาพและทิศทางของภารกิจขององค์กรที่จะกา้วต่อไปขา้งหน้าซึ่งมีผลต่อความส าเร็จของ
องคก์รในอนาคต 
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อภารกิจในอนาคต (Key Success Factor) 

ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Key Success Factors : KSF) เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญต่อการบรรลุ
ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมเพ่ือให้การปฏิบัติงานทุกระดับมุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกัน ท าให้บุคลากรและผู้บริหารขององคก์รรู้ว่าตอ้งท าสิ่งใดบ้างเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ด้วยเหตุนี้
ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จจึงเป็นการให้หลักการแนวทางหรือวิธีการที่องค์กรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์  
หากปราศจากปัจจัยแห่งความส าเร็จแล้ววิสัยทัศน์ขององค์กรก็จะไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ไม่จ าเป็นต้องวัดผลได้แต่จะท าหน้าที่ชี้น าหรือเป็นหลักส าคัญของการบรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จของ
องค์กรและท าให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขันโดยปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จสามารถก าหนดได้จากวิสัยทัศน์และภารกิจ
ขององค์กรโดยให้ความส าคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กร ไม่เน้นปัจจัยน าเข้าหรือกระบวนการ และมีความ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์พันธกิจหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมุ่งเน้นเฉพาะงานที่ส าคัญๆ เท่านั้นอย่างไรก็ตาม 
ในการก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จจะต้องมีความชัดเจนไม่คลุมเครือมีความหมายเฉพาะเจาะจงและสามารถ
สื่อความหมายได้อย่างเดียวกัน และตอ้งเขา้ใจงา่ยเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจตรงกันถึงสิ่งที่องค์กรมุ่งหวังและวิธีการ
ที่จะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจากการวิเคราะห์ภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมืองพบว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้ภารกิจสามารถ
ด าเนินตอ่ไปไดด้ีและประสบความส าเร็จประกอบไปด้วย 

1) มีการวางและจัดท าผังเมืองในระดับต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและเป็นขั้นตอน  
มีการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของผังเมือง และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
โดยให้มีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเขา้มามีส่วนร่วมในการวางและจัดท าผังเมือง 

2) ภารกิจการพัฒนาเมือง การอาคารที่มีก ากับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร รวมถึง
การให้ค าปรึกษาแนะน าและให้บริการด้านช่างเพ่ือให้งานก่อสร้างได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีอัตลักษณ์
และประหยัดพลังงาน 

3) มีการพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งบุคลากรเป็นปัจจัย
หลักท่ีส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรเนื่องจากเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้สามารถด าเนิน
ต่อไปข้างหน้าได้ การที่บุคลากรของกรมมีทักษะและความรู้ความสามารถจะท าให้กระบวนการท างานมีความเป็น 
มืออาชีพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งความส าเร็จขององค์กรนั้นยังเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการน ากลยุทธ์ 
ไปประยุกตป์ฏิบัติทั้งนี้ผู้บริหารควรมีการมอบหมายและก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงานสิ่งส าคัญในการน า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความเขา้ใจและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท ้

4) การมีความพร้อมของทรัพยากรได้แก่ปัจจัยด้านเครื่องมือ ปัจจัยด้านงบประมาณและจ านวน
บุคลากรซึ่งความพร้อมของทรัพยากรเป็นข้อได้เปรียบ และจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภารกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ 

5) การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายผังเมืองโดยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนซึ่ง
ปัจจัยด้านกฎหมายเป็นปัจจัยที่จะท าให้ภารกิจด้านการผังเมืองด าเนินต่อไปได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นล าดับ
ขั้นตอน รวมถึงลดความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึน และยังทันต่อสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป 

6) บูรณาการด าเนินงานและโครงสร้างด้านการผังเมืองขององค์กร องค์กรมีการบูรณาการท างาน
รว่มกันในแต่ละหน่วยงานและในทุกภาคส่วน เพ่ือให้มีทิศทางการด าเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน 

7) มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
นั้นจะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือปัจจัยด้านบุคลากร องค์ความรู้และการมี
จิตส านึกเพ่ือสาธารณะ ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบายด้านการผังเมือง และปัจจัยด้าน
กฎหมาย ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวล้วนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรใหป้ระสบความส าเร็จ 

 



7 
 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

เป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงาน (Goal) 
 

เป้าหมายขององค์กรจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อภารกิจที่องค์กรด าเนินการอยู่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งทุกภาคส่วน
จะต้องอาศัยการบูรณาการท างานร่วมกันจึงจะท าให้ภารกิจนั้นสามารถประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และสร้าง
ความพึงพอใจได้ในทุกภาคส่วน นอกจากนี้การที่ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงเป้าหมายของภารกิจที่ชัดเจนว่าคืออะไรและควร
จะด าเนินการในเรื่องใดก่อน นอกจากจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อนยังช่วยให้มีการจัดสรร 
การใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย 

นอกจากนี้ ความไม่สมดุลของการพัฒนาพ้ืนที่ที่ ผ่ านมาก่อให้ เกิดความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนถึงขั้นใกล้วิกฤตและปัญหาน้ าท่วม มีการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานซ้ าซ้อน 
ไม่เชื่อมโยงกับการให้บริการทางสังคมไม่เพียงพอ ปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมต่าง ๆ ปัญหาเหล่านี้นอกจาก 
จะท าให้คุณภาพชีวิตของคนไทยลดลงแล้วยังจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตการค้าการลงทุนและการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ ในการพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวการณ์แข่งขันที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง ดังนั้นการที่พ้ืนที่ 
ทั่วประเทศได้รับการวางและจัดท าผังเมืองจะช่วยสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นการสนับสนุนและ
สร้างความพร้อมให้ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลก ขณะเดียวกันยังเป็นการรักษาความสมดุลของการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงท าให้การพัฒนาในทุกด้านเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน อีกทั้งการที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจ
ด้านการผังเมือง จะท าให้เมืองได้รับการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีศักยภาพในการรองรับการขยายตัว 
ในอนาคต และการที่ผังเมืองได้รับการยอมรับและสนับสนุนในทุกฝ่ายจะสามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเสมอภาคในภูมิภาคได้อีกดว้ย 

ดังนั้นเป้าหมายการด าเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในอนาคต คือ ประเทศมีผังเมือง 
เป็นกรอบชี้น าในการพัฒนาเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่เหมาะสม มีความน่าอยู่ อาคารภาครัฐมีความมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะสามารถสร้างความสมดุลระหว่างเมืองกับชนบทช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยรวม อีกทั้งยังมีสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศดว้ย 

 
ความเสี่ยงของภารกิจ (Risk) 

 

ความเสี่ยงในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง (Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะแต่ละภารกิจเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยตรง จึงต้องมีการวางแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งความเสี่ยงในการวางแผนปฏิบัติราชการส่วนใหญ่มีความผิดพลาดในกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ท าให้มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ทั้งในด้านกายภาพของพ้ืนที่ ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการคาดการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งถ้าหากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในเบื้องต้นผิด
ทิศทางก็จะส่งผลให้การวางแผนปฏิบัติราชการผิดทิศทางตามไปด้วย ซึ่งเป็นเหตุให้การด าเนินงานของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองไมส่อดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
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ดังนั้นกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจึงมีความส าคัญมากเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุ
ส าคัญ ที่ภารกิจผังเมืองมีความเสี่ยงและไม่สามารถชี้น าการพัฒนาได้ จะพบว่าบุคลากรที่รับผิดชอบในขั้นตอน 
ของการวิเคราะห์ข้อมูลขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการวางแผน อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย  
ในการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ที่ส าคัญในกระบวนการวางแผนต้องมีการ
ก าหนดเป้าหมาย (Goal) ไว้ชัดเจนสามารถด าเนินการได้ และการวางแผนปฏิบัติราชการจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
เพ่ือให้การด าเนินงานทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจากการวางแผนการปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
พบว่ามีข้อจ ากัดและมีความเสี่ยงในการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ไมส่อดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
2) ข้อจ ากัดของระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการแผนปฏิบัติราชการ เช่น การแผนงาน/โครงการในการ

สนับสนุนการวางและจัดท าผังเมือง การพัฒนาเมืองยังขาดความทันสมัยและไม่ เชื่อมโยงกัน และที่ส าคัญข้อมูล 
ไม่ Automatic ในการ update ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารของท้องถิ่น เป็นต้น
ท าให้ไมเ่ห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภาพของเมืองไม่ dynamics 

3) ข้อจ ากัดในเรื่องของการลิดรอนสิทธิต่าง ๆ ของประชาชน ท าให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไมใ่ห้ความร่วมมือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว ที่แตล่ะเมืองไม่มีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน 

ดังนั้นการจะผลักดันหรือขับเคลื่อนให้แผนปฏิบัติราชการประสบความส าเร็จกรมโยธาธิการและผังเมือง
จะตอ้งมีการวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือขจัดความเสี่ยง
และอุปสรรคให้ลดลงได้มากที่สุด รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายผังเมืองให้ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาเมืองที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
 

โดยสามารถก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานจ าแนกตามแต่ละจุดยืนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ผังเมืองทุกระดับเป็นกรอบชี้น าในการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์เชิงรุก : 
(1) ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศด้านกายภาพด้วยการวางผังเมือง 
(2) ผลักดันให้ผังเมืองทุกระดับน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเปน็รูปธรรม 
(3) บูรณาการงานผังเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน: 
(1) สร้างเครือขา่ยให้เห็นความส าคัญของผังเมืองโดยการให้ข้อมูลด้านการผังเมืองที่ถูกต้อง 
(2) ประชาสัมพันธ์งานด้านการผังเมืองและการพัฒนาเมือง 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข : 
(1) พัฒนากฎหมายผังเมือง 
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการผังเมือง 
(3) บูรณาการการท างานด้านผังเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การพัฒนาและปรับปรุงเมืองให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 

กลยุทธ์เชิงรุก : 
(1) ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 
(2) พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับศักยภาพของเมือง 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน :  
(1) พัฒนาเครือข่ายให้ข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับการพัฒนาเมือง 
(2) ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข : 
(1) บูรณาการข้อมูลการพัฒนาเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(2) เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

3. การก ากับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร 

กลยุทธ์เชิงรุก :  
(1) ให้ก ากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
(2) เพ่ิมบทบาทกรมฯให้สามารถซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารภาครัฐที่ไม่มีความปลอดภัย 
(3) การก าหนดรายการคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอาคาร 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน :  
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเจ้าของอาคารตระหนักถึงระบบความปลอดภัยในอาคาร 
(2) ส่งเสริมใหเ้จ้าของอาคารใช้วัสดุก่อสร้างที่หลากหลายและได้มาตรฐาน 
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กลยุทธ์เชิงแก้ไข :  
(1) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายอาคาร 
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลอาคารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(3) เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการอาคาร 
(4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานอาคาร 
 

๔. การพัฒนาอาคารสร้างสรรค์ให้มีความปลอดภัยประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรองรับภัยพิบัติ
และมีอัตลักษณ์ 

กลยุทธ์เชิงรุก :  
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นประโยชน์จากอาคารสร้างสรรค ์
(2) พัฒนาการออกแบบอาคารที่สร้างสรรค ์
(3) สนับสนุนให้มีการกอ่สร้างตามแบบอาคารสร้างสรรค ์

กลยุทธ์เชิงป้องกัน :  
(1) ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐเห็นคุณประโยชน์ของอาคารสร้างสรรค์ 
(2) บูรณาการข้อมูลด้านอาคารเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข : 
(1) จัดท าคูม่ือมาตรฐานงานด้านช้างในดา้นอาคารสร้างสรรค์ 
(2) เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในด้านช้างและด้านอาคารสร้างสรรค ์
(3) สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกแบบและพัฒนาอาคารสร้างสรรค ์

๕. การพัฒนาฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ์เชิงรุก :  
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข :  
(1) บูรณาการการจัดเก็บข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(2) สนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับบุคลากร 
(3) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน าระบบฐานขอ้มูลที่ถูกต้องไปใช้ในกระบวนการด าเนินงาน 

๖. การเสริมสร้างภาคีเครือขา่ยให้เกิดความร่วมมือในระดับพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดและระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์เชิงรุก :  
(1) วางแผนการด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย 
(2) สร้างเครือขา่ยด้านผังเมืองพัฒนาเมืองความปลอดภัยในอาคารและอาคารสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน : 
(1) พัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข : 
(1) พัฒนากระบวนการและบูรณาการการท างานร่วมกับเครือข่าย 
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๗. การพัฒนาองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานตามภารกิจ 

กลยุทธ์เชิงรุก :  
 (1) ก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรใหส้อดคล้องและเปน็ไปตามเป้าประสงคข์องภารกิจ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน :  
 (1) ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององคก์ร 
 (2) ปรับปรุงกฎหมายขององค์กร 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข :  
 (1) เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรในองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพ 
 (2) สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง 
 (3) พัฒนากระบวนการด าเนินงานและข้ันตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 

 
จากก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถน าไปประยุกต์ใช้

หรือเปน็เครื่องมือประกอบการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะต้อง
มีการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร พัฒนากระบวนการด าเนินงาน และพัฒนากฎหมายเพ่ือให้รองรับและ
ทันต่อสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับน าขอ้มูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปวางแผนงาน/โครงการในการพัฒนาประเทศ
พร้อมขอรับการสนับสนุนในด้านของงบประมาณในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
 
ภารกิจด้านการผังเมือง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 2. ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้น าในการพัฒนา 
กลยุทธ์ : 2. ส่งเสริมสนับสนุนการวางและจัดท าผังเมืองทุกระดับเพ่ือเป็นกรอบชี้น าในการพัฒนาพ้ืนที่ 

โครงการ : โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง 
กิจกรรมหลักท่ี 1 การวางและจัดท าผังเมือง 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนผังเมืองที่จัดท า(118 ผัง)สปภ. สผม. กผฉ. สวผ. สวป. 
 ตัวช้ีวัด : พ้ืนที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้ และมีกรอบแนวทางในการ

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

กิจกรรมหลักท่ี 2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนด้านการผังเมือง(102 แห่ง)สผม. สวผ. 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง 

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ท่ีมีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) (78 แห่ง)สวผ. 
 ตัวช้ีวัด : ข้อมูลกายภาพเพ่ือการผังเมืองมีความถูกต้องทางต าแหน่ง (ร้อยละ 95)สวผ. 
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ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3. พ้ืนที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานไดอ้ย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโต
ที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ : 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองพร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสังคม
และการทอ่งเที่ยว 

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 
 ตัวช้ีวัด :  จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน(72 แห่ง)สสผ. สสถ. สวค. 
 ตัวช้ีวัด :  จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการออกแบบรายละเอียด(18 แห่ง)สสผ. สสถ. สวค. 
 ตัวช้ีวัด :  โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมถ. สวค. 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ก าจัดวัชพืช 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ าที่ถูกก าจัด (1,414,000 ตัน)กบร. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 9.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3.พ้ืนที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับ 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองพร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐานสอดคล้องกับผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการทอ่งเที่ยว 
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โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนาในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ(18 แห่ง)สสผ.สสถ. 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม(ร้อยละ 100)ถ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3. พ้ืนที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานไดอ้ย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโต
ที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองพร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการทอ่งเที่ยว 

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 ตัวชี้วัด : พ้ืนที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง(10 ผัง)สผม. 
 ตัวชี้วัด  :  จ านวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพ่ือพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสผ 
 ตัวชี้วัด  : จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (5 แห่ง)สสผ. 
 ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม(ร้อยละ 100)สสผ. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 5. การทอ่งเที่ยว 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3.พ้ืนที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานไดอ้ย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโต
ที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 3.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองพร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐานสอดคล้องกับผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการทอ่งเที่ยว 
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โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่เพ่ือการทอ่งเที่ยวไดร้ับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน(21 แห่ง)สสผ. สสถ. 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม(ร้อยละ 100)ส 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3.พ้ืนที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานไดอ้ย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโต
ที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 3.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองพร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐานสอดคล้องกับผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการทอ่งเที่ยว 

โครงการ : โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา 
กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ตัวช้ีวัด :  จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน (1,199 ไร่)สจพ. 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในพ้ืนที่จัดรูปที่ดินมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บท : 19. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
แผนยอ่ยภายใต้แผนแม่บท : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) :  
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 4. การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 5. พ้ืนที่เมือง/ชุมชนพ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจพ้ืนที่ตลิ่งริมแมน่้ า ไดร้ับการ
ป้องกันน้ าทว่มการจัดท าระบบระบายน้ า และการป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ า 
กลยุทธ์ : 4. ส่งเสริมสนับสนุนด าเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่เมืองชุมชน พ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ
และการกอ่สร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
 
 



16 
 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

โครงการ : โครงการก่อสร้างปอ้งกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชน 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชน 
 ตัวชี้วัด : พ้ืนที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ าท่วม (33,778 ไร่)สสผ.กคส. 
 ตัวช้ีวัด :  โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างเพ่ือป้องกันอุทกภัยและน้ าท่วม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

ตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)สสผ.กคส. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บท : 19. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
แผนยอ่ยภายใต้แผนแม่บท : 19.1 การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 4. การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 4. การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 5. พ้ืนที่เมือง/ชุมชนพ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ า ไดร้ับการ
ป้องกันน้ าทว่มการจัดท าระบบระบายน้ าและการป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ า 
กลยุทธ์ : 4. ส่งเสริมสนับสนุนด าเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่เมืองชุมชนพ้ืนที่ส าคัญ 
ทางเศรษฐกิจและการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ า ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
 

โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตลิ่งริมแม่น้ าภายในประเทศ 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าภายในประเทศ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
 ตัวช้ีวัด : ความยาวของพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ าภายในประเทศท่ีได้รับการป้องกัน (115,748 เมตร)สสผ. 
 ตัวช้ีวัด : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมสสผ. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 1. ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บท : 1. ความมั่นคง 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 1.2 ด้านการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
แผนปฏิรูปประเทศ : 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 5.การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 1. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 4. พ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศได้รับการป้องกันการกัดเซาะ 
มิให้เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวร่องน้ าลึกที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศ 
มิใหเ้ปลี่ยนแปลง เพ่ือขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และป้องกันชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนรักษา
ผลประโยชน์ชาติ 
กลยุทธ์  : 4.ส่งเสริมสนับสนุนด า เนินการก่อสร้ างระบบป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ เมืองชุมชนพ้ืนที่ส าคัญ 
ทางเศรษฐกิจและการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ า ทั้งภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
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โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าตามชายแดนระหว่างประเทศ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ 
 ตัวช้ีวัด : ความยาวของพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศและพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันการ

พังทลาย(38,821 เมตร)สสผ. 
 ตัวชี้วัด : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้าง มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม(ร้อยละ 100)สสผ. 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
 ตัวช้ีวัด : พ้ืนที่ตลิ่งริมชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันการกัดเซาะ (3,503 เมตร)สสผ. 
 ตัวชี้วัด :  เขื่อนป้องกันการกัดเซาะที่ก่อสร้าง มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 1. ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บท : 1. ความมั่นคง 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 1.2 ด้านการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 1. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3. พ้ืนที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานไดอ้ย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโต
ที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองพร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานตา่ง ๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน สอดคล้องกับผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการทอ่งเที่ยว 

โครงการ : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปี 2563 แก้ไขชื่อเป็นโครงการต าบลม่ันคงม่ังคั่ง
ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้รับการตอบสนองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

ของความต้องการรวม (ร้อยละ 50)สสผ. 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ  
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้รับการตอบสนองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

ของความต้องการรวม (ร้อยล 
ะ 50)สสผ. 
 



18 
 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

 
กิจกรรมหลักท่ี 3 ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพ้ืนที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้รับการตอบสนองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของความต้องการรวม (ร้อยละ 50)สสผ. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3. พ้ืนที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานไดอ้ย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองพร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐานสอดคล้องกับผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการทอ่งเที่ยว 

โครงการ : กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
กิจกรรมกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 3.พ้ืนที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานไดอ้ย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโต
ที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 3.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองพร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐานสอดคล้องกับผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการทอ่งเที่ยว 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
โครงการที่ 1 เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเสริมศักยภาพเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน

ภาคเหนือ(1 แห่ง) 

โครงการที่ 2 พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางกลุ่มท่องเที่ยว 

เชิงธรรมชาติภาคเหนือ(5 แห่ง) 

โครงการที่ 3 ส่งเสริมการค้าชายแดน  
 ตัวช้ีวัด :  จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน(1 แห่ง) 

โครงการที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ 
 ตัวช้ีวัด :  จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ 

โครงการที่ 5 พัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน  
 ตัวช้ีวัด :  จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน (1 แห่ง) 

โครงการที่ 6ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม 
 ตัวช้ีวัด :  จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอม 

ภาคตะวันออก(1 แห่ง) 

โครงการที่ 7 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ตัวช้ีวัด :  พ้ืนที่ชายฝั่งที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะจากการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล(6 แห่ง) 

โครงการที่ 8 ยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค  
 ตัวช้ีวัด :  จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจ

ต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียของภาค(1 แห่ง) 

โครงการที่ 9 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล  
ที่มีชื่อเสียง  
 ตัวช้ีวัด :  จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว

ทางทะเลที่มีชื่อเสียง(1 แห่ง) 

โครงการที่ 10 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ตัวช้ีวัด :  พ้ืนที่ชายฝั่งที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะจากการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล(23 แห่ง) 

โครงการที่ 11 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ตัวช้ีวัด :  จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(1 แห่ง) 

โครงการที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  
 ตัวช้ีวัด :  จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
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โครงการที่ 13 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง-เชิงกีฬา  
 ตัวชี้วัด :  จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง-เชิงกีฬา 

โครงการที่ 14 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ตัวช้ีวัด :  จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ(1  

โครงการที่ 15 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ  
 ตัวช้ีวัด :  จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ (3 แห่ง) 
 
 ตัวชี้วัด :  โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
 
 
ภารกิจด้านการอาคารและการบริการด้านช่าง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 1. ความมั่นคง  6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 5. การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 1. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
2. การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์: ส่วนราชการที่ได้รับบริการในด้านอาคารและการบริการด้านช่างมีความม่ันคงแข็งแรง
ปลอดภัยมีอัตลักษณ์ประหยัดพลังงานและประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากอาคารมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนส่วนราชการที่ได้รับบริการด้านการอาคารและการบริการด้านช่าง(320 หน่วยงาน) 
เป้าหมายหน่วยงาน : งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความม่ันคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 1. ด้านความมั่นคง  
แผนแม่บท : 1. ความมั่นคง   
แผนปฏิรูปประเทศ : - 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 5.การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 1. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
กลยุทธ์ : 1 ส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงเขตพระราชฐานให้มีความมั่นคงได้มาตรฐานและ 
สมพระเกียรติสูงสุด 
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โครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
กิจกรรมหลักท่ี 1 สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จ เป็นไปตามพระราชประสงค์ภายใต้

เวลาและงบประมาณท่ีก าหนด(6 แห่ง)สพอ. 
 ตัวช้ีวัด :  งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงามสมพระเกียรติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บท : 6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนปฏิรูปประเทศ : 5. ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : 9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : 2. การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :3.พ้ืนที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัด และรองรับการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์: 5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านช่างและการก ากับ ดูแล อาคารได้มาตรฐานความปลอดภัย มีอัตลักษณ์ 
ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว 

ผลผลิต : การให้บริการด้านช่าง และก ากับดูแลอาคาร 
กิจกรรมหลักท่ี 1 บริการด้านช่าง 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนงานที่ให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านช่าง (118,000 ครั้ง)สสถ.  สวค. กมร. สยผจ. 
 ตัวช้ีวัด : งานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมายกมร. 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ก ากับดูแลตามกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนอาคารภาครัฐที่ได้รับการ ก ากับ ดูแล และตรวจสอบ (5,500 อาคาร)สนอ. 
 ตัวช้ีวัด :  ข้อขัดแข้งและข้อพิพาทในการบังคับใช้กฎหมายอาคารลดลง (ร้อยละ 20)สนอ. 
 ตัวช้ีวัด :  การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง (ร้อยละ 80)สนอ. 
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ภารกิจด้านการผังเมือง 
 

ประเด็นที่จะวัด ตัวช้ีวัด สปภ. สผม. กผฉ. สวผ. สวป. 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
“พ้ืนที่ภาค เมือง ชุมชน 
แ ล ะ พ้ื น ที่ ส า คั ญ ท า ง
เศรษฐกิจมีผังเมืองเป็น
กรอบชี้น้ าในการพัฒนา” 

 เป้าหมายหน่วยงาน 
“ประเทศมีผังเมืองเป็น
กรอบชี้น้ าในการพัฒนา” 

 โครงการวางและสนับสนุน
ด้านการผังเมือง 

 จ านวนผังเมืองที่จัดท า 
- ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
- ผังพื้นที่เฉพาะ 
- วางผังระบบระบายน้ า 
- การติดตาม ทบทวน และ 
  ประเมินผลผัง 

 
 

 
O 

 
 

O 

 
 
 

O 

 
 
 
 

O 

 จ านวนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมด้านการผังเมือง 
- สนับสนุนการผังเมืองให้กับ อปท. 
- การให้บริการด้านแผนที่ 
- การให้บริการด้านส ารวจรังวัด 
- การให้บริการด้านออกแบบ
วางผังวิศวกรรมและพัฒนา
ข้อมูลเพื่อสนับสนุน อปท. 
- การให้บริการและสนับสนุน
ด้านวิศวกรรมเพ่ือการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามผังเมือง 
- งานพัฒนาและปรับเสริม
ระบบจัดการและฐานข้อมูล
เชื่อมโยงระบบภูมิสารสนเทศ
กลางของ สวผ. 
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
ผังเมือง 

  
 
 

O 

  
 
 
 

O 
O 
O 
 
 

O 
 
 

O 
 
 
 

O 
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ประเด็นที่จะวัด ตัวช้ีวัด สปภ. สผม. กผฉ. สวผ. สวป. 

 

 จ านวนพื้นที่ท่ีมีระบบ 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ(GIS) 
- ส ารวจและจัดท าข้อมูลทาง
กายภาพการผังเมืองด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
มาตราส่ วน 1 :4,000 ใน
บริเวณพ้ืนที่นอกชุมชนระดับ
เทศบาล 
- ส ารวจและจัดท าข้อมูลทาง
กายภาพการผังเมืองด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
แ ล ะ จั ด ท า ข้ อ มู ล ก า ร ใ ช้
ประโยชน์อาคาร มาตราส่วน 
1:4,000 ในบริเวณพ้ืนที่นอก
ชุมชนระดับเทศบาล 
- ปรับปรุงแผนที่ และจัดท า
ข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร
ด้ ว ย ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 
1:4,000 
- จัดท าข้อมูลการใช้ประโยชน์
อาคารด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 
1:4,000 
- ส ารวจและจัดท าข้อมูลทาง
กายภาพการผังเมืองด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
มาตราส่วน 1:4,000 เพ่ือการ
ประเมินผลผังเมืองรวม/ชุมชน 

   

 
 

O 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 

O 
 
 
 

O 
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

 

ประเด็นที่จะวัด ตัวช้ีวัด สปภ. สผม. กผฉ. สวผ. สวป. 

 

 พ้ืนที่ เมือง/ชุมชนที่ได้รับ
การวางผั ง เมื อ งแล้ ว เ สร็ จ  
มีประกาศบั งคับ ใช้  และมี
กรอบแนวทางในการพัฒนา
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม 

 

O O O O 

 ร้อยละขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมด้านการผังเมือง 

 

O  O  

 ข้อมูลกายภาพเพ่ือการผังเมือง
มีความถูกต้องทางต าแหน่ง  

  O  
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง 
 

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

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
“พื้นที่เมือง ชุมชน มีการ
บริหารจัดการที่ดี มีการ
พัฒนาโครงสร้างอย่าง
เหมาะสม น่าอยู่ ปลอดภัย 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส า ม า ร ถป้ อ ง กั น แ ล ะ
รองรับภัยธรรมชาติที่จะ
เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ” 

 เป้าหมายหน่วยงาน 
“พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการ
บริหารจัดการ การใ ช้
ประโยชน์และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้อย่าง
เหมาะสม มีความน่าอยู่ 
ป ล อ ด ภั ย เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถ ในการ
แข่งขัน และรองรับการ
เ ติ บ โ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม” 

 โครงการพัฒนาพื้นที่ตาม
ผังเมือง 

 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 

 O O O    

 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการ 
ออกแบบรายละเอียด 

  O O O    

 จ า น วน สิ่ ง กี ด ข ว า ง
การจราจรทางน้ าที่ถูกก าจัด 

     O   

 โครงสร้ างพื้ นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม 

  O O O    

 เป้าหมายหน่วยงาน 
“พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่
ส าคัญทางเศรษฐกิจพื้นที่
ตลิ่งริมแม่น้ า ได้รับการ
ป้องกันน้ าท่วม การจัดท า
ระบบระบายน้ า และการ
ป้ อ ง กั น ก า ร กั ด เ ซ า ะ 
การพั งทลายของตลิ่ ง 
ริมแม่น้ า” 

 โครงการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 จ า น ว น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  O O     

 โครงสร้างพื้นฐานท่ี 
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม 

  O O     
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

 

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

 เป้าหมายหน่วยงาน 
“ พื้ น ที่ ต ลิ่ ง ริ ม แ ม่ น้ า
ชายแดนระหว่างประเทศ 
ได้รับการป้องกันการกัดเซาะ 
มิ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร สู ญ เ สี ย
ดินแดนอันเนื่องมาจาก
ภัยธรรมชาติ และรักษา
แนวร่องน้ าลึกที่เป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างประเทศมิให้
เปลี่ ยนแปลงเพื่ อขจั ด
เง่ือนไขความไม่เข้าใจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
ต ล อ ด จ น รั ก ษ า
ผลประโยชน์ชาติ” 

 โครงการพัฒนาพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 พื้ น ที่ ใ น เ ข ต พั ฒ น า
พิเศษภาคตะวันออกได้รับ
การวางผัง 

     
 

 

 O  

 จ านวนโครงการศึกษา 
และออกแบบรายละเอียด
เพื่อพัฒนาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

      O  

 จ า น ว น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง
ในเขตพัฒนาพิ เศษภาค
ตะวันออก 

  O      

 โครงสร้ างพื้ นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม 

  O      

 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
การท่องเที่ยว 

 จ านวนพื้นที่ เพื่อการ
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

  O O     

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

  O O     

 โครงการที่ดินที่ได้รับการ
จัดรูปเพื่อพัฒนา 

 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการ 
พัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

 O       

 โครงสร้ า งพื้ นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างในพื้นที่
จัดรูปท่ีดินมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

 O       
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

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

 โครงการก่อสร้างป้องกัน
น้ าท่วมพื้นที่ชุมชน 

 พื้นที่ได้รับการป้องกัน
และลดผลกระทบจาก
ปัญหาอุทกภัยและน้ าท่วม 

  O     O 

 โครงสร้ างพื้ นฐานที่
ไ ด้ รั บกา รก่ อสร้ า ง เพื่ อ
ป้องกันอุทกภัยและน้ าท่วม 
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม 

  O     O 

 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้ อ งกั นตลิ่ ง ริ ม แม่ น้ า
ภายในประเทศ 

 ความยาวของพื้นที่ตลิ่ง
ริมแม่น้ าภายในประเทศที่
ได้รับการป้องกัน 

  O      

 เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับ
การก่อสร้างมีคุณภาพและ
ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ตา ม ห ลั ก
วิศวกรรม 

  O      

 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกัน
การสูญเสียดินแดนของ
ประเทศ 

 ความยาวของพื้นที่ตลิ่ง 
ริมแม่น้ าชายแดนระหว่าง
ประเทศและพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลได้รับการป้องกันการ
พังทลาย 

  O      

 พื้ นที่ ต ลิ่ ง ริ ม ช ายฝั่ ง
ทะ เล ได้ รั บการป้องกั น 
การกัดเซาะ 

  O      

 ความเสียหายบริเวณ
พื้นที่ตามแนวแม่น้ าชายแดน
ระหว่างประเทศลดลง  

  O      

 ความเสียหายบริเวณพื้นที่
ตลิ่งริมชายฝั่งทะเลลดลง 

  O      

 เขื่ อนป้ อ งกั นตลิ่ งที่
ก่อสร้าง มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

  O      
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

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

 โครงการพัฒนาในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ปี2563 เป็น โครงการ
ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

 จ านวนพื้นที่ ชุมชนใน
จั งหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีความน่าอยู่ 
ปลอดภัย 

  O      

 จ านวนความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
การตอบสนอง ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ  50  ของความ
ต้องการรวม 

  O      

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ 

 จ านวนโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนด้านการเงิน
จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพ้ืนท่ี 

O        

 แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

 จ านวนพื้นที่เมืองและ
ชุมชนภ าย ใต้ แ ผนง า น
บู รณากา ร พัฒนาพื้ น ที่
ระดับภาค ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
เมืองน่าอยู่ ปลอดภัย และ
รองรับการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

  O      

 โครงสร้ างพื้ นฐานที่
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม 

  O      
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ภารกิจด้านการอาคารและการบริการด้านช่าง 
 

ประเด็นที่จะวัด 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 วนราชการที่ ไ ด้ รั บ
บริการในด้านอาคารและ
บริการด้านช่าง มีความ
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 
มีอั ตลั กษณ์  ประหยัด
พลังงาน และประชาชน 
ที่ใช้ประโยชน์จากอาคาร
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน” 

 เป้าหมายหน่วยงาน 
“ ง านก่ อส ร้ า ง ใน เ ข ต
พระราชฐานมีความมั่นคง
มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม
สมพระเกียรติ” 

 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวง 

 จ านวนงานก่อสร้ า ง 
ปรั บปรุ งอาคา ร ใน เขต
พระ ราชฐานแล้ ว เ ส ร็ จ 
เป็นไปตามพระราชประสงค์
ภายใต้เวลาและงบประมาณ
ที่ก าหนด 

O 
 
 
 
 
 
 

          

 งานก่อสร้างปรับปรุง
อาคารในเขตพระราชฐาน
ได้มาตรฐานตามหลกัวิชาการ
สวยงามสมพระเกียรติ 

O           

 ผลผลิตการให้บริการด้านช่าง 
และก ากับดูแลอาคาร 

 จ านวนงานท่ีให้บริการ 
และให้ค าปรึกษาด้านช่าง 

 O O O O 
 

 O O O O O 

 จ านวนอาคารภาครัฐ 
ที่ได้รับการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบ 

     O      

 งานท่ีให้บริการด้านช่าง 
มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการด้านช่างและเป็นไป
ตามกฎหมาย 

 O O O        

 ข้อขัดแย้งและข้อพิพาท
ในการบังคับใช้กฎหมาย
อาคารลดลง 

     O      

 การเกิดอัคคีภัยในอาคาร
ลดลง 

     O      
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ข้อมูลเพิ่มเติมงานให้บริการด้านช่างและก ากับดูแลอาคาร 
(กรอบแผนปฏิบัติราชการ 2563 – 2565) 

 

สสถ. 
 ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และก าหนดมาตรฐานด้านงานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมให้มีอัต

ลักษณ์ไทย(125 แห่ง) 
 ออกแบบปรับปรุงอาคาร งานตกแต่งภายในและงานภูมิสถาปัตยกรรมของทางราชการให้มีอัตลักษณ์

สถาปัตยกรรมไทย (20 แบบ) 
 ออกแบบ ปรับปรุงอาคาสร งานตกแต่งภายในและงานภูมิสถาปัตยกรรมของทางราชการโดยค านึงถึงการ

อนุรักษ์ประหยัดพลังงาน (5 แห่ง) 
 จัดท าคู่มือการออกแบบอาคารราชการแต่ละประเภทให้มีอัตลักษณ์ไทย (1 เรื่อง) 

สวค. 
 ส า ร วจออกแบบประมาณราคาและก าหนดมาตรฐ านการออกแบบและวิ ธี ก า รแก้ ไข ง าน  

ด้านวิศวกรรมโยธา และงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลและสุขาภิบาล(175 แห่ง) 
 สนับสนุนและด าเนินการออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมระบบต่าง ๆ ให้กับอาคารของทาง

ราชการให้มีอัตลักษณ์ไทย (20 แบบ) 
 สนับสนุนและด าเนินการออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมระบบต่าง ๆ ให้กับอาคารของทาง

ราชการโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ประหยัดพลังงาน (5 แห่ง) 
 จัดท าคู่มือเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อก าหนดด้านการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา 

สสผ. 
 ศึกษาออกแบบและให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

ในชุมชน(7 งาน) 
 ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคาและให้ค าปรึกษางานระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชน (3 งาน) 
 ให้ค าปรึกษา ส ารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ ประมาณราคาและก าหนดมาตรฐานการออกแบบ  

เขื่อนป้องกันตลิ่ง (30 งาน) 
กมร. 

 ให้บริการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ จัดท าแบบรูปและรายการก่อสร้าง และการประมาณราคาเพ่ือการก่อสร้าง
หรือปรับปรุงอาคาร 

กบร.(250 แห่ง) 
 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตลิ่ง (70 แห่ง) 

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

สยผจ. 
 การให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการบริการด้านช่าง (118,000 ครั้ง) 
 ตรวจสอบอาคารราชการ (5,340 แห่ง)/ร่วมกับ กคส. 
 ประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน (400 หลัง)/ร่วมกับ สนอ. 
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กอพ. 
 ก่อสร้างพลับพลาพิธีและตกแต่งสถานที่ (1,000 แห่ง) 

กวท. 
 วิเคราะห์และทดสอบวัสดุด้านปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม (920 แห่ง) 

สบม. 
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3,490 คน) 

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

สนอ. 
 พัฒนา ปรับปรุงและจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดิน และ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง (53 ฉบับ) 
 พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น (80 เรื่อง) 
 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือ และพิจารณาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และ

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

กฎหมายขุดดินและถมดิน (2 เรื่อง) 
 โครงการจัดท าฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภท เพื่อการควบคุมอาคาร (20 เมือง) 
 โครงการแปลแบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบขอค าสั่งหรือแบบอ่ืน ๆ ใน

กฎกระทรวง ฉบับที่  8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522คู่มือส าหรับประชาชน  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (1 เรื่อง) 

 โครงการพัฒนาระบบแผนที่อัจฉริยะส าหรับงานควบคุมและตรวจสอบอาคาร (1 ระบบ) 
 โครงการจัดท าระบบวิเคราะห์และสนับสนุนการตรวจสอบแบบแปลนโรงมหรสพเชิงพ้ืนที่ (1 ระบบ) 
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ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายองคก์ร และการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

ที ่ หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน 

1 
  
  
  
  

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  

  
  
  

กตน. 
  
  
  
  

1. ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน 
บัญชี และด้านการปฏิบตัิตามข้อก าหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของระบบฐานข้อมลูการทดสอบวสัด ุ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 72 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3. ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการบริหาร
ทรัพย์สินและทะเบยีนคุมทรัพยส์นิ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. ร้อยละของผู้รับบริการทีไ่ดร้ับความพึงพอใจ/ 
ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 75 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5. จ านวนช่ัวโมงของบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ที่ได้รับการพัฒนา 

จ านวน 30 ช่ัวโมง/
คน 

เกิน 30 ช่ัวโมง/คน สูงกว่าเป้าหมาย 

2 
  
  
  
  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  

  

กพร. 
  
  
  
  
  

1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดท า 
และรายงานผลการประเมินประสทิธิภาพส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าและ
รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ร้อยละความส าเร็จของการประสานงานการด าเนินงาน
กับคณะกรรมการพัฒนาระบบบรหิาร (ก.พ.ร.) และ
หน่วยงานภายใน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. คะแนนในการประเมินเบื้องต้นของการพัฒนาตาม
เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA 4.0) 

300 คะแนน 409.18 คะแนน สูงกว่าเป้าหมาย 

5. ร้อยละของบุคลากรของกลุ่มพฒันาระบบบรหิารไดร้ับ
การพัฒนา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 10๐ 
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ที ่ หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวช้ีวัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน 

3 
  
  
  
  

ส านักงานเลขานุการกรม 
  

  
  
  

สล. 
  
  
  
  

1. ร้อยละของความส าเรจ็ในการรบั-ส่งหนังสือผ่านระบบ
สารบรรณ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

2. ร้อยละของการด าเนินการตามนโยบายกรมบรรลุผลส าเร็จ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถบริหารจัดการงานได้ส าเร็จ
เรียบร้อยครบถ้วน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. ร้อยละของการก ากับดูแลและจัดการงานในส่วน 
ความรับผิดชอบของการประสานราชการซึ่งการได้มา 
ของข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดท าค าของบประมาณและอื่น ๆ 
ให้กับส่วนภูมภิาคให้ส าเร็จเรียบรอ้ยตามเป้าประสงค ์

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

5. ร้อยละของความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผน
ความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP)  
กรณีเกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

4 
  
  
  
  
  

กองการเจ้าหน้าท่ี 
  

  
  
  
  

กจ. 
  
  
  
  
  

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567) 
(ส่ง มท.พิจารณา) 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ร้อยละของความส าเรจ็ในการด าเนินการท าส านวน
สอบสวนเพื่อเสนอผูม้ีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งพจิารณาแลว้เสรจ็ 
(จ านวน 24 เรื่อง) 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 10๐ 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 10๐ 
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ที ่ หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน 

   3. ระดับความส าเร็จของมาตรการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA 2020)
ประจ าปี พ.ศ. 2563 (80-100 คะแนน) 

ระดับ 5 ระดับ 5 เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. ระดับความส าเร็จของโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัตติามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (แล้วเสร็จ 5 ขั้นตอน) 

ระดับ 5 ระดับ 5 เป็นไปตามเป้าหมาย 

5. ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการออกค าสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 
(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง 
ตามกฎระเบยีบที่ ก.พ. ก าหนด (แจ้งค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้อง) 

ระดับ 5 ระดับ 5 เป็นไปตามเป้าหมาย 

6. ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ (ผ่าน 3 ขั้นตอนงาน) 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 เป็นไปตามเป้าหมาย 

5 
  
  
  
  
  

กองคลัง 
  

  
  
  
  

กค. 
  
  
  
  
  

1. ร้อยละของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณผา่นระบบ 
GFMIS ได้ภายในก าหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 67.41 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท างบบัญชีการเงิน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. ร้อยละของจ านวนการจดัจ้างท่ีด าเนินการถูกต้องและ
เสร็จทันเวลาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 เป็นไปตามเป้าหมาย 

5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 เป็นไปตามเป้าหมาย 

6. ร้อยละของบุคลากรของกองคลังที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 83.33 
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6 
  
  
  
  

กองควบคุมการก่อสร้าง 
  

  
  

กคส. 
  
  
  
  

1. ร้อยละของโครงการก่อสร้างทีก่องควบคุมการก่อสรา้ง
ส่งเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ควบคมุงาน (สนบัสนุน สสผ.) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. จ านวนอาคารของทางราชการที่ได้รับการส ารวจ และ
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 

140 แห่ง 166 อาคาร สูงกว่าเป้าหมาย 

3. จ านวนการควบคุมอาคารก่อสร้างแก่ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

40 แห่ง 40 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 60 ร้อยละ 91.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. ร้อยละของบุคลากรกองควบคุมการก่อสร้างที่ไดร้ับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

7 
  
  
  

กองนิติการ 
  

  
  

กนต. 
  
  
  

1. ร้อยละความส าเร็จของการยกร่างกฎกระทรวง 
และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย (จ านวน 60 เรื่อง) 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
(จ านวน 75 เรื่อง) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ร้อยละความส าเร็จของร่างสญัญาที่ผ่านการตรวจสอบ 
(จ านวน 250 สัญญา) 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 100 
(จ านวน 250 สัญญา) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ร้อยละของจ านวนความส าเร็จของส านวนสอบสวน 
(จ านวน 20 เรื่อง) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

ร้อยละ 100 
(จ านวน 20 เรื่อง) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ร้อยละของบุคลากรของกองนิติการที่ได้รับการพัฒนา 
(จ านวน 10 คน) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 

ร้อยละ 60 
(จ านวน 6 คน) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

8 
  
  
  
  
  

กองเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ 
  

  

ปชส. 
  
  
  
  
  

1. จ านวนครั้งในการบริหารจัดการในการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข่าวสารกจิกรรมขององค์กร 

50 ครั้ง 63 ครั้ง สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ระดับความส าเร็จของการชี้แจงข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ระดับ 5 ระดับ 5 เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. จ านวนครั้งของกิจกรรมในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 50 ครั้ง 54 ครั้ง สูงกว่าเป้าหมาย 
4. ร้อยละของผู้รับบริการทีม่ีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 85 ร้อยละ 93.40 สูงกว่าเป้าหมาย 
5. จ านวนครั้งในการด าเนินงานเกีย่วกับโสตทัศนปูกรณ์
เพื่อกิจกรรมด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ 

150 ครั้ง 201 ครั้ง สูงกว่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 10๐ 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 10๐ 
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   6. จ านวนครั้งในการผลติสื่อวิดีทศัน์เพื่อประชาสมัพันธ์
ภารกิจกรมฯผ่านช่องทางต่าง ๆ 

15 ครั้ง 18 ครั้ง สูงกว่าเป้าหมาย 

7. ร้อยละของบุคลากรของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ที่ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 22 สูงกว่าเป้าหมาย 

9 
  
  
  
  

กองแผนงาน 
  

  
  
  

กผง. 
  
  
  
  

1. ร้อยละความส าเร็จในการน านโยบายและแผนปฏิบัติการ
ไปสู่การปฏิบตั ิ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท างบประมาณประจ าปี
เทียบกับเป้าหมายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรย้อนหลัง 3 ปี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ร้อยละความส าเร็จของการให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แยกตามผลผลิต/โครงการ/
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ระดับความส าเร็จของการตดิตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

ระดับ 5 ระดับ 5 
(ร้อยละ 90) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

5. ร้อยละของบุคลากรของกองแผนงานท่ีไดร้ับการพัฒนา ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 สูงกว่าเป้าหมาย 

10 
  
  
  
  

กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวสัดุ 
  

  
  
  

กวท. 
  
  
  
  

1. จ านวนงานท่ีให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านช่าง 920 งาน 4227 งาน สูงกว่าเป้าหมาย 

2. จ านวนงานวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุด้านปฐพี
วิศวกรรมและวสัดุวิศวกรรม 

920 แห่ง 1498 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ร้อยละของการรักษารอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
(ทดสอบวัสดุคอนกรีต) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 48.80 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
(สถานการณ์ COVID-19) 

4. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 90 ร้อยละ 91.60 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. ร้อยละของบุคลากรของกองวิเคราะห์วิจยัและทดสอบ
วัสดุที่ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 92.42 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 80 
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11 
  
  
  
  

กองออกแบบก่อสร้างพลบัพลา
พิธีและโครงการพิเศษ 
  

  
  
  

กพอ. 
  
  
  
  

1. จ านวนงานท่ีให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านช่าง 132 งาน 245 งาน สูงกว่าเป้าหมาย 

2. จ านวนงานออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธีท่ีประทับ
ทั่วประเทศ 

500 ครั้ง 703 ครั้ง สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ร้อยละการออกแบบ การตกแต่ง และก่อสร้าง
พลับพลาพิธีท่ีไดม้าตรฐาน แล้วเสร็จตามก าหนด 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 94.8 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มือมาตรฐานฯ/
คู่มือผังที่น่ังพลับพลาพิธ ี

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 94.8 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

12 
  
  
  
  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

  
  

ศทส. 
  
  
  
  

1. ร้อยละความส าเร็จของการก ากับงานสารบรรณและ
งานธุรการได้ถูกต้องครบถ้วน 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ร้อยละความส าเร็จของการซ่อม บ ารุง รักษา ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรมฯ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 97 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงแผนความต่อเนื่อง
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเ์พื่อการบริการของกรมฯ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

5. ความพึงพอใจในการรับบริการเว็บไซต์กรมฯ ร้อยละ 80 ร้อยละ 81.27 สูงกว่าเป้าหมาย 
6. จ านวนระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ไดร้ับการพัฒนา 5 ระบบ 5 ระบบ เป็นไปตามเป้าหมาย 
7. ระดับความส าเร็จในการจดัเตรยีมความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับศูนยป์ฏิบัติงานส ารอง 
เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ระดับ 5 ระดับ 5 เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 8๐ 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 85.71 
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13 
  
  
  
  
  
  

สถาบันพัฒนาบุคคลากรด้าน
การพัฒนาเมือง 

  
  
  
  
  
  

สบม. 
  
  
  
  
  
  

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองให้กับบุคลากรกรม
และ อปท. 

15 ครั้ง 16 ครั้ง สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้แก่
บุคลากรกรม/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

350 คน 636 คน สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ระดับความส าเร็จในการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 

ระดับ 5 ระดับ 5 เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. ร้อยละโครงการฝึกอบรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าป ี

ร้อยละ 50 เกินร้อยละ 50 
(1) 100% / (2) 64% 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5. ระดับความส าเร็จในการจดัท าแนวทางและวิธีการ
คัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและน าไปปฏิบัต ิ

ระดับ 5 
(ครบ 5 ขั้นตอน) 

ระดับ 5 
(ครบ 5 ขั้นตอน) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

6. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (จ านวน 3 คน) 

3 คน 11 คน สูงกว่าเป้าหมาย 

7. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
(พึงพอใจอย่างมาก) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

14 
  
  
  
  
  
  
  
  

ส านักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร 
  

  
  
  
  
  
  

สนอ. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

1. จ านวนการพัฒนาปรับปรุงและจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขดุดินถมดินและกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวข้อง 

53 ฉบับ 7 ฉบับ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
(สถานการณ์ COVID-19) 

2. จ านวนการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 80 เรื่อง 78 เรื่อง ต่ ากว่าเป้าหมาย 
(สถานการณ์ COVID-19) 

3. จ านวนการให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือ และ
พิจารณาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร
และกฎหมายขุดดินและถมดิน 

339 ครั้ง 752 ครั้ง สูงกว่าเป้าหมาย 

4. จ านวนการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทภาครัฐ 
 

110 หลัง 71 หลัง ต่ ากว่าเป้าหมาย 
(สถานการณ์ COVID-19) 

5. จ านวนการประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน
(ร่วมกับ สยผจ.) 

450 หลัง 364 หลัง ต่ ากว่าเป้าหมาย 
(สถานการณ์ COVID-19) 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 10๐ 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 55.56 
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   6. จ านวนการตรวจสอบความปลอดภัย ออกใบอนุญาต
และต่ออายเุกี่ยวกับสถานท่ีประกอบกิจการโรงมหรสพ 

320 แห่ง 345 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย 

7. จ านวนการจัดท าและปรับปรุงมาตรฐานอาคาร 3 เรื่อง 3 เรื่อง เป็นไปตามเป้าหมาย 

8. จ านวนโครงการแปลแบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต 
ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบขอค าสั่งและแบบอื่น ๆ 
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 คู่มือส าหรับประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 

1 เรื่อง 1 เรื่อง เป็นไปตามเป้าหมาย 

9. จ านวนโครงการจัดท าระบบวเิคราะห์และสนับสนุน
การตรวจสอบแบบแปลนโรงมหรสพเชิงพื้นที่ 

1 ระบบ 1 ระบบ เป็นไปตามเป้าหมาย 

15 
  

ส านักผังประเทศและผังภาค 
  

 

สปภ. 
  

1. จ านวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ด าเนินการปรับปรุงโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็นผังแม่บท
การพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัด 

16 ผัง - 
16 ผัง 

(ข้ันตอน 1 – 2) 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
(สถานการณ์ COVID-19) 

2. ระดับความส าเร็จของการส ารวจ วิเคราะหจ์ัดท าผัง
ร่าง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุง
ผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อเป็นผังแมบ่ทการพัฒนาพ้ืนท่ี
จังหวัด (ข้ันตอน 1 - 4) 
 

ร้อยละ 100 - 
ร้อยละ 100 

(ข้ันตอน 1 – 2) 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
(สถานการณ์ COVID-19) 
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ส านักผังเมืองรวม 
(ส านกัผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ) 
 

 

สผม. 
  
  

1. จ านวนผังเมืองที่จัดท า(ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน) 
(ด าเนินงานขั้นตอน : ส ารวจฯ 7 ผัง , ประชุมฯ 90 วัน 24 ผัง ,
ออกข้อบังคับ 4 ผัง , ออกราชกิจจาฯ 5 ผัง) 

40ผัง 40 ผัง เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. จ านวนผังเมืองที่จัดท า(ผังเมืองรวมชุมชนระดบัอ าเภอ) 60 ผัง ส ารวจฯ 60 ผัง เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง 22 ผัง ส ารวจฯ 22 ผัง เป็นไปตามเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 0 

COVID-19 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 10๐ 

* ตาม ม. 9 ว่าด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการผังเมือง โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง
แห่งชาติ  
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ส านักวิเคราะห์และประเมินผล 
(ส านักพัฒนามาตรฐาน) 
  

  
  

สวป. 
  
  
  

1. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีได้รับการประเมินผล 30ผัง 30 ผัง เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีได้รับการติดตาม
สภาพการเปลีย่นแปลงของเมือง 

26 ผัง 26 ผัง เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีได้รับการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการวางผัง 

8 ผัง 8 ผัง เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีได้รับการจัดการ
ข้อมูล เพื่อการวางผัง การติดตามและประเมินผล 

17 ผัง 17 ผัง เป็นไปตามเป้าหมาย 

5. ร้อยละของบุคลากรส านักวิเคราะห์และประเมินผล 
ที่ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ส านักวิศวกรรมการผังเมือง 
   

  
  
  

สวผ. 
  
  
  
  
  

1. จ านวนการส ารวจปักหมุดแนวถนนโครงการคมนาคม
ขนส่งตามผังเมือง 

3 แห่ง 6 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย 

2. จ านวนการให้บริการสถานีโครงข่ายอ้างอิง GNSS  
ผ่านเครือข่ายสื่อสาร และระบบอนิเตอร์เนต็ 

๑5 สถาน ี 15 สถาน ี เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. จ านวนการส ารวจจัดท าแผนท่ีกรรมสิทธ์ิที่ดินของรัฐ 10 แห่ง 25 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย 
4. จ านวนการส ารวจและจดัท าข้อมลูทางกายภาพการผังเมอืง
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางและจัดท า
ผังเมืองรวม/ชุมชน 

2 อ าเภอ 2 อ าเภอ เป็นไปตามเป้าหมาย 

5. จ านวนการจัดท าฐานข้อมลูด้านการจัดการภัยพิบตั ิ
ในระดับอ าเภอ 

2 อ าเภอ 2 อ าเภอ เป็นไปตามเป้าหมาย 

6. จ านวนการประเมินผลการคมนาคมและขนส่งตาม 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

5 ผัง 5 ผัง เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 10๐ 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 10๐ 
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ส านักวิศวกรรมโครงสร้างและ
งานระบบ 
 

  
  
  
  
  
  
 

สวค. 
  
  
  
  
  
  

1. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(เงื่อนไข : โครงการดังกลา่วงบผูกพันซึ่งได้รับงบประมาณ
ประจ าปี 2563 เป็นปีสดุท้าย) 

2 แห่ง 1 แห่ง ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการออกแบบรายละเอียด 
(เงื่อนไข : โครงการทั้ง 3 แห่งได้รบังบประมาณจ้าง
ออกแบบในปี 2563 ผูกพันปี 2564 จึงจะด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในปี 2564) 

3 แห่ง 3 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับการกอ่สร้างมีคณุภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. จ านวนงานท่ีให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านช่าง 350 ครั้ง 390 ครั้ง สูงกว่าเป้าหมาย 
5. ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคาและก าหนดมาตรฐาน
การออกแบบและวิธีการแก้ไขงานด้านวิศวกรรมโยธา 
และงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลและสุขาภิบาล 

175 แห่ง 183 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย 

6. งานท่ีให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

7. ร้อยละของบุคลากรส านักวิศวกรรมโครงสร้างและ 
งานระบบท่ีไดร้ับการพัฒนา 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 46 สูงกว่าเป้าหมาย 
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ส านักสถาปัตยกรรม 
  

  
  

สสถ. 
  
  
  

1. จ านวนงานท่ีให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 
มัณฑนศลิป์และภมูิสถาปตัยกรรม 

125 งาน 117 งาน ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. ร้อยละความส าเร็จของการออกแบบ ตามที่ไดร้ับ 
การร้องขอจากผูร้ับบริการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. จ านวนงานท่ีให้ค าปรกึษาด้านช่าง 
 

40 งาน 48 งาน สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ร้อยละของผู้รับบริการทีม่ีความพึงพอใจต่อองค์กร 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 85.71 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 75 
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ส านักสนับสนุนและพัฒนาตาม
ผังเมือง 
  

  
  
  
  

สสผ. 
  
  
  
  
  
  

1. พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยและน้ าท่วม 

20 โครงการ 20 โครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 9 แห่ง 19 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย 
3. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รบัการพัฒนาในพ้ืนท่ี 
เขตเศรษฐกจิพิเศษ 

11 แห่ง 3 แห่ง ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รบัการก่อสรา้งในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

4 แห่ง 2 แห่ง ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5. จ านวนพื้นที่เพ่ือการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2 แห่ง 4 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย 

6. ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่าง
ประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกัน 
การพังทลาย (38,821 เมตร) 

48 โครงการ 208 โครงการ สูงกว่าเป้าหมาย 

7. จ านวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย 

18 แห่ง 18 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
  

  
  
  

สวส. 
  
  
  
  

1. ร้อยละความส าเร็จในการขออนุมัติเดินทางไป
ราชการต่างประเทศและงานวิเทศบริการที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ร้อยละความส าเรจ็ในการจดัประชุม ศึกษาดูงาน  
ตามค าขอของคณะชาวต่างประเทศ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ร้อยละความส าเร็จในการติดตอ่ประสานงานและ
สนับสนุนข้อมลูวิชาการตามภารกจิของกรมที่เกี่ยวข้อง 
ส่งเสริมประชาคมอาเซยีนและ/หรือประเทศอื่น ๆ 
รวมทั้งงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. ร้อยละของบุคลากรส านักงานวิเทศสัมพันธ์ท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 71.43 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 10๐ 
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กองผังเมืองเฉพาะ 
   

  
  

กผฉ. 
  
  
  
  

1. จ านวนศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ (ผังเมืองที่จัดท า) 
ที่ด าเนินการศึกษา ออกแบบวางผังฯ ในขั้นตอนงวดงาน 
ที่ 2 (รายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี 1) 

17 ผัง 17 ผัง เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. จ านวนผังพื้นที่เฉพาะ (ผังเมืองที่จัดท า) ท่ีด าเนินการ
ถึงขั้นตอนสรุปผลการวิเคราะห์และจัดท าร่างผังพื้นที่
เฉพาะ 

18 ผัง 18 ผัง เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. ร้อยละของการให้ค าปรึกษาบูรณาการและประสาน
แผนระดับนโยบายในการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 เป็นไปตามเป้าหมาย 

5. ร้อยละของบุคลากรของกองผังเมืองเฉพาะที่ได้รับ 
การพัฒนา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 เป็นไปตามเป้าหมาย 

24 
  
  
  
  
  

ส านักจัดรปูที่ดินเพ่ือพัฒนพ้ืนที่ 
  

  
  
  

สจพ. 
  
  
  
  
  

1. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 1,199 ไร ่ 1,199 ไร ่ เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในพื้นที่จัดรูป
ที่ดินมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. การสนับสนนุให้ค าปรกึษางานกอ่สรา้งและ
สาธารณปูโภคสาธารณูปการภายใต้โครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยงานก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเปิด
ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. จ านวนออกแบบ ประมาณราคา สนับสนุนให้
ค าปรึกษางานก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

5 งาน 8 งาน สูงกว่าเป้าหมาย 

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

6. ร้อยละของบุคลากรของส านักจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 10๐ 
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ที ่ หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวช้ีวัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน 
25 
  

ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ 
 

  

สกผช. 
  

1. ร้อยละของความส าเรจ็ของการจัดประชุม
คณะกรรมการผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ (12 ครั้ง/ปี) 
หมายเหตุ : ส าหรับปี 2563 เริ่มประชุมครั้งแรกเดือน 
กค. 63 (3 ครั้ง/ปี 2563) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
(คกก.ชุดเก่า) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ร้อยละความส าเร็จของการใช้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารและจัดท าสรุปเรื่องเสนอ
คณะกรรมการผังเมือง (9 วัน/ครัง้) 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
(คกก.ชุดเก่า) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

26 โครงการก่อสร้างกจิกรรมพิเศษ
ในพระบรมวงศานุวงศ์ 
(สพอ. /สกศ./ สวท.) 

สพอ. 
สกศ. 
สวท. 

- - - - 

27 
  
  
  

กองตรวจราชการ 
  

 
  
  

กตร. 
  
  
  

1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนการตรวจ
ราชการประจ าป ี

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ร้อยละความส าเร็จของการจดัท ารายงานการประชุม
ผู้ตรวจราชการกรม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. ร้อยละความส าเร็จในการประสานงานเตรียมการ
ส าหรับการตรวจราชการ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. ร้อยละของบุคลากรของกองตรวจราชการที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 ร้อยละ 70 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
28 
  
  
  
  

ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
   

  
  

สกจพ. 
  
  
  
  

1. จ านวนโครงการที่ได้รับการสนบัสนุนด้านการเงิน 
จากกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

2 โครงการ 4 โครงการ สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิงานทุนหมุนเวียน 
ตามบันทึกตกลงกับกรมบญัชีกลาง  

ร้อยละ 100 
(คะแนน 3.5) 

ร้อยละ 100 
(คะแนน 4.0) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ร้อยละความส าเร็จในการให้ค าปรึกษาแนะน า และ
ติดตามประเมินผลผู้ด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ  
ในการรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. จ านวนเอกสารได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 เรื่อง จ านวน 3 เรื่อง สูงกว่าเป้าหมาย 
5. ร้อยละของบุคลากรของส านักงานกองทุนจัดรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 75 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 10๐ 
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ที ่ หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวช้ีวัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน 

29 
  
  
  
  
  
  

กองบูรณะและบ ารุงรักษา 
  

  
  
  
  

กบร. 
  
  
  
  
  
  

1. จ านวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ าท่ีถูกก าจัด 1,100,000 ตัน 1,126,342 ตัน สูงกว่าเป้าหมาย 
2. จ านวนงานท่ีให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านช่าง 3 งาน - ต่ ากว่าเป้าหมาย 
3. งานท่ีให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. จ านวนงานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง 5 แห่ง 5 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย 
5. ร้อยละความส าเร็จในการขนยา้ยเครื่องจักรไมม่ีความ
เสียหาย 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
7. ร้อยละของบุคลากรของกองบูรณะและบ ารุงรักษา 
ที่ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

30 
 
 
 
  

กองมาตรฐานราคากลาง 
  

  

กมร. 
 
 
 
 

1. จ านวนงานท่ีให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านช่าง 209 งาน 209 งาน เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. จ านวนงานให้บริการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
จัดท าแบบรูปและรายการก่อสร้าง และการประมาณ
ราคาเพื่อการก่อสร้างหรือปรับปรงุอาคาร 

108 แห่ง 108 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. ร้อยละความส าเร็จงานให้บริการด้านช่างมีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตาม
กฎหมาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. ร้อยละของปริมาณงานท่ีส าเร็จทันต่อเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 
6. ร้อยละของบุคลากรของกองมาตรฐานราคากลาง 
ที่ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

หมายเหตุ : (1) แต่ละหน่วยงานจะถ่ายทอดค่าเป้าหมายไประดับกลุ่ม/ฝ่าย/งาน จนถึงระดับบุคคล 
               (๒) การด าเนินงานภายใต้เหตุวิกฤตภาวะโรคระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 
 (3) ผลงานภาพรวมที่แตล่ะหน่วยงานด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.39

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 85.71 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 10๐ 
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เอกสารอ้างอิง 

 
 
 

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 
2. ค าสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 1808/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และ 

ค าสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 1809/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
(การปรับปรุงโครงสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557) 

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

4. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 8 
(กระทรวงมหาดไทย) ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี 

5. ลักษณะส าคัญขององค์การ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจ าปี พ.ศ. 2563 
6. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
7. แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก 

 
 
 

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 
 โครงสร้างองค์การ 
 ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

  

 

 

 

 

 

 

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ข้อ ๒ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง  มีภารกิจเก่ียวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ   การโยธาธิการ  
การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร  ดําเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง  พื้นที่  และชนบท  โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  ระบบการต้ังถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน  รวมทั้งการกําหนดคุณภาพและมาตรฐาน 
การก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม  วิศวกรรม  และการผังเมือง  เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  เกิดมาตรฐาน
ความปลอดภัยแห่งสาธารณชน  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและส่ิงปลูกสร้างตามระบบ 
การผังเมืองที่ดี  อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  กฎหมาย
ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน  กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพื้นที่  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) วางและจัดทําผังเมืองประเภทอื่น ๆ  ตามที่ รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
หรือตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ  และดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้น ๆ   

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผัง  วิจัย  ติดตาม  ประเมินผล  
และพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ  รวมทั้งการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือ 
ดา้นการผังเมืองและโยธาธกิาร 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการวางผัง  ออกแบบ  ควบคุมการก่อสร้าง  บูรณะเมืองหรืออาคาร  
และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
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(๕) ให้บริการและคําปรึกษาเก่ียวกับงานออกแบบ  งานก่อสร้าง  และงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของกรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ 

(๖) ดําเนินการเก่ียวกับการออกแบบ  การก่อสร้างและควบคุมอาคาร  ก่อสร้างอาคาร 
และโครงสร้างพื้นฐาน  รวมทั้งการบูรณะและบํารุงรักษา 

(๗) ดําเนินการประสาน  กํากับดูแล  สนับสนุน  และพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพื่อให้เป็นไปตามผังเมือง  รวมทั้งกํากับตรวจสอบการใช้อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๘) ดําเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
(๙) ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้ง

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  ในด้านการผังเมืองและโยธาธกิาร 
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  ดงัต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
 (๒) กองการเจ้าหน้าที่ 
 (๓) กองคลัง 
 (๔) กองควบคุมการก่อสร้าง 
 (๕) กองนิติการ 
 (๖) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 (๗) กองแผนงาน 
 (๘) กองวิเคราะห์วิจยัและทดสอบวัสดุ 
 (๙) กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ 
 (๑๐) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑๑) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง 
 (๑๒) สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
 (๑๓) สํานักผังประเทศและผังภาค 
 (๑๔) สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
 (๑๕) สํานักพัฒนามาตรฐาน 
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 (๑๖) สํานักวิศวกรรมการผังเมือง 
 (๑๗) สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ 
 (๑๘) สํานักสถาปัตยกรรม 
 (๑๙) สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
ข้อ ๔ ในกรมโยธาธิการและผังเมือง  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลัก 

ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี  
โดยมีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมโยธาธิการและผังเมือง  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลัก 

ในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  
โดยมีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการ 

ที่มิได้แยกเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม   
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองการเจ้าหน้าที่  มีอํานาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม  เว้นแต่การฝึกอบรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๘ กองคลัง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  

และยานพาหนะของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองควบคุมการก่อสร้าง  มีอํานาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดและพัฒนามาตรฐานเทคนิคการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้าง 
(๓) ให้การสนับสนุนและคําปรึกษาในงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน 
(๔) ดําเนินการและให้บริการในงานควบคุมการก่อสร้าง  การบูรณะ  และการบํารุงรักษา

อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน 
(๕) ดําเนินการตรวจสอบความม่ันคง  แข็งแรง  และความปลอดภัยของอาคารของหน่วยงาน

ของรัฐ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองนิติการ  มีอํานาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  งานเก่ียวกับ

ความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานพิจารณาอุทธรณ์  งานวางทรัพย์  และงานสอบสวนที่อยู่ใน 

อํานาจหน้าที่ของกรม 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย  การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  การศึกษาวิเคราะห์  

และพัฒนากฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
(๕) กํากับและตรวจสอบการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการผังเมืองและโยธาธิการ 
(๒) โฆษณา  ปิดประกาศ  และประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการจัดทําผังเมือง

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

เพื่อความร่วมมือในงานด้านผังเมือง 
(๕) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและดําเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิเคราะห์และจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  รวมทั้งนโยบายแผนแม่บทของกระทรวง 
(๒) ประสาน  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัตงิานของหน่วยงานภายในกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณของกรม 
(๔) เสนอแนะนโยบายด้านความร่วมมือต่างประเทศ  ติดต่อและประสานงานกับองค์การ 

หรือหน่วยงานต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและร่วมมือด้านต่าง ๆ  ในหน้าที่ของกรม  แสวงหา
ทรัพยากรและวิชาการจากต่างประเทศ  สนับสนุนงานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ  รวมทั้งการจัดประชุม 
และเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองวิเคราะห์วิจยัและทดสอบวัสดุ  มีอํานาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบ  ตรวจสอบ  วิเคราะห์  และวิจัยคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง  

วสัดุโครงสร้าง  หรือส่วนต่าง ๆ  ของโครงสร้าง  ตลอดจนการใหบ้ริการและให้คําปรึกษา 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการให้บริการเจาะสํารวจชั้นดิน  เพื่อการออกแบบ  การก่อสร้าง

สําหรับงานอาคารและโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานทางวิชาการวิศวกรรม 
(๓) จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวัสดุวิศวกรรม  และปฐพีวิศวกรรมตามภารกิจของกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ  มีอํานาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ออกแบบ  ก่อสร้าง  และตบแต่งพลับพลาพิธีที่ประทับและสถานที่ในงานพระราชพิธี 

และงานรัฐพิธี 
(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐานเก่ียวกับงานพลับพลาพิธี 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการให้บริการและให้คําปรึกษาการออกแบบ  ก่อสร้าง  และตบแต่ง

พลับพลาพิธี  และการจัดสถานที่  ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เก่ียวกับงานพลับพลาพิธี 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการพื้นที่และจัดสถานท่ีในงานพิธี  เพื่อการต้อนรับ
บุคคลสําคัญของประเทศและของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
(๒) จัดระบบการสํารวจ  การเก็บ  และการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการผังเมืองและโยธาธิการ

ของหน่วยงานภายในกรม 
(๓) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการผังเมืองและโยธาธิการ  

ให้บริการข้อมูล  และจัดวางระบบงานข้อมูลและระบบงานสถิติ 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง  มีอํานาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาความรู้และความสามารถด้านการผังเมืองและโยธาธิการ  ให้แก่บุคลากรของกรม  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งหน่วยงานและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายด้านการควบคุมอาคาร 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน  

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๓) กําหนดมาตรฐานการควบคุมอาคารด้านความปลอดภัย  การป้องกันอัคคีภัย  การรักษา

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

ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน  ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึง่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(๖) กํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานการขุดดินและถมดิน  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน 
(๗) ตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอาคาร  ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๘ สํานักผังประเทศและผังภาค  มีอํานาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและผังกลยุทธ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้าง

พื้นฐานระดับประเทศ  ระดับภาค  และระดับจังหวัดตามนโยบายของรัฐ  และถ่ายทอดกรอบนโยบาย 
สู่ผังระดับเมืองและระดับพื้นที่   

(๒) ประสานความเชื่อมโยงของผังทุกระดับและกํากับดูแลการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบาย
ดา้นการผังเมือง 

(๓) ให้คําปรึกษาด้านการผังเมืองแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   
ข้อ ๑๙ สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  

รวมทั้งผังประเภทอื่น ๆ  ตามนโยบายของรัฐ 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแล  และตรวจสอบการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) ให้คําปรึกษาด้านวิชาการผังเมืองแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน 
(๔) วิเคราะห์  กลั่นกรองเร่ืองและเสนอความคิดเห็นในเบ้ืองต้น  และดําเนินการเกี่ยวกับ 

งานวิชาการและงานประชุมของคณะกรรมการผังเมือง  คณะอนุกรรมการผังเมืองและคณะกรรมการอุทธรณ์ 
(๕) ดําเนินการด้านพิจารณาคําร้องและอุทธรณ์ของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  

รวมทั้งแจ้งมติคณะกรรมการผังเมือง  และติดตามผลการปฏิบัตติามมติ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   
ข้อ ๒๐ สํานักพัฒนามาตรฐาน  มีอํานาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนามาตรฐานและวิชาการ  รวมทั้งกระบวนการ

ด้านการผังเมืองและโยธาธกิาร 
(๒) จัดทําหลักเกณฑ์  มาตรฐาน  และคู่มือดา้นการผังเมืองและโยธาธกิาร 
(๓) สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการผังเมือง  ติดตามและประเมินผลด้านการผังเมือง 

และโยธาธิการ   
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านมาตรฐาน  วิชาการ  และการประเมินผลแก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๒๑ สํานักวิศวกรรมการผังเมือง  มีอํานาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการสํารวจ  รังวัด  และจัดทําแผนที่เพื่อการผังเมืองทุกระดับ 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
(๓) ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับด้านการออกแบบ  การวางแผนผังโครงการคมนาคม

และขนส่ง  และระบบสาธารณูปโภคและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(๔) ให้คําปรึกษาและสนับสนุนวิชาการผังเมืองด้านการสํารวจและจัดทําแผนที่  การวางแผน

วิศวกรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๒ สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  มีอํานาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐานและข้อกําหนดในการออกแบบ  ก่อสร้าง  และบูรณะอาคาร   

ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเคร่ืองกล  และวิศวกรรมสุขาภิบาล   
(๒) ดําเนินการออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเคร่ืองกล  

และวิศวกรรมสุขาภิบาล   
(๓) ให้คําปรึกษาในงานออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเคร่ืองกล  

และวิศวกรรมสขุาภิบาล   
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๓ สํานักสถาปัตยกรรม  มีอํานาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ให้บริการและคําปรึกษาในการวางแผนและบริหารโครงการเพ่ือวางผังแม่บท 
(๒) จัดทําข้อเสนอโครงการเพื่อกําหนดวงเงินงบประมาณ 

(๓) ดําเนินการและให้คําปรึกษาในการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง  การบูรณะ  ซ่อมแซม   
และบํารุงรักษางานสถาปัตยกรรม  งานภูมิสถาปัตยกรรม  และงานมัณฑนศิลป์ 

(๔) กําหนดและจัดทําแบบมาตรฐาน  เกณฑ์การประมาณราคา  และมาตรฐานงานด้านสถาปัตยกรรม  
ภูมิสถาปัตยกรรม  และมัณฑนศิลป์ 

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

ภูมิสถาปัตยกรรม  และมัณฑนศิลป์ 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบแบบและราคางานสถาปัตยกรรม  งานภูมิสถาปัตยกรรม  

และงานมัณฑนศิลป์ 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๒๔ สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  มีอํานาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนงาน  โครงการ  และแผนปฏิบัตกิารพัฒนาตามผังเมือง 
(๒) ดําเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
(๓) ดําเนินการอนุรักษ์  ปรับปรุง  และฟื้นฟูเมืองและเมืองใหม่ 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  และออกแบบก่อสร้างเพื่อการโยธาธิการและผังเมือง 
(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  กํากับ  และตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  เพื่อใหเ้ป็นไปตามผังเมืองที่กําหนด 
(๖) ให้คําปรึกษา  สนับสนุน  และบริการในงานออกแบบวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

วศิวกรรมไฟฟ้า  และวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(๗) ให้คําปรึกษา  สนับสนุน  และสํารวจออกแบบเพื่อการพัฒนา  อนุรักษ์  บูรณะและป้องกัน

พืน้ที่ตลิ่งและชายฝั่ง  และระบบการป้องกันน้ําท่วม 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๕ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ดาํเนินการ  สนับสนุน  ให้คําปรึกษา  และบริการทางวิชาการเก่ียวกับการผังเมืองและโยธาธิการ

ที่อยู่ในขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของกรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ  
และอํานาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จงึจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



โครงสรางการแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองและรายชื่อผูบริหารหนวยงาน

     

 

                       

                                                  

-  สํานัก/ กอง ตามกฎกระทรวง 2557

- สวนราชการภายใน
- ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ

  (กลุมงานอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน  กองการเจาหนาที่)     อํานวยการ ระดับตน
  :D/งานกลุมงานอัตราฯ/ฐานขอมูล/โครงสรางรวมใหม ปรับปรุง ณ วันที่ 16 ต.ค. 63

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง
นายชยพล ธิติศักด์ิ

สํานักงานเลขานุการกรม
นายพีรพงษ จนัทรา (รก.) 

สํานักพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ         
วาท่ี ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

สํานักวิศวกรรมการผังเมือง
นายสมเกียรติ สิริพิทักษเดช

กองแผนงาน
นายเกิดศกัด์ิ  ยะโสธร

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง
น.ส.อรอาภา โลหวีระ (รก.) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธิบดี
 นายสมชาย  เมธวัฒนธรากุล 

รองอธิบดี
 นายไตรรัตน พูลสวัสด์ิ 

ที่ปรึกษาดานการผังเมือง  (วาง) 

2. นายคธาทพิย ์ เอีย่มกมลา

3. นายสมหวงั บญุระยอง

4. วา่ที่ พ.ต.อดศิกัด ิ ์นอ้ยสุวรรณ

5. 

7. 

8. 

  ภาคเหนือ
    1.  กําแพงเพชร ( นายสุรเดช ศรีคํามูล รก.) 

    2.  เชยีงราย (นายณรงค  นํ้าผึ้ง) 
    3.  เชียงใหม (นายวิรัช  ต่ังมั่นคงวรกุล )
    4.  ตาก ( นายณรงคเดช  ฉิมเล็ก )

    5.  นครสวรรค (น.ส.นิรชา  บัณฑิตยชาติ )
    6.  นาน  (นายนพรตัน มะโน )

   7.  พะเยา (นายถกนธ  ขายสุวรรณ )

    8.  พิจิตร (นายพีรพล  จันทพรรณ )
    9.  พิษณุโลก (นายนรนิทร กวางทอง )

   10.  เพชรบูรณ (นายนิพนธ เนยเมืองปก)

   11.  แพร (น.ส.สิริกุล  เลี้ยงอนันต รก.)

   12.  แมฮองสอน (นายกิติพงษ ท่ีปรึกษา รก.)  

   13.  ลาํปาง (นายประทีป ประคองวงศ )
   14.  ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค )
   15.   สุโขทัย (นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร )
   16.  อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศริมิงคลวิชย รก.) 

   17.  อุทัยธานี (นายสวิุทย เถ่ือนนอย รก.)

ผูตรวจราชการกรม

ภาคกลาง (ตอ)

   22.  สระบุรี (นางสาวสถาพร ลิม่พันธ รก.)

   23.  สิงหบุรี (นายทรงวุฒิ ไชยรินทร รก.)

   24.  สุพรรณบุรี (นายวีรวุฒ ิ ประวัติ)

   25.  อางทอง (นายอธิราช  กนกเวชยันต) 
     

ภาคใต
   1. กระบี่  (นายสมบูรณ นวลเจริญ)

   2. ชมุพร   (นายอนุชติ มากนวล รก.)

   3. ตรงั (นายอารตั  เมืองจร) 

   4. นครศรีธรรมราช (นายทวี  ไขแกว)  

   5. นราธิวาส (นายอานนท  ทองสวาง)
   6. ปตตานี   (นายไมตรี สรรพสิน) 

   7.  พังงา (นายรังสรรค ปานบุญ รก.) 

   8.  พัทลุง (นายชัยรัตน ไกรฤกษ รก.)

   9. ภูเก็ต (นายสมมิตร  สมบูรณ รก.) 

  10.ยะลา  (นายวีรพัฒน  บุณฑริก) 

  11.ระนอง  (นายอรญั  จันทรตน)

  12.สงขลา (นายผดุงเดช ลือปยะพาณิชย)
  13.สตูล (นายประคอง  ชนูวล)

  14.สรุาษฎรธานี  (นายกุมพล พฤฒิพฤกษ) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   1.  กาฬสินธุ (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล รก.) 

   2.  ขอนแกน (นายอดิเรก  วัฒนาอุดมชยั)

   3.  ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)

   4.  นครพนม  (นายชิตชัย อินทรพาณิชย)
   5.  นครราชสีมา (นายประสิทธ์ิ ศรีภริมย รก.)

   6.  บุรีรัมย (นายบัณฑิต โพธิดก รก.)

   7.  บงึกาฬ  (นายอนุชา  เจริญพันธ ) 
   8.  มกุดาหาร  (นายวาศักด์ิ  เจิมจิระ )
   9.  มหาสารคาม  (นายศิรวัชร ออนเหลา รก.)

  10.  ยโสธร (นายธีรพงศ  ไชยราช)

  11.  รอยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรีรัตน )
  12.  เลย  (นายสมพงษ ผลพัฒนกุล)

  13.  ศรสีะเกษ  (นายพิศฐศักด์ิ รัตนวรรณี)
  14.  สกลนคร  (นายชยัวัฒน ปลายเนิน รก.)

  15.  สุรินทร (นายธนโชติ เกษตรสิงห รก. นายสจัจา 
พุกสุขสกุล ชวยราชการ สน.ผูตรวจราชการกรม)

  16.  หนองคาย (นายวิชยั เพ็ญดี)

  17.  หนองบัวลําภู (น.ส.สุมาลี บุบผาอินทร รก.)

  18.  อุบลราชธานี (นายภพ  ภูสมปอง )
  19.  อุดรธานี  (นายพรเทพ  ศรวีรานันท)
  20.  อํานาจเจรญิ (นายปรพล เจรญิพงษ รก.)

ภาคกลาง
   1.  กาญจนบุรี  (นายประหยัด ตะคอนรัมย) 

    2.  จันทบุรี (นายสุวรรณ เจริญพร)

    3.  ฉะเชงิเทรา  (นายเฉลมิพล  ต.สุวรรณ )
    4.  ชลบุรี  (นายศักด์ิสิทธ์ิ ศิริรัตตัญ)ู

    5.  ชยันาท  (นายมโีชค นัฎสถาพร)

    6.  ตราด (นายอนันต  ประเสริฐผล รก.) 

    7.  นครนายก  (นายปรีดี สถิตยชัยวัฒนา รก.)

    8.  นครปฐม (นางเปรมจิต หอมจันทนากุล)

    9.  นนทบรุ ี (นายชาญวิชญ  สริสินุทรานนท)
   10.  ปทุมธานี  (น.ส.บุษนี  แพรวิศวกิจ )
   11.  ปราจีนบุรี (นายวิทยา วงศเมือง )
   12.  ประจวบคีรีขันธ (นายสวิุทย  พลเสน รก.)  

   13.  พระนครศรอียุธยา ( นายสกัรนิทร  อินทรสถิตย ) 
   14.  เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์ )
   15.  ระยอง (นายธวัชชยั สุภาผล รก.)

   16.  ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)

   17.  ลพบุรี  (นายสงบ วงศสวรรค)
   18.  สมุทรสาคร (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย)  
   19.  สมทุรสงคราม (น.ส.พรรณทิพย เปยมพุทธากุล  ) 
   20.  สมุทรปราการ (นายขจรศักด์ิ  สถาวรจนัทร )
   21.  สระแกว (น.ส.สุภรณ เวชกรณ )

กองนิตกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
นางจินตนา อุดมพลานุรักษ  (รก.)

กองควบคุมการกอสราง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
นายสนิิทธ์ิ บุญสิทธ์ิ

สํานักผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภนูาคพันธุ

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

รองอธิบดี 
นายอนวัช สุวรรณเดช

วิศวกรใหญ    นายเสถียร  เจริญเหรียญ

9. 

10. 

11.  

12. นายสถิตย  อินทามระ

สถาปนิกใหญ    นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี 

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน   (วาง) 

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี
 นายกรกฎ วงษสุวรรณ (รก.)

 กองคลงั
นางภัททิรา  สุริวรรณ

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบรหิาร   นายเกษม  โคเลศิ 

กองผังเมืองเฉพาะ
นายอุดม จติตวงค

สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง
นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ

สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางพิชญณัชชา ศรีหริัญรัตน

กองออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี
และโครงการพเิศษ

นายพิษณุ  มูลกะรัตน 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

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  วงศสวัสด์ิกุล ) 

5. ผชช.ดานการสํารวจและแผนท่ี (สวผ.)

(นายเกียรติศักด์ิ อมรประเสริฐสุข) 

6. ผชช.ดานวางแผนวิศวกรรม (สวผ.)

(นายวิชัย  กิตติพิชัย )    

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)

 (นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณะชัย ) 
(นายกนก สุจริตสัญชัย )

8. วิศวกรเครื่องกล ชช. (สวค.)

(นายสนุทร นํ้าเพชร) 

9. วิศวกรไฟฟา ชช. (สวค.)

(นายประสิทธ์ิ ผวิแดง) 

10.วิศวกรโยธา ชช. (สสผ.)

(นายสหรฐั พิมพศักด์ิ )
(นายอรญั  กิติเรืองแสง )

(นายพิศุทธ์ิ สุขุม)  

11.วิศวกรโยธา ชช. (สนอ.)

(นายวิบลูย  ลีพัฒนากิจ)  

(นายอนวัช บรูพาชน ) 

กองวิเคราะหวิจัยและทดสอบวัสดุ
นายอุทิศ  รักสัจจะ

กองบูรณะและบํารุงรักษา
นายพรพนม บัวชืน่ 

กองตรวจราชการ
นายสาโรช เอกสกุลวงศ

สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางบงกช  สุวรรณเดช

กองมาตรฐานราคากลาง
นายอนันต  สิริพฤกษา 

6.

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง
นายชยพล ธิติศักด์ิ

สํานักงานเลขานุการกรม
นายพีรพงษ จนัทรา (รก.) 

สํานักพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ         
วาท่ี ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

สํานักวิศวกรรมการผังเมือง
นายสมเกียรติ สิริพิทักษเดช

กองแผนงาน
นายเกิดศกัด์ิ  ยะโสธร

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง
น.ส.อรอาภา โลหวีระ (รก.) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธิบดี
 นายสมชาย  เมธวัฒนธรากุล 

รองอธิบดี
 นายไตรรัตน พูลสวัสด์ิ 

ที่ปรึกษาดานการผังเมือง  (วาง) 

1. 

2. วาที่ พ.ต.อดิศักด์ิ นอยสุวรรณ
3. นายสมหวัง บุญระยอง
4. นายสมพร กาญจนนิรันดร

5. นายอทิธิพงศ  ตันมณี

7. นายสุเมธ มีนาภา
8. นายคธาทพิย  เอี่ยมกมลา

  ภาคเหนือ
    1.  กําแพงเพชร ( นายสุรเดช ศรีคํามูล รก.) 

    2.  เชยีงราย (นายณรงค  นํ้าผึ้ง) 
    3.  เชียงใหม (นายวิรัช  ต่ังมั่นคงวรกุล )
    4.  ตาก ( นายณรงคเดช  ฉิมเล็ก )

    5.  นครสวรรค (น.ส.นิรชา  บัณฑิตยชาติ )
    6.  นาน  (นายนพรตัน มะโน )

   7.  พะเยา (นายถกนธ  ขายสุวรรณ )

    8.  พิจิตร (นายพีรพล  จันทพรรณ )
    9.  พิษณุโลก (นายนรนิทร กวางทอง )

   10.  เพชรบูรณ (นายนิพนธ เนยเมืองปก)

   11.  แพร (น.ส.สิริกุล  เลี้ยงอนันต รก.)

   12.  แมฮองสอน (นายกิติพงษ ท่ีปรึกษา รก.)  

   13.  ลาํปาง (นายประทีป ประคองวงศ )
   14.  ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค )
   15.   สุโขทัย (นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร )
   16.  อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศริมิงคลวิชย รก.) 

   17.  อุทัยธานี (นายสวิุทย เถ่ือนนอย รก.)

ผูตรวจราชการกรม

ภาคกลาง (ตอ)

   22.  สระบุรี (นางสาวสถาพร ลิม่พันธ รก.)

   23.  สิงหบุรี (นายทรงวุฒิ ไชยรินทร รก.)

   24.  สุพรรณบุรี (นายวีรวุฒ ิ ประวัติ)

   25.  อางทอง (นายอธิราช  กนกเวชยันต) 
     

ภาคใต
   1. กระบี่  (นายสมบูรณ นวลเจริญ)

   2. ชมุพร   (นายอนุชติ มากนวล รก.)

   3. ตรงั (นายอารตั  เมืองจร) 

   4. นครศรีธรรมราช (นายทวี  ไขแกว)  

   5. นราธิวาส (นายอานนท  ทองสวาง)
   6. ปตตานี   (นายไมตรี สรรพสิน) 

   7.  พังงา (นายรังสรรค ปานบุญ รก.) 

   8.  พัทลุง (นายชัยรัตน ไกรฤกษ รก.)

   9. ภูเก็ต (นายสมมิตร  สมบูรณ รก.) 

  10.ยะลา  (นายวีรพัฒน  บุณฑริก) 

  11.ระนอง  (นายอรญั  จันทรตน)

  12.สงขลา (นายผดุงเดช ลือปยะพาณิชย)
  13.สตูล (นายประคอง  ชนูวล)

  14.สรุาษฎรธานี  (นายกุมพล พฤฒิพฤกษ) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   1.  กาฬสินธุ (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล รก.) 

   2.  ขอนแกน (นายอดิเรก  วัฒนาอุดมชยั)

   3.  ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)

   4.  นครพนม  (นายชิตชัย อินทรพาณิชย)
   5.  นครราชสีมา (นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท)
   6.  บุรีรัมย (นายบัณฑิต โพธิดก รก.)

   7.  บงึกาฬ  (นายอนุชา  เจริญพันธ ) 
   8.  มกุดาหาร  (นายวาศักด์ิ  เจิมจิระ )
   9.  มหาสารคาม  (นายศิรวัชร ออนเหลา รก.)

  10.  ยโสธร (นายธีรพงศ  ไชยราช)

  11.  รอยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรีรัตน )
  12.  เลย  (นายสมพงษ ผลพัฒนกุล)

  13.  ศรสีะเกษ  (นายพิศฐศักด์ิ รัตนวรรณ)ี

  14.  สกลนคร  (นายชยัวัฒน ปลายเนิน รก.)

  15.  สุรินทร (นายธนโชติ เกษตรสิงห รก. นายสจัจา 
พุกสุขสกุล ชวยราชการ สน.ผูตรวจราชการกรม)

  16.  หนองคาย (นายวิชยั เพ็ญดี)

  17.  หนองบัวลําภู (น.ส.สุมาลี บุบผาอินทร รก.)

  18.  อุบลราชธานี (นายภพ  ภูสมปอง )
  19.  อุดรธานี  (นายพรเทพ  ศรวีรานันท)
  20.  อํานาจเจรญิ (นายปรพล เจรญิพงษ รก.)

ภาคกลาง
   1.  กาญจนบุรี  (นายประหยัด ตะคอนรัมย) 

    2.  จันทบุรี (นายสุวรรณ เจริญพร)

    3.  ฉะเชงิเทรา  (นายเฉลมิพล  ต.สุวรรณ )
    4.  ชลบุรี  (นายศักด์ิสิทธ์ิ ศิริรัตตัญ)ู

    5.  ชยันาท  (นายมโีชค นัฎสถาพร)

    6.  ตราด (นายอนันต  ประเสริฐผล รก.) 

    7.  นครนายก  (นายประสิทธ์ิ ศรีภิรมย รก.)

    8.  นครปฐม (นางเปรมจิต หอมจันทนากุล)

    9.  นนทบรุ ี (นายชาญวิชญ  สริสินุทรานนท)
   10.  ปทุมธานี  (น.ส.บุษนี  แพรวิศวกิจ )
   11.  ปราจีนบุรี (นายวิทยา วงศเมือง )
   12.  ประจวบคีรีขันธ (นายสวิุทย  พลเสน รก.)  

   13.  พระนครศรอียุธยา ( นายสกัรนิทร  อินทรสถิตย ) 
   14.  เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์ )
   15.  ระยอง (นายธวัชชยั สุภาผล รก.)

   16.  ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)

   17.  ลพบุรี  (นายสงบ วงศสวรรค)
   18.  สมุทรสาคร (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย)  
   19.  สมทุรสงคราม (น.ส.พรรณทิพย เปยมพุทธากุล  ) 
   20.  สมุทรปราการ (นายขจรศักด์ิ  สถาวรจนัทร )
   21.  สระแกว (น.ส.สุภรณ เวชกรณ )

กองนิตกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
นางจินตนา อุดมพลานุรักษ  (รก.)

กองควบคุมการกอสราง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
นายสนิิทธ์ิ บุญสิทธ์ิ

สํานักผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สํานักสถาปตยกรรม
นายวิษณุ  อยูดี

สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภนูาคพันธุ

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

รองอธิบดี 
นายอนวัช สุวรรณเดช

วิศวกรใหญ    นายเสถียร  เจริญเหรียญ

9. นายกัฬชัย  เทพวรชัย
10. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน 

11.  นายดนัย สุนันทารอด
12. นายสถิตย  อินทามระ

สถาปนิกใหญ    นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี 

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน   (วาง) 

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี
 นายกรกฎ วงษสุวรรณ (รก.)

 กองคลงั
นางภัททิรา  สุริวรรณ

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบรหิาร   นายเกษม  โคเลศิ 

กองผังเมืองเฉพาะ
นายอุดม จติตวงค

สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง
นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ

สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางพิชญณัชชา ศรีหริัญรัตน

กองออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี
และโครงการพเิศษ

นายพิษณุ  มูลกะรัตน 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

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  วงศสวัสด์ิกุล ) 

5. ผชช.ดานการสํารวจและแผนท่ี (สวผ.)

(นายเกียรติศักด์ิ อมรประเสริฐสุข) 

6. ผชช.ดานวางแผนวิศวกรรม (สวผ.)

(นายวิชัย  กิตติพิชัย )    

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)

 (นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณะชัย ) 
(นายกนก สุจริตสัญชัย )

8. วิศวกรเครื่องกล ชช. (สวค.)

(นายสนุทร นํ้าเพชร) 

9. วิศวกรไฟฟา ชช. (สวค.)

(นายประสิทธ์ิ ผวิแดง) 

10.วิศวกรโยธา ชช. (สสผ.)

(นายสหรฐั พิมพศักด์ิ )
(นายอรญั  กิติเรืองแสง )

(นายพิศุทธ์ิ สุขุม)  

11.วิศวกรโยธา ชช. (สนอ.)

(นายวิบลูย  ลีพัฒนากิจ)  

(นายอนวัช บรูพาชน ) 

กองวิเคราะหวิจัยและทดสอบวัสดุ
นายอุทิศ  รักสัจจะ

กองบูรณะและบํารุงรักษา
นายพรพนม บัวชืน่ 

กองตรวจราชการ
นายสาโรช เอกสกุลวงศ

สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางบงกช  สุวรรณเดช

กองมาตรฐานราคากลาง
นายอนันต  สิริพฤกษา 

6. - วาง -

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง
นายพรพจน เพ็ญพาส

สํานักงานเลขานุการกรม
นายพีรพงษ จนัทรา

สํานักพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ         
วาท่ี ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

สํานักวิศวกรรมการผังเมือง
นายเกียรติศักด์ิ อมรประเสริฐสุข (รก.)

กองแผนงาน
นายเกิดศกัด์ิ  ยะโสธร

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง
น.ส.อรอาภา โลหวีระ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธิบดี
(วา่ง) 

รองอธิบดี 
นายอนวัช สุวรรณเดช

ที่ปรึกษาดานการผังเมือง  (วาง) 

   นายดนัย สุนันทารอด
2. นายคธาทพิย  เอี่ยมกมลา
3. นายสมหวัง บุญระยอง
4. วาที่ พ.ต.อดิศักด์ิ นอยสุวรรณ 

5. นายสุเมธ มีนาภา 

7. นายกัฬชัย  เทพวรชัย
8. นายอทิธิพงศ  ตันมณี

  ภาคเหนือ
    1.  กําแพงเพชร (วาง) 
    2.  เชยีงราย (นายณรงค  นํ้าผึ้ง) 
    3.  เชียงใหม (นายวิรัช  ต่ังมั่นคงวรกุล)

    4.  ตาก ( นายณรงคเดช  ฉิมเล็ก)

    5.  นครสวรรค (น.ส.นิรชา  บัณฑิตยชาติ)

    6.  นาน  (นายนพรตัน มะโน)

   7.  พะเยา (นายถกนธ  ขายสุวรรณ)

    8.  พิจิตร (นายพีรพล  จันทพรรณ)

    9.  พิษณุโลก (นายนรนิทร กวางทอง)
   10.  เพชรบูรณ (นายนิพนธ เนยเมืองปก)

   11.  แพร (น.ส.สิริกุล  เลี้ยงอนันต)
   12.  แมฮองสอน (นายกิติพงษ ท่ีปรึกษา)  
   13.  ลาํปาง (นายประทีป ประคองวงศ)
   14.  ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค)
   15.   สุโขทัย (นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร)
   16.  อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศริมิงคลวิชย) 
   17.  อุทัยธานี (นายสวิุทย เถ่ือนนอย)

ผูตรวจราชการกรม

ภาคกลาง (ตอ)

   22.  สระบุรี (นางสาวสถาพร ลิม่พันธ)
   23.  สิงหบุรี (วาง)
   24.  สุพรรณบุรี (วาง)
   25.  อางทอง (นายอธิราช  กนกเวชยันต) 
     

ภาคใต
   1. กระบี่  (นายสมบูรณ นวลเจริญ)

   2. ชมุพร   (วาง)
   3. ตรงั (วาง) 
   4. นครศรีธรรมราช (นายทวี  ไขแกว)  

   5. นราธิวาส (นายอานนท  ทองสวาง)
   6. ปตตานี   (นายไมตรี สรรพสิน) 

   7.  พังงา (นายสุวิทย พันเสงี่ยม รกท.) 

   8.  พัทลุง (นายจิรวัฒน สุวรรณลิขิต)

   9. ภูเก็ต (นายสมมิตร  สมบูรณ) 
  10.ยะลา  (นายวีรพัฒน  บุณฑริก) 

  11.ระนอง  (นายรังสรรค ปานบุญ รกท.)

  12.สงขลา (นายผดุงเดช ลือปยะพาณิชย)
  13.สตูล (นายประคอง  ชนูวล)

  14.สรุาษฎรธานี  (นายกุมพล พฤฒิพฤกษ) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   1.  กาฬสินธุ (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล) 

   2.  ขอนแกน (นายอดิเรก  วัฒนาอุดมชยั)

   3.  ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)

   4.  นครพนม  (วาง)
   5.  นครราชสีมา (นายประสิทธ์ิ ศรีภริมย)
   6.  บุรีรัมย (นายบัณฑิต โพธิดก)

   7.  บงึกาฬ  (นายอนุชา  เจริญพันธ) 
   8.  มกุดาหาร  (นายวาศักด์ิ  เจิมจิระ)

   9.  มหาสารคาม  (นายศริวัชร ออนเหลา)
  10.  ยโสธร (นายธีรพงศ  ไชยราช)

  11.  รอยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรรีตัน)
  12.  เลย  (นายสมพงษ ผลพัฒนกุล)

  13.  ศรสีะเกษ  (นายพิศฐศักด์ิ รัตนวรรณ)ี

  14.  สกลนคร  (นายชยัวัฒน ปลายเนิน)

  15.  สุรินทร (นายธนโชติ เกษตรสิงห รก. นายสจัจา 
พุกสุขสกุล ชวยราชการ สน.ผูตรวจราชการกรม)

  16.  หนองคาย (นายวิชยั เพ็ญดี)

  17.  หนองบัวลําภู (วาง)
  18.  อุบลราชธานี (นายภพ  ภูสมปอง )
  19.  อุดรธานี  (นายพรเทพ  ศรวีรานันท)
  20.  อํานาจเจรญิ (นายปรพล เจรญิพงษ)

ภาคกลาง
   1.  กาญจนบุรี  (นายประหยัด ตะคอนรัมย) 

    2.  จันทบุรี (นายสุวรรณ เจริญพร)

    3.  ฉะเชงิเทรา  (วาง)
    4.  ชลบุรี  (วาง)
    5.  ชยันาท  (นายมโีชค นัฎสถาพร)

    6.  ตราด (นายอนันต  ประเสริฐผล) 

    7.  นครนายก  (นายปรีดี สถิตยชัยวัฒนา)

    8.  นครปฐม (นางเปรมจิต สงวนแกว)

    9.  นนทบรุ ี (นายชาญวิชญ  สริสินุทรานนท)
   10.  ปทุมธานี  (น.ส.บุษนี  แพรวิศวกิจ)

   11.  ปราจีนบุรี (วาง)
   12.  ประจวบคีรีขันธ (นายสวิุทย  พลเสน)  

   13.  พระนครศรอียุธยา ( นายสกัรนิทร  อินทรสถิตย) 
   14.  เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ)์
   15.  ระยอง (นายธวัชชยั สุภาผล)

   16.  ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)

   17.  ลพบุรี  (วาง)
   18.  สมุทรสาคร (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย)  
   19.  สมทุรสงคราม (น.ส.พรรณทิพย เปยมพุทธากุล ) 
   20.  สมุทรปราการ (วาง)
   21.  สระแกว (น.ส.สุภรณ เวชกรณ)

กองนิตกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
นางจินตนา อุดมพลานุรักษ 

กองควบคุมการกอสราง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
นายสนิิทธ์ิ บุญสิทธ์ิ

สํานักผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ
 (วา่ง) 

สํานักสถาปตยกรรม
นายวิษณุ  อยูดี

สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภนูาคพันธุ

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

รองอธิบดี
 นายไตรรัตน พูลสวัสด์ิ

วิศวกรใหญ    (วาง) 

9. นายสมพร กาญจนนิรันดร
10. นายสมเกยีรติ วิริยะกุลนันท

11. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน 

12. นายสถิตย  อินทามระ

สถาปนิกใหญ    นายคธาทิพย เอี่ยมกมลา (รก.)

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน   (วาง) 

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี
 นายกรกฎ วงษสุวรรณ

 กองคลงั
นางภัททิรา  สุริวรรณ

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบรหิาร   นายเกษม  โคเลศิ 

กองผังเมืองเฉพาะ
นายอุดม จติตวงค

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
การผังเมืองแหงชาติ

นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ

สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางพิชญณัชชา ศรีหริัญรัตน

กองออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี
และโครงการพเิศษ

นายพิษณุ  มูลกะรัตน 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

1. ผชช.ดานการผังเมือง (สปภ.)

(น.ส.ธิดารตัน พินิจถิรวงศ (รก.)) 

2. ผชช.ดานวางผังสถาปตยกรรม (สผม.)

(นายจารุโรจน  ภูประเสริฐ ) 

3. ผชช.ดานวิเคราะหผังเมือง (สพม.)

(น.ส.ศศิธร รนุดี)

4. ผชช.ดานวิเคราะหและประเมินผล (สพม.)

(นางเอ้ือมพร  วงศสวัสด์ิกุล) 

5. ผชช.ดานการสํารวจและแผนท่ี (สวผ.)

(นายเกียรติศักด์ิ อมรประเสริฐสุข) 

6. ผชช.ดานวางแผนวิศวกรรม (สวผ.)

(นายวิชัย  กิตติพิชัย)    

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)

 (นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณะชัย) 
(นายกนก สุจริตสัญชัย )

8. วิศวกรเครื่องกล ชช. (สวค.)

(นายสนุทร นํ้าเพชร) 

9. วิศวกรไฟฟา ชช. (สวค.)

(นายประสิทธ์ิ ผวิแดง) 

10.วิศวกรโยธา ชช. (สสผ.)

(นายสหรฐั พิมพศักด์ิ)

(นายอรญั  กิติเรืองแสง)
(นายพิศุทธ์ิ สุขุม)  

11.วิศวกรโยธา ชช. (สนอ.)

(นายวิบลูย  ลีพัฒนากิจ)  

(นายอนวัช บรูพาชน) 

กองวิเคราะหวิจัยและทดสอบวัสดุ
นายอุทิศ  รักสัจจะ

กองบูรณะและบํารุงรักษา
นายพรพนม บัวชืน่ 

กองตรวจราชการ
(วาง)

สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางบงกช  สุวรรณเดช

กองมาตรฐานราคากลาง
นายอนันต  สิริพฤกษา 

6. นายทัน สรอยศักด์ิ 

ที่ปรึกษาดานการผังเมือง นางพจนีย  ขจรปรีดานนท รก. 

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

รองอธิบดี 
นายอนวัช สุวรรณเดช

9. นายกัฬชัย  เทพวรชัย

10. นายวิรัชต  ทองรวย
11.  นายดนัย สุนันทารอด
12. นายสถิตย  อินทามระ

ที่ปรึกษาดานการผังเมือง  (วาง) 

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

รองอธิบดี 
นายอนวัช สุวรรณเดช

9. นายกัฬชัย  เทพวรชัย
10. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน 

11.  นายดนัย สุนันทารอด
12. นายสถิตย  อินทามระ

ที่ปรึกษาดานการผังเมือง นางพจนีย  ขจรปรีดานนท รก. 

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

รองอธิบดี 
นายอนวัช สุวรรณเดช

9. นายกัฬชัย  เทพวรชัย

10. นายวิรัชต  ทองรวย
11.  นายดนัย สุนันทารอด
12. นายสถิตย  อินทามระ

ที่ปรึกษาดานการผังเมือง  นายสมเกียรติ สิริพิทักษเดช (รก.) 

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

รองอธิบดี 
นายไตรรัตน พูลสวัสด์ิ

9. นายสมพร กาญจนนิรันดร
10. นายสมเกียรติ วริิยะกุลนันท
11.  นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน 

12. นายสถิตย  อินทามระ

 - สํานักงานสนับสนุนและบริการดานชาง 1                      

นายพิษณุ  มูลกะรัตน
 - สํานักงานสนับสนุนและบริการดานชาง 2 

นายสมนึก ปราบนอก
- สํานักงานสนับสนุนและบริการดานชาง 3 

นายวิฑูรย  รตันไพศาลวงศ



(Version ยุทธศาสตร์) ข้อมูล ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนแม่บท 23 แผน 5. การท่องเท่ียว
แผนย่อยภายใต้แผน

แม่บท
1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการ

ท่องเท่ียว
9.3 การพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

นโยบายรัฐบาลหลัก

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 สืบ สาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและ

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย

5.4 พัฒนาภาคการท่องเท่ียว

นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบ
สุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้

3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก

แผนปฏิรูปประเทศ

5. ด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อท่ี 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional 

Integration)

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมือง
ศูนย์กลางของภูมิภาค

6. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรน้ า 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 การบริหารเชิงพ้ืนท่ี 
ประเด็นย่อยท่ี 2.3 การบริหารการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

แผนพัฒนาฯ 12
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

เป้าหมายแผนพัฒนา
ฯ 12

เป้าหมายท่ี 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ

ประเทศ

เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและ
ประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน

เป้าหมายท่ี 6 แผนงานด้านความม่ันคงมีการบูรณาการ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมายท่ี 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการ

ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเท่ียวสูงข้ึน

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ 12

1.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมข้ึน

3.2 รายได้ครัวเรือนเฉล่ียต่อคนและจ านวนปี
การศึกษาเฉล่ียในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพ่ิมข้ึน ทุกศาสนาร่วมด าเนินการเพ่ิมข้ึน

จ านวนแผนงานด้านความม่ันคงท่ีสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมข้ึน

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเท่ียว (TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับท่ี 30

ยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย
เป้าหมายกระทรวง

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
กระทรวง

กลยุทธ์กระทรวง
1.1 ธ ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 2.3 บูรณาการการบริหารจัดการเชิง

พ้ืนท่ี
กลยุทธ์ท่ี 2.3 กลยุทธ์ท่ี 2.1

ภารกิจกรมฯ 4 ด้าน อาคารและช่าง ผังเมือง อาคารและช่าง

ยุทธศาสตร์กรมฯ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2.

ผลสัมฤทธ์ิหน่วยงาน

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ
หน่วยงาน

เป้าหมายหน่วยงาน

1. งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความ
ม่ันคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม สมพระ

เกียรติ

เป้าหมายท่ี 3. 4. พ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ และพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล ได้รับ
การป้องกันการกัดเซาะ มิให้เกิดการสูญเสียดินแดน อันเน่ืองมาจากภัย

ธรรมชาติและรักษาแนวร่องน้ าลึกท่ีเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศมิให้
เปล่ียนแปลง หรือขจัดเง่ือนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ

ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติ

เป้าหมายท่ี 3. 2. ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบช้ีน าในการพัฒนา

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
หน่วยงาน

เชิงปริมาณ: จ านวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขต
พระราชฐานแล้วเสร็จ เป็นไปตามพระราชประสงค์

ภายในเวลาและงบประมาณท่ีก าหนด 6 แห่ง 
เชิงคุณภาพ: งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขต

พระราชฐานได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม
สมพระเกียรติ ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดของเป้าหมายท่ี 3. เชิงปริมาณ: พ้ืนท่ีตามแนวแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ 
และพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล ได้รับการป้องกันการกัดเซาะและการ

พังทลายของตล่ิง 42,324 เมตร
เชิงคุณภาพ: ความเสียหายบริเวณพ้ืนท่ีตามแนวแม่น้ าชายแดน

ระหว่างประเทศและพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลลดลงร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัดของเป้าหมายท่ี 3. เชิงปริมาณ: พ้ืนท่ีภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจได้รับการวาง
ผังเมือง 118 ผัง

เชิงคุณภาพ: พ้ืนท่ีภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีได้รับการ
วางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้ และเป็นกรอบ

แนวทางการพัฒนาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง ร้อยละ 100

กลยุทธ์หน่วยงาน

1. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการก่อสร้าง
 ปรับปรุงเขตพระราชฐาน ให้มีความม่ันคง 

ได้มาตรฐาน และสมพระเกียรติสูงสุด

กลยุทธ์ท่ี 3. กลยุทธ์ท่ี 4. กลยุทธ์ท่ี 3. 2. ส่งเสริม สนับสนุนการวางและจัดท าผังเมืองทุก
ระดับ เพ่ือเป็นกรอบช้ีน าในการพัฒนาพ้ืนท่ี

5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านช่าง
และการก ากับ ดูแล อาคารได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัด

พลังงาน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

การท่องเท่ียว

ผลผลิต/โครงการ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง โครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

(แก้ไขช่ือเป็น โครงการต าบลม่ันคง 
ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้)

โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงเพ่ือป้องกันการ
สูญเสียดินแดนของประเทศ

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการ
ท่องเท่ียว

โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผัง
เมือง

โครงการท่ีดินท่ีได้รับการจัด
รูปเพ่ือพัฒนา

กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนท่ี

โครงการภายใต้แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับ

ภาค

ผลผลิตการให้บริการด้านช่าง
และก ากับดูแลอาคาร

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

โครงการป้องกันน้ าท่วม
พ้ืนท่ีชุมชน

โครงการก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตล่ิงริมแม่น้ า

ภายในประเทศ

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก: สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง กิจกรรมหลักท่ี 1: พัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

กิจกรรมหลักท่ี 2: ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีฟาร์มตัวอย่าง

กิจกรรมหลักท่ี 3: ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

กิจกรรมหลักท่ี 1: ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ า
ตามชายแดนระหว่างประเทศ

กิจกรรมหลักท่ี 2: ก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝ่ัง

กิจกรรมหลัก: ก่อสร้างและพัฒนา
พ้ืนท่ีเพ่ือการท่องเท่ียว

กิจกรรมหลักท่ี 1: วางและจัดท าผังเมือง
กิจกรรมหลักท่ี 2:  สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผัง

เมือง 
กิจกรรมหลักท่ี 3: พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 

(GIS) เพ่ือการผังเมือง

กิจกรรมหลักท่ี 1: ก่อสร้าง
และพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง

กิจกรรมหลักท่ี 2: การ
ก าจัดวัชพืช

กิจกรรมหลัก: พัฒนาพ้ืนท่ี
ด้วยวิธีการจัดรูปท่ีดิน

กิจกรรมหลัก: กองทุนจัด
รูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

โครงการภายใต้แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับ

ภาค

กิจกรรมหลักท่ี 1: บริการด้านช่าง
กิจกรรมหลักท่ี 2: ก ากับดูแลตาม
กฎหมายควบคุมอาคารเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กิจกรรมหลัก: พัฒนาพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรมหลัก: พัฒนาพ้ืนท่ีใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กิจกรรมหลัก: ศึกษา
ออกแบบและก่อสร้างระบบ
ป้องกันน้ าท่วมพ้ืนท่ีชุมชน

กิจกรรมหลัก: ก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริม
แม่น้ าภายในประเทศ

ตัวช้ีวัด ผลผลิต/
โครงการ

เชิงปริมาณ: จ านวนงานก่อสร้างปรับปรุง
อาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จและ

เป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและ
งบประมาณท่ีก าหนด 6 แห่ง 

เชิงคุณภาพ: งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารใน
เขตพระราชฐานได้มาตรฐานตามหลัก

วิชาการ สวยงามสมพระเกียรติ ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: จ านวนพ้ืนท่ีชุมชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความ
น่าอยู่ ปลอดภัย 233 แห่ง

เชิงคุณภาพ: จ านวนความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการ
ตอบสนองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของความต้องการรวม

เชิงปริมาณ: พ้ืนท่ีตามแนวแม่น้ าชายแดนระหว่าง
ประเทศ และพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล ได้รับการป้องกันการ

กัดเซาะและการพังทลายของตล่ิง 42,324 เมตร
เชิงคุณภาพ: เข่ือนป้องกันตล่ิงท่ีก่อสร้าง มีคุณภาพ
และได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: จ านวนพ้ืนท่ีเพ่ือการ
ท่องเท่ียวท่ีได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 21 แห่ง

เชิงคุณภาพ: โครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้

มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: 1. จ านวนผังเมืองท่ีจัดท า 118 ผัง
2. จ านวน อปท. ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้าน

การผังเมือง 102 แห่ง
3. จ านวนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 

(GIS) 78 แห่ง
เชิงคุณภาพ: พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน ท่ีได้รับการวางผัง
เมืองแล้วเสร็จมีการประกาศบังคับใช้ และมีกรอบ

แนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: 1. จ านวน
พ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 72 แห่ง
2. จ านวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการ

ออกแบบรายละเอียด 18 แห่ง
3. จ านวนส่ิงกีดขวางทาง

น้ าท่ีถูกก าจัด 1,414,000 ตัน
เชิงคุณภาพ: โครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ตามหลักวิศวกรรม 
ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการ

จัดรูปท่ีดิน 1,199 ไร่
เชิงคุณภาพ: โครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้าง
ในพ้ืนท่ีจัดรูปท่ีดินมี

คุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ 

100

โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนท่ีได้รับเงิน

สนับสนุนจากกองทุนจัดรูป
ท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

จ านวน 
1 โครงการ

เชิงปริมาณ : จ านวนพ้ืนท่ีเมือง
และชุมชนได้รับการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ปลอดภัย และรองรับการเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 52 แห่ง
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพ้ืนท่ี

เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาเมือง การปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง
 พร้อมองค์ประกอบโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพท่ีดีและมีโอกาสในการ
สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

เชิงปริมาณ: 1. จ านวนงานท่ี
ให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านช่าง 

118,000 คร้ัง
2. จ านวนอาคารภาครัฐท่ีได้รับการ

ก ากับ ดูแล และตรวจสอบ 
5,500 อาคาร

เชิงคุณภาพ: 1. งานท่ีให้บริการด้าน
ช่างมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 100
2. ข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทในการบังคับ

ใช้กฎหมายอาคารลดลง ร้อยละ 20

3. การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง 
ร้อยละ 80

เชิงปริมาณ: จ านวน
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับ
การพัฒนาในพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 18 แห่ง
เชิงคุณภาพ: โครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ตามหลักวิศวกรรม 
ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: 1. พ้ืนท่ีในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง

ไม่น้อยกว่า 10 ผัง
2. จ านวนโครงการศึกษาและออกแบบ
รายละเอียดเพ่ือพัฒนาในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก 4 แห่ง
3. จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับ
การก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 5 แห่ง
เชิงคุณภาพ: โครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้

มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: พ้ืนท่ีท่ีได้รับ
การป้องกันและลด

ผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยและน้ าท่วม 

33,778 ไร่
เชิงคุณภาพ: โครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ือป้องกันอุทกภัยและน้ า

ท่วม มีคุณภาพ และได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

 ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: ความยาว
ของพ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่น้ า
ภายในประเทศท่ีได้รับ
การป้องกัน 115,748 

เมตร
เชิงคุณภาพ: เข่ือน

ป้องกันตล่ิงท่ีได้รับการ
ก่อสร้างมีคุณภาพและได้

มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม 
ร้อยละ 100

งบประมาณ 2563 2,378.0630 1,798.6267 4,046.2716 436.2956 2,057.1488 1,533.4180 188.1205 40.0000 1,099.1412 431.4825 296.5061 439.3281 3,390.6013 7,195.9926

1. ความม่ันคง 6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 19. การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ

การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 26,564.3838 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความม่ังคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน

1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 19.1 พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบเพ่ือเพ่ิม
ความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ

2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความม่ันคงภายในของประเทศ

6. พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ท่ัวประเทศ

10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน

10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ แหล่งน้ าชุมชน และ
ทะเล

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

5.ด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อท่ี 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน

หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค

6. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรน้ า

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 การบริหารเชิงพ้ืนท่ี
ประเด็นย่อยท่ี 2.3 การบริหารการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

เป้าหมายท่ี 2 เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม เป้าหมายท่ี 2 การสร้างความม่ันคงด้านน้ าและบริหาร
ทรัพยากรน้ าท้ังน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ

2.1 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมข้ึน 2.5 พ้ืนท่ีและมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัย
แล้งมีแนวโน้มลดลง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
สภาพแวดล้อมสู่อนาคต

4.3 สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ

พัฒนาเมือง พัฒนาเมือง พัฒนาเมือง

สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย ภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีมีคุณภาพเอ้ือต่อการพัฒนา
2. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษของ

กระทรวงมหาดไทย
3. พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ าท่วมลดลง 

33,778 ไร่

3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน สอดคล้องกับผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเท่ียว

กลยุทธ์ท่ี 3. 4. ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนท่ี
เมือง ชุมชน พ้ืนท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ และการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
การกัดเซาะและการพังทลายของตล่ิงริมแม่น้ าท้ังภายในประเทศ และ

ระหว่างประเทศ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล

1.ระดับความส าเร็จของพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาด้านกายภาพท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ด้านการผังเมือง ยุทธศาสตร์ท่ี 2. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน พ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่น้ า มี
ความปลอดภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ

พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน มีการประกาศบังคับใช้ผังเมือง มีการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม ประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพ้ืนท่ี มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผังเมืองรวมจังหวัดท่ีด าเนินการปรับปรุงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเป็นผังแม่บทการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัด

2. ประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจส าคัญ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการป้องกันผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยน้ าท่วมพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
3. พ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่น้ าท่ีได้รับการป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตล่ิงริมแม่น้ าท่ัวประเทศ

เชิงคุณภาพ : 1. ระดับความส าเร็จของการส ารวจ วิเคราะห์ จัดท าผังร่าง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด เพ่ือเป็นผังแม่บทการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัด ร้อยละ 100

2. โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100

3. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 5. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน พ้ืนท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีตล่ิง
ริมแม่น้ า ได้รับการป้องกันน้ าท่วม การจัดท าระบบ

ระบายน้ า และการป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของ
ตล่ิงริมแม่น้ า

เชิงปริมาณ: จ านวนพ้ืนท่ีเมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีเป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 401 แห่ง
เชิงคุณภาพ: ประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี

โอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน พ้ืนท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีตล่ิง
ริมแม่น้ า ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 33,778 ไร่

2. ป้องกันตล่ิง 115,748 เมตร

1.2 เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 2.1 พัฒนาภูมิภาค เมือง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 2.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
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