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คานา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ โดยแผนระดับที่ 1
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการรายปีหรือแผนอื่นๆ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
12 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ดังนั้น สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี โดยให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ส่ ง ให้ ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ผ่ า นทางระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ
(eMENSCR) เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น
จั ด ท าเป็ น แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 5 ปี ซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ น โยบายของคณะรั ฐ มนตรี ที่ แ ถลงต่ อ สภา
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยในวาระเริ่มแรกให้จัดทาเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจาเป็นต้องทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ ายประจาปี และแนวทาง
การขับ เคลื่ อนการดาเนิ น งานของกรมให้ มีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลบรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ตามเปู าหมายที่ตั้งไว้
โดยแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) มีเนื้อหาสาระครอบคลุมภารกิจหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง รวมทั้งสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2563 – 2565 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี รวมถึงยุทธศาสตร์และนโยบายสาคัญๆ เช่น ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ายุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง จึ ง ได้ น ายุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยการถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด
และค่าเปูาหมายระดับองค์การลงสู่ ระดับหน่วยงานและบุคคล ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อน
การปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ข้อมูลพื้นฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็ น องค์ กรแกนน าของประเทศในด้ านการผั งเมือง การพัฒ นาเมือ งและการอาคาร ให้ มีความน่ าอยู่
ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงานและมีอัตลักษณ์”
นิยามของวิสัยทัศน์ (Definition)
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีอานาจหน้าที่ในการวางและจัดทาผังเมือง การพัฒนาเมืองการอาคาร และ
การบริ การด้ านช่ าง โดยมุ่ งเน้ น การกาหนดนโยบายการวางผั งเมืองเชื่อมโยงกันในทุกระดับ เพื่อให้ กรอบชี้น า
ในการก ากั บ ดู แ ลการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ ง ชุ ม ชนและพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ส าคั ญ รวมถึ ง การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เพื่อปูองกันบรรเทาผลกระทบจากปั ญหาภัยพิบัติน้าท่ วม การพังทลายของตลิ่งริมแม่ น้าและริมทะเลทั่วประเทศ
พร้อมทั้งดาเนินการกากับ ควบคุม ดูแลตรวจสอบอาคาร และการให้บริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัย มีอัตลักษณ์และประหยัดพลังงาน
พันธกิจ (Mission)
1. สนั บ สนุ น ก าหนด ก ากั บ และพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให้ ง านผั ง เมื อ งและโยธาธิ ก ารมี ม าตรฐานวิ ช าการ
ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการดาเนินการพัฒนาเมืองท้องถิ่นและชุมชน
3. พัฒ นาปรั บ ปรุ งส่ ง เสริ ม ธรรมาภิบาลและประสิ ทธิภ าพการบังคั บใช้ ก ฎหมายการใช้ ประโยชน์ ที่ดิ น
การผังเมืองและโยธาธิการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
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อานาจหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผั งเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้ านการผังเมืองระดับต่ างๆ การโยธาธิการ การออกแบบ
การก่อ สร้ า งและการควบคุม การก่ อ สร้ างอาคาร ดาเนิ นการและสนับ สนุ นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ในด้ า น
การพัฒนา เมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกาหนดและกากับดูแลนโยบายการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐาน
และโครงสร้ างพื้ นฐาน รวมทั้ งการก าหนดคุ ณภาพและมาตรฐานการก่ อสร้ างด้ านสถาปั ตยกรรม วิ ศวกรรม และ
การผั งเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง และสิ่งปลู กสร้ างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนาไปสู่ การพัฒนาอย่ างยั่งยืน โดยให้มีอานาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี้
๑. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดิน
และถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. วางและจัดทาผังเมืองประเภทอื่นๆตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่ส่ วนราชการอื่น
ร้องขอและดาเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้นๆ
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
มาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทาเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
4. ดาเนิ นการเกี่ยวกับการวางผังออกแบบควบคุมการก่ อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคาร และสิ่งก่อสร้าง
ของหน่วยงานของรัฐ
5. ให้ บ ริ การและคาปรึ กษาเกี่ย วกั บงานออกแบบ งานก่ อสร้ างและงานที่ อยู่ ในอ านาจหน้ าที่ของกรมฯ
แก่หน่วยงานต่างๆ
6. ดาเนินการเกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง
การบูรณะและบารุงรักษา
7. ด าเนิ น การประสาน ก ากั บ ดู แ ล สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อให้เป็นไปตามผังเมือง รวมทั้งกากับตรวจสอบการใช้ อานาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้ าพนักงาน
ท้องถิ่น
8. ดาเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ
9. ดาเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรมองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
10. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องกรมหรื อ ตามที่ รั ฐ มนตรี ห รื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ภาคผนวก)
(ตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการ กรมโยธาธิก ารและผั ง เมื อง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 และคาสั่ ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 1808/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และคาสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
ที่ 1809/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ข้อมูลแนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ในปั จ จุ บั น การเปลี่ ย นแปลงภายใต้ ก ระแสโลกาวิ วั ฒ น์ สั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อง สิ่ งแวดล้ อม และ
เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น ประเทศไทยจึงต้องมีการทบทวน ปรับปรุง
นโยบาย ทิศทางในการพัฒนาประเทศให้ทัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะภารกิจด้ าน
การผังเมืองที่เป็นภารกิจสาคัญ ในการกาหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลก็ได้ให้ความสาคัญกับภารกิจด้านผังเมืองมาก โดยมีความมุ่งหวังให้ผังเมือง สามารถเป็น
กรอบชี้นาในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมาย
ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทายุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยใช้เทคนิค Scenario Planning ซึ่งใน
กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงความจาเป็นในการพัฒนาในด้านของนโยบายสาคัญ ๆ ในการ
พัฒนาประเทศ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
จากวิสัยทัศน์ ประเทศไทย ที่กาหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความสาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิต โครงสร้างทางสังคม ค่านิยม
ทัศนคติ การศึกษา ระบบการปกครอง และการใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของประเทศ
ที่มี ยุ ท ธศาสตร์ และแนวทางการพัฒ นาที่ชั ดเจน เพื่อ นาไปสู่ ก ารพัฒ นาที่ส มดุ ล มีคุ ณภาพและยั่ งยื น ด้ว ยการ
เสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศให้อยู่ดีมีสุข
รู้จักความพอประมาณอย่างมีเหตุผล และมีระบบคุ้มกันที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาที่มุ่งสู่คุณภาพในทุกด้าน และการจัด
ให้ มีร ะบบบริ ห ารจั ดการที่ดีใ นทุกระดับ เพื่ อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขัน ของประเทศ พร้ อมทั้งวิเคราะห์
ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นแม่แบบของการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในประเทศไทยอย่ างเด่ นชัด รวมทั้งยังเป็ นเปู าหมายร่วมที่คนในสั งคมไทยพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสั งคม
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะเดียวกันเพื่อให้ การพัฒนาพื้นที่มีศักยภาพ สามารถการบริหารจัดการในระดับ
พื้นที่มีประสิทธิภาพ การวางผังเมืองที่เหมาะสมสอดคล้ องกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ก็มีส่ วนสาคัญในการ
พัฒนาเมืองหรือชุมชน
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แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2563 – 2565
แผนยุ ทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2563 – 2565 มีความส าคัญต่อการขับเคลื่ อนภารกิจ ของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ บ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข ของประชาชน ซึ่ ง มี ส่ ว นส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ
ที่แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยมีแผนงาน/โครงการ ลงไปถึงในระดับชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งการ
พัฒนาประเทศอย่ างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพก็ ต้องอาศัยความร่ วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน เพื่อให้การ
ดาเนิ นงานภาครั ฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะภารกิจ ด้ านผังเมือง
การพัฒนาเมืองหรือชุมชนการอาคารและการบริการด้านช่างก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ รวมทั้งสร้างจิตสานึกและการบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายของผูบ้ ริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความสาคัญในการวางรากฐานของบ้านเมือง คือ เรื่องผังเมือง เปรียบเสมือน
พิมพ์เขียวของการสร้างเมืองซึ่ งเป็นสิ่งสาคัญที่จะกาหนดทิศทางของเมืองในอนาคต นอกจากนั้นยังให้ ความสาคัญ
กับบทบาทของการเป็นช่างของแผ่นดินและสถาปนิกของแผ่ นดิน ผู้บริหารได้มีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของ
รั ฐ บาลและกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ ส ภาวะแวดล้ อ มของการเตรี ย มตั ว เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการผังเมือง วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด
ด้ า นการพั ฒ นาเมื อ ง พั ฒ นาให้ เ มื อ งมี ค วามปลอดภั ย จากธรรมชาติ มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดี มี ร ะบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบปูองกันน้าท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนปูองกันตลิ่ง ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ด้านการอาคาร เพื่อให้อาคารมั่นคงปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้ อน โดยการ
ออกกฎหมายควบคุมอาคารตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร
ด้านการให้บริการด้านช่าง มุง่ ให้บริการงานช่างทุกระดับในฐานะช่างของแผ่นดิน โดยให้บริการด้านการออกแบบ
อาคารทดสอบวัสดุและให้คาปรึกษาด้านช่างกรมโยธาธิการและผังเมือง ถือเป็นหน่วยงานหลักด้านช่าง เป็นช่างหลวง
ของแผ่นดิน เป็นสถาปนิกและนักผังเมืองของประเทศ
ผู้บริหารของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนและดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพเพื่อให้ ป ระชาชนมีความสุ ขอาศัยอยู่ ในชุมชนที่มีส ภาพแวดล้ อมที่ดีมีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ด้านความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้
กระแสการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นอย่ างรวดเร็ ว มี ก ารคาดการณ์
ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทาให้หน่วยงานต่างๆต้องมีการประสานงานการทางานร่ วมกัน โดยกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ได้รับหน้าที่ในการวางรากฐานของบ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่อง “ผังเมืองเปรียบเสมือนกับเป็นพิมพ์เขียวของการ
สร้ างเมือง” ซึ่งต้ องมีความชัดเจนและต้ องมีการวางแผนอย่ างรอบคอบ การวางผั งเมืองเป็ นเรื่องที่ยากเนื่องจาก
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ผลประโยชน์ มี ทั้ ง ผู้ ไ ด้ ป ระโยชน์ แ ละเสี ย ประโยชน์ บทบาทของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
จึงมีความสาคัญมาก กรมจึงให้ความสาคัญรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ประชาสัมพันธ์ทาความ
เข้าใจกับประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการวางผังเมืองในภาพรวม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเมืองอย่างยั่งยืน
และต้องอาศัยความเข้าใจความเสียสละของประชาชนอันเป็นหัวใจสาคัญในการวางผังเมือง
ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน พ.ศ.2548 โดยที่
เป็ น การสมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
แก่ห น่ วยงานของภาครั ฐและประชาชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการให้ ประชาชนมีส่ วนร่ว มในการดาเนินการ
โครงการของภาครัฐอย่างกว้างขวางมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองโดยตรงมากขึ้น
ดังนั้ น ระบบราชการจ าเป็ นต้ องยอมรั บและปรั บให้ ประชาชนได้ เข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการเสนอแนะความคิ ดเห็ น
ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบผลการดาเนินงาน ภายใต้เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
หากเราต้องการพัฒ นาประเทศให้ เกิดผลส าเร็จอย่ างสู งสุ ด จาเป็น ต้ องอาศัยความร่ ว มมือจากทุกฝุ า ย
ไม่ว่ าจะเป็ น ผู้ ขอรั บ บริ การหรื อผู้ ที่ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่เกี่ยวข้ องกับกรมโยธาธิ การและผั งเมือง ในการให้ ข้อมู ล
ที่แสดงถึงความต้องการปัญหาผลกระทบ สิ่งที่อยากให้ดาเนินการแก้ไขตลอดจนความคาดหวังที่แท้ จริงเพื่อที่จะได้
นามาสู่การร่วมคิดร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนดาเนินการแก้ไขต่อไป
ความต้องการของผูบ้ ริหารในระดับประเทศ
นอกจากกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ยังมีกลุ่มของผู้มีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิเช่น องค์กรอิสระ
นายกรั ฐมนตรี/รัฐมนตรี นักการเมือง คณะกรรมการกฤษฎี กา คณะกรรมการผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินการตามภารกิจด้านผังเมืองเหมือนกันที่กระบวนการจัดทาผังเมือง
มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมือง รวมถึงกระบวนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
เพื่อบังคับใช้และกากับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองต่อไปซึ่งความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มนี้ คือ
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการขับเคลื่อนและการนาผังเมืองไปปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
การพัฒนาการคาดการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต
การพัฒนาจากการคาดการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการสร้างภาพในอนาคตที่จะต้องพิจารณาว่า
ปัจจัยสาคัญใดที่มีผลต่ อความสาเร็ จขององค์ กร และทาให้ องค์กรได้ เปรียบคู่ แข่ง โดยเริ่มต้ นจากการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด ซึ่งวิเคราะห์จากตัวแปรสภาพแวดล้อม
ภายนอกประกอบด้วย ๔ เรื่องได้แก่ ๑) สภาพเศรษฐกิจ ๒) สภาพเทคโนโลยี ๓) การเมืองและกฎหมาย ๔) สภาพสังคม
และวัฒ นธรรม พร้ อมทั้งวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายในเพื่อทราบจุดแข็ง (สิ่ งที่องค์ กรมีอยู่ และทาให้ องค์ กร
ได้เปรียบคู่แข่งขัน) และจุดอ่อน (สิ่งที่องค์กรมีอยู่และทาให้องค์กรด้อยกว่าคู่แข่งขัน) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นปัจจัย
นาเข้าที่จะช่วยกาหนดภาพและทิศทางของภารกิจขององค์ กรที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าซึ่งมีผลต่ อความสาเร็จของ
องค์กรในอนาคต
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ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อภารกิจในอนาคต (Key Success Factor)
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ (Key Success Factors : KSF) เป็นปัจจัยหลักที่สาคัญต่อการบรรลุความสาเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานทุกระดับมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
ทาให้บุคลากรและผู้บริหารขององค์กรรู้ว่าต้องทาสิ่งใดบ้างเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยหลัก
แห่งความสาเร็จจึงเป็นการให้หลักการแนวทางหรือวิธีการที่องค์ กรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ หากปราศจากปัจจัย
แห่งความสาเร็จแล้ว วิสัยทัศน์ขององค์กรก็จะไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งปัจจัยแห่งความสาเร็จไม่จาเป็นต้องวัดผลได้
แต่จะทาหน้าที่ชี้นาหรือเป็นหลักสาคัญของการบรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งมีผลต่อความสาเร็จขององค์ กรและทาให้องค์กร
ได้ เ ปรี ย บคู่ แ ข่ ง ขั น โดยปั จ จั ย หลั ก แห่ ง ความส าเร็ จ สามารถก าหนดได้ จ ากวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละภารกิ จ ขององค์ ก ร
โดยให้ความสาคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์ ขององค์กร ไม่เน้นปัจจัยนาเข้าหรือกระบวนการและมีความเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์พันธกิจหรือวัตถุประสงค์ ขององค์กร โดยมุ่งเน้นเฉพาะงานที่สาคัญๆเท่ านั้น อย่างไรก็ตามในการกาหนด
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ จะต้องมีความชัดเจนไม่คลุมเครือมีความหมายเฉพาะเจาะจง และสามารถสื่อความหมาย
ได้อย่างเดียวกันและต้ องเข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ าใจตรงกันถึงสิ่งที่องค์ กรมุ่งหวังและวิธีการที่จะบรรลุ
เปูาหมาย ซึ่งจากการวิเคราะห์ ภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่าปัจจัยสาคัญที่ทาให้ ภารกิจสามารถดาเนิน
ต่อไปได้ดีและประสบความสาเร็จประกอบไปด้วย
1) มีการวางและจัดทาผังเมืองในระดับต่ างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและเป็ นขั้นตอนมีการสร้ าง
เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อให้ ชุมชนตระหนักถึงความสาคัญของผังเมือง และสร้างการมีส่ วนร่วมในชุมชน โดย
ให้มีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางและจัดทาผังเมือง
2) ภารกิจการพัฒนาเมืองการอาคารที่มีกากับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร รวมถึงการให้
คาปรึกษา แนะนา และให้บริการด้านช่าง เพื่อให้งานก่อสร้างได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์และ
ประหยัดพลังงาน
3) มีการพัฒนาองค์ ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งบุคลากรเป็ นปัจจัยหลั ก
ที่สาคัญต่อความสาเร็จขององค์กรเนื่องจากเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้สามารถดาเนินต่อไป
ข้ างหน้ าได้ การที่บุ คลากรของกรมมีทักษะ และความรู้ ความสามารถจะทาให้ กระบวนการทางานมีความเป็ น
มือ อาชี พ และมีป ระสิ ท ธิภ าพ อี กทั้ ง ความส าเร็ จ ขององค์ ก รนั้ น ยัง เกี่ย วข้ อ งกับ ประสิ ทธิ ภ าพในการน ากลยุ ท ธ์
ไปประยุกต์ปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้บริหารควรมีการมอบหมายและกาหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งสาคัญในการ
นากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้
4) การมีความพร้อมของทรัพยากร ได้แก่ ปัจจัยด้านเครื่องมือ ปัจจัยด้านงบประมาณ และจานวนบุคลากร
ซึ่งความพร้อมของทรัพยากรเป็นข้อได้เปรียบและจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภารกิจสามารถดาเนินต่อไปได้
5) การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง โดยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจัยด้านกฎหมาย
เป็นปัจจัยที่จะทาให้ภารกิจด้านการผังเมืองดาเนินต่อไปได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นลาดับขั้นตอน รวมถึง
ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและยังทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
6) บูรณาการดาเนินงานและโครงสร้างด้านการผังเมืองขององค์กร มีการบูรณาการทางานร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน
และในทุกภาคส่วนเพื่อให้มีทิศทางการดาเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน
7) มีการบั งคั บใช้ กฎหมายอย่ างทั่ วถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการบั งคั บใช้ กฎหมายที่ มี ประสิ ทธิภาพนั้ น
จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ ปัจจัยด้านบุคลากรองค์ความรู้และการมีจิตสานึก
เพื่อสาธารณะ ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบายด้ านการผังเมือง และปัจจัยด้านกฎหมาย
ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวล้วนมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสาเร็จ
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เป้าหมายการดาเนินงานของหน่วยงาน (Goal)
เปูาหมายขององค์กรจะประสบความสาเร็จได้ก็ตอ่ เมื่อ ภารกิจที่องค์กรดาเนินการอยู่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ าได้ อย่างทั่วถึงทั้งภาครั ฐ/รัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งทุกภาคส่ วนจะต้ องอาศัย
การบูรณาการทางานร่วมกัน จึงจะทาให้ภารกิจนั้นสามารถประสบความสาเร็จตามเปูาหมายที่ได้วางไว้และสร้างความพึงพอใจ
ได้ในทุกภาคส่วน นอกจากนี้การที่ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงเปูาหมายของภารกิจที่ชัดเจนว่าคืออะไร และควรจะดาเนินการ
ในเรื่องใดก่อน นอกจากจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเปูาหมายที่ไม่คลาดเคลื่อน ยังช่วยให้มีการจัดสรรการใช้ทรัพยากร
ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
นอกจากนี้ ความไม่สมดุลของการพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อมจนถึ งขั้น ใกล้ วิกฤตและปั ญหาน้ าท่ ว ม มีการให้ บริ การโครงสร้ างพื้นฐานซ้าซ้ อนไม่ เชื่อมโยงกั น
การให้บริการทางสังคมไม่เพียงพอ ปัญหาความยากจน และปัญหาสังคมต่างๆ ปัญหาเหล่านี้นอกจากจะทาให้คุณภาพชีวิต
ของคนไทยลดลงแล้วยังจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การค้า การลงทุน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายใต้สภาวการณ์แข่งขันที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง ดังนั้น การที่พื้นที่ทั่วประเทศได้รับการวางและจัดทาผังเมือง
จะช่วยสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นการสนับสนุนและสร้างความพร้อมให้ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลก
ขณะเดีย วกัน ยังเป็ น การรักษาความสมดุล ของการพัฒนาเศรษฐกิจสั งคมและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงทาให้การพัฒนาในทุกด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
อี กทั้ ง การที่ ทุ กภาคส่ วนให้ ความร่ วมมื อทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองค์ กรปกครองท้ องถิ่ น ในการ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการดาเนินภารกิจด้านการผังเมืองจะทาให้เมืองได้รับการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวในอนาคตและการที่ผังเมืองได้ รับการยอมรับและสนับสนุนในทุกฝุ าย
จะสามารถนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเสมอภาคในภูมิภาคได้อีกด้วย
ดังนั้น เปูาหมายการดาเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในอนาคต คือ ประเทศมีผังเมืองเป็ นกรอบ
ชี้นาในการพัฒนาเมือง/ชุมชน มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
มีความน่าอยู่ อาคารภาครัฐมีความมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน ซึ่งการพัฒนา
ดังกล่าว จะสามารถสร้างความสมดุลระหว่างเมืองกับชนบท ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสอดคล้ อง
กับความต้องการของสังคมโดยรวม อีกทั้งยังมีสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย
ความเสี่ยงของภารกิจ (Risk)
ความเสี่ยงในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง (Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา เพราะแต่ละภารกิจเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยตรงจึ งต้ องมีการวางแผนปฏิบัติราชการให้ เหมาะสมสามารถนาไปปฏิบัติได้ อย่ างเป็นรูปธรรม
ซึ่งความเสี่ยงในการวางแผนปฏิบัติราชการส่ วนใหญ่มีความผิดพลาดในกระบวนการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมต่างๆ
ทาให้มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ ทั้งในด้านกายภาพของพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการคาดการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งถ้าหากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมในเบื้องต้ น
ผิดทิศทางก็จะส่งผลให้การวางแผนปฏิบัติราชการผิดทิศทางตามไปด้วย ซึ่งเป็นเหตุให้การดาเนินงานของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองไม่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น กระบวนการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอก จึงมีความสาคัญมากเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุสาคัญ
ที่ภารกิจผังเมืองมีความเสี่ยงและไม่ สามารถชี้นาการพัฒนาได้ จะพบว่าบุคลากรที่รับผิดชอบในขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ขาดความรู้ และความเชี่ย วชาญในการวางแผน อีกทั้งยังไม่ มีข้อมูล ที่ถูกต้ องและทันสมัยในการ
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วิเคราะห์ และคาดการณ์ ส ถานการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตที่สาคัญในกระบวนการวางแผนต้ องมีการกาหนด
เปูาหมาย (Goal) ไว้ชัดเจนสามารถดาเนินการได้ และการวางแผนปฏิบัติราชการจะต้ องสามารถปรับเปลี่ยนได้
เพื่อให้การดาเนินงานทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจากการวางแผนการปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
พบว่ามีขอ้ จากัดและมีความเสี่ยงในการดาเนินการดังนี้
1) ข้อจากัดด้านงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ
2) ข้อจากัดของระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการแผนปฏิบัติราชการ เช่น การแผนงาน/โครงการในการสนับสนุน
การวางและจัดทาผังเมืองการพัฒนาเมืองยังขาดความทันสมัยและไม่เชื่อมโยงกันและที่สาคัญข้อมูลไม่ Automatic ใน
การ update ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารของท้องถิ่น เป็นต้น ทาให้ไม่เห็นภาพ
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภาพของเมืองไม่ dynamics
3) ข้อจากัดในเรื่องของการลิดรอนสิทธิต่ างๆของประชาชนทาให้ประชาชนหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ให้
ความร่วมมือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวที่แต่ละเมืองไม่มีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน
ดังนั้น การจะผลักดันหรือขับเคลื่อนให้แผนปฏิบัติราชการประสบความสาเร็จ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะต้อง
มีการวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ชัดเจนรวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อขจัดความเสี่ยงและ
อุปสรรคให้ลดลงได้มากที่สุด รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายผังเมืองให้ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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การกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
โดยสามารถกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานจาแนกตามแต่ละจุดยืนยุทธศาสตร์ดังนี้
1. ผังเมืองทุกระดับเป็นกรอบชี้นาในการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์เชิงรุก :
(1) กาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศด้านกายภาพด้วยการวางผังเมือง
(2) ผลักดันให้ผังเมืองทุกระดับนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
(3) บูรณาการงานผังเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์เชิงปูองกัน:
(1) สร้างเครือข่ายให้เห็นความสาคัญของผังเมืองโดยการให้ข้อมูลด้านการผังเมืองที่ถูกต้อง
(2) ประชาสัมพันธ์งานด้านการผังเมืองและการพัฒนาเมือง
กลยุทธ์เชิงแก้ไข :
(1) พัฒนากฎหมายผังเมือง
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการผังเมือง
(3) บูรณาการการทางานด้านผังเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาและปรับปรุงเมืองให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
กลยุทธ์เชิงรุก :
(1) ประเมินศักยภาพและจัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
(2) พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับศักยภาพของเมือง
กลยุทธ์เชิงปูองกัน :
(1) พัฒนาเครือข่ายให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง
(2) ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน
กลยุทธ์เชิงแก้ไข :
(1) บูรณาการข้อมูลการพัฒนาเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) เพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
3. การกากับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร
กลยุทธ์เชิงรุก :
(1) ให้กากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
(2) เพิ่มบทบาทกรมฯให้สามารถซ่อมแซมบารุงรักษาอาคารภาครัฐที่ไม่มีความปลอดภัย
(3) การกาหนดรายการคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอาคาร
กลยุทธ์เชิงปูองกัน :
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเจ้าของอาคารตระหนักถึงระบบความปลอดภัยในอาคาร
(2) ส่งเสริมให้เจ้าของอาคารใช้วัสดุก่อสร้างที่หลากหลายและได้มาตรฐาน
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กลยุทธ์เชิงแก้ไข :
(1) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายอาคาร
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลอาคารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
(3) เพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการอาคาร
(4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานอาคาร
๔. การพัฒนาอาคารสร้างสรรค์ให้มีความปลอดภัยประหยัดพลังงานเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรองรับภัยพิบัติ
และมีอัตลักษณ์
กลยุทธ์เชิงรุก :
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นประโยชน์จากอาคารสร้างสรรค์
(2) พัฒนาการออกแบบอาคารที่สร้างสรรค์
(3) สนับสนุนให้มีการก่อสร้างตามแบบอาคารสร้างสรรค์
กลยุทธ์เชิงปูองกัน :
(1) ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐเห็นคุณประโยชน์ของอาคารสร้างสรรค์
(2) บูรณาการข้อมูลด้านอาคารเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์เชิงแก้ไข :
(1) จัดทาคูม่ ือมาตรฐานงานด้านช่างในด้านอาคารสร้างสรรค์
(2) เพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในด้านช่างและด้านอาคารสร้างสรรค์
(3) สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกแบบและพัฒนาอาคารสร้างสรรค์
๕. การพัฒนาฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์เชิงรุก :
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์เชิงแก้ไข :
(1) บูรณาการการจัดเก็บข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) สนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับบุคลากร
(3) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนาระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ในกระบวนการดาเนินงาน
๖. การเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดและระหว่างประเทศ
กลยุทธ์เชิงรุก :
(1) วางแผนการดาเนินงานร่วมกับเครือข่าย
(2) สร้างเครือข่ายด้านผังเมืองพัฒนาเมืองความปลอดภัยในอาคารและอาคารสร้างสรรค์
กลยุทธ์เชิงปูองกัน :
(1) พัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์เชิงแก้ไข :
(1) พัฒนากระบวนการและบูรณาการการทางานร่วมกับเครือข่าย
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๗. การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานตามภารกิจ
กลยุทธ์เชิงรุก :
(1) กาหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปตามเปูาประสงค์ของภารกิจ
กลยุทธ์เชิงปูองกัน :
(1) ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร
(2) ปรับปรุงกฎหมายขององค์กร
กลยุทธ์เชิงแก้ไข :
(1) เพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
(2) สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยในการดาเนินงานให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง
(3) พัฒนากระบวนการดาเนินงานและขั้นตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
จากกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงานดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถนาไปประยุกต์ ใช้
หรือเป็นเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะต้อง
มีการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร พัฒนากระบวนการดาเนินงาน และพัฒนากฎหมายเพื่อให้ รองรับ
และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปวางแผนงาน/โครงการในการพัฒนาประเทศ
พร้อมขอรับการสนับสนุนในด้านของงบประมาณในการพัฒนาประเทศต่อไป
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การเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
• ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่มีการประกาศบังคับใช้ผังเมือง มีการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
พื้นที่ มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตัวชี้วัด : จำนวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ดำเนินการปรับปรุงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด (16 ผัง)
- ตัวชี้วัด : ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ มีความปลอดภัยใน
ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น จากการป้ อ งกั น ผลกระทบจากปั ญ หา อุ ท กภั ย น้ ำ ท่ ว มพื้ น ที่ ชุ ม ชนที่ มี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ (79,607 ไร่)
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ
(113,969 เมตร)
- ตัว ชี้วัด : ระดั บ ความสำเร็ จของการสำรวจ วิเคราะห์ จั ดทำผั งร่าง และรับ ฟั งความคิ ดเห็ น ของ
ประชาชนในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด (ขั้นตอน
1 – 4) (ร้อยละ 100)
- ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 100)
• ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
(1) ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นำในการพัฒนา
➢ ตัวชี้วัดเชิงประมาณ : พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมือง (139 ผัง)
➢ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการ
ประกาศบังคับใช้และเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง (ร้อยละ 100)
(2) บรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ และพื้นที่การเกษตรอย่างเป็นระบบ
➢ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ (79,607 ไร่)
➢ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศที่ได้รับการป้องกัน
(113,969 เมตร)
(3) ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง
➢ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย (219 แห่ง)
➢ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนความต้องการประชาชนในพื้นที่ได้รับการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของความต้องการรวม
(4) พื้ น ที่ เมือ ง/ชุ มชนมี การบริห ารจัดการ การใช้ป ระโยชน์ และการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานได้อ ย่าง
เหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
➢ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เมืองและชุมชน ได้รับการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
เมืองน่าอยู่ ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (125 แห่ง)
➢ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒ นาเมือง
การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80)
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(5) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น
➢ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (21 แห่ง)
➢ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม (ร้อยละ 100)
(6) เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
➢ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(19 แห่ง)
➢ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม (ร้อยละ 100)
(7) เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)
➢ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง ไม่น้อยกว่า (10 ผัง)
➢ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (1 แห่ง)
➢ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (8 แห่ง)
➢ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม (ร้อยละ 100)
(8) พื้น ที่เมือง/ชุมชนในเขตพื้น ที่บู รณาการภาคมีการบริห ารจัดการ การใช้ป ระโยชน์ และการพั ฒ นา
โครงสร้ างพื้ น ฐานได้ อ ย่ างเหมาะสม มี ค วามน่ าอยู่ ปลอดภั ย และรองรับ การเติบ โตที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
➢ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เมืองและชุมชน ได้รับการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
เมืองน่าอยู่ ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (66 แห่ง)
➢ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒ นาเมือง
การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80)
(9) งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ
➢ ตัวชี้วัดเชิ งปริมาณ : จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้ วเสร็จ และ
เป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณที่กำหนด (6 แห่ง)
➢ ตัวชี้วัดเชิงคุณ ภาพ : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานได้มาตรฐานตามหลั ก
วิชาการ สวยงาม สมพระเกียรติ (ร้อยละ 100)
(10) พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้รับการป้องกันการกัดเซาะ มิให้
เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวร่องน้ำลึกที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ประเทศมิให้เปลี่ยนแปลง เพื่อขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและป้องกัน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ชาติ
➢ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและพื้นชายฝั่ง
ทะเลได้รับการป้องกันการพังทลาย (43,895 เมตร)
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แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการด้านช่างและกำกับดูแลอาคาร
วัตถุประสงค์ :
- เพื่ อ ให้ งานบริ ก ารด้ านช่างตลอดจนงานก่ อ สร้างต่ าง ๆ ได้ ม าตรฐานหลั ก วิช าการและมี ความ
ปลอดภัย
- เพื่ อให้ ป ระชาชนได้ รับ ความปลอดภั ยจากการใช้ส อยอาคารอย่ างมี มาตรฐาน โดยจัดให้ มี การ
ปรับ ปรุงแก้ไขและพั ฒ นากฎระเบียบข้อกฎหมายให้ ทั นสมัย มีผ ลการบั งคับ ใช้ พร้อมทั้งมีการ
ติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนงานที่ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านช่าง (123,000 ครั้ง)
ตัวชี้วัด : จำนวนอาคารภาครัฐที่ได้รับการกำกับ ดูแล และตรวจสอบ (5,500 อาคาร)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : งานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย
(ร้อยละ 100)
ตัวชี้วัด : ข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทในการบังคับใช้กฎหมายอาคารลดลง (ร้อยละ 20)
ตัวชี้วัด : การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง (ร้อยละ 80)
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง
วัตถุประสงค์ :
- สนับสนุนด้านออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จ และเป็นไปตามพระราชประสงค์
ภายในเวลาและงบประมาณที่กำหนด (6 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม สมพระเกียรติ
(ร้อยละ 100)
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ
วัตถุประสงค์ :
- ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ รักษา
เขตแดนทางธรรมชาติตลอดแนวแม่น้ำชายแดน และป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมทะเล
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการ
ป้องกันการพังทลาย (43,895 เมตร)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง
วัตถุประสงค์ :
- พื้นที่ชุมชนได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐาน ประชาชนและชุมชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการดำรงชีวิต
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (109 แห่ง)
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบรายละเอียด (28 แห่ง)
ตัวชี้วัด : จำนวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำที่ถูกกำจัด (1,234,000 ตัน)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
โครงการที่ 2 : โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้มีการพัฒ นาพื้นที่อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามระบบมาตรฐาน
ผังเมืองรวม โดยการจัดเตรียมสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ให้เพียงพอกับกิจกรรมที่กำหนดตาม
ผังเมืองรวมหรือเป็นการพัฒ นาพื้นที่ตามแผนแม่บทและพื้นที่ เป็ นเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการจั ด รูป ที่ ดิน ฯ และนโยบายการพั ฒ นาของเทศบาลและจังหวัด โดยคำนึ งถึ ง
สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยของประชาชนโดยส่วนรวม
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน (2,196 ไร่)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในพื้นที่จัดรูปที่ดินมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
โครงการที่ 3 : โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อกำหนดนโยบาย โครงการ และมาตรการทางด้านผังเมือง ให้ห น่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนผังเมืองที่จัดทำ (139 ผัง)
ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง (132 แห่ง)
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) (45 แห่ง)
ตัวชี้วัด : จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) (10 ผัง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้และมีกรอบ
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 100)
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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความ
น่าอยู่ ปลอดภัย (219 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : จำนวนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้รับการตอบสนองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของความต้องการ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อก่อสร้างและพัฒ นาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ส่งเสริมให้ เกิดการเข้าถึง และพัฒ นาด้านการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (21 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการเสริ ม ศั กยภาพของโครงสร้า งพื้ น ฐานเมื อ งเป้ า หมายและเมื อ งชายแดนเพื่ อ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป้าหมาย และเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงการตลาด
ในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมศักยภาพเมืองเป้าหมายและ
เมืองชายแดนภาคเหนือ (1 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
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โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ และการบริการ
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และ
กลุ่มชาติพันธุ์ (1 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการบริการ
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามแนวทางกลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
(6 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อพัฒนามาตรฐานด่านชายแดนและเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน (1 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
โครงการที่ 5 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
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โครงการที่ 6 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อพัฒ นาแหล่งน้ ำเดิม แหล่งน้ำธรรมชาติให้ มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันความ
เสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
(1 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง – เชิงกีฬา
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง – เชิงกีฬา
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มน้ำโขง – เชิงกีฬา (4 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
โครงการที่ 8 : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อพัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการ
จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จให้ได้มาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดนให้มีความสมบูรณ์
- เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ (2 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวธรรมชาติ
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ธรรมชาติ (3 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
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โครงการที่ 10 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อฟื้น ฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้เอื้อต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นทีท่ ี่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (3 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติและนิเวศน์ (2 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดน
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดน
พัฒ นาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนให้ เป็นศูนย์กลางการค้า
การท่องเที่ยวของภาค
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าเมือง
ชายแดน (1 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
โครงการที่ 13 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก
(2 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
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โครงการที่ 14 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง
วัตถุประสงค์ :
- เพื่ อ พั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วชายทะเลนานาชาติ ในจั งหวั ด ชลบุ รี -ระยอง ให้ มี คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐานสากล
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ
(4 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
โครงการที่ 15 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (6 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
โครงการที่ 16 : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อ ให้ มีการบริห ารจั ด การสิ่ งแวดล้ อมอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพสอดรับ กับการเป็ น เมืองน่ าอยู่ของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยและรองรับการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่ (1 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
โครงการที่ 17 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงประเพณีวัฒนธรรม (1 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
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โครงการที่ 18 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต้ (2 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อกำหนดแนวทางและแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับ
การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การค้าโลจิสติก และปัจจัยพื้นฐานของชุมชน
- เพื่อก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมให้ เกิดการเข้าถึงและพัฒ นาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการก่อสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (19 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อกำหนดและจัดทำรายละเอียดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมและสนับสนุนตามนโยบายในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง ไม่น้อยกว่า (10 ผัง)
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (1 แห่ง)
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (8 แห่ง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
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แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ
วัตถุประสงค์ :
- ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้าภายในประเทศที่ได้รับการป้องกัน (113,969 เมตร)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
วัตถุประสงค์ :
- พื้นที่เมือง ชุมชน และพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจมีความปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วม
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วม (79,607 ไร่)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยและน้ำท่วม1มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100)
---------------------------------------------------
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ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายองค์กร และการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่
1

2

3

หน่วยงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเลขานุการกรม

ย่อ

แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย

กตน. 1. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน
บัญชี และด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
2. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของระบบฐานข้อมูลการทดสอบวัสดุ
3. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้รถราชการ
4. ร้อยละของผู้รับบริการทีไ่ ด้รับความพึงพอใจ/
ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบ
5. จำนวนชั่วโมงของบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ที่ได้รับการพัฒนา
กพร. 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำ
และรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำและ
รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ
3. ร้อยละความสำเร็จของการประสานงานการดำเนินงาน
กับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) และ
หน่วยงานภายใน
4. คะแนนในการประเมินเบื้องต้นของการพัฒนาตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
5. ร้อยละของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับ
การพัฒนา
สล. 1. ร้อยละของความสำเร็จในการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบ
สารบรรณ
2. ร้อยละของการดำเนินการตามนโยบายกรมบรรลุผลสำเร็จ
3. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถบริหารจัดการงานได้สำเร็จ
เรียบร้อยครบถ้วน
4. ร้อยละของการกำกับดูแลและจัดการงานในส่วน
ความรับผิดชอบของการประสานราชการซึ่งการได้มา
ของข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทำคำของบประมาณและอื่น ๆ
ให้กับส่วนภูมภิ าคให้สำเร็จเรียบร้อยตามเป้าประสงค์
5. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน
ความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP)
กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) กรมโยธาธิการและผังเมือง
6. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขและ
ยุติเรื่องของศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
จำนวน 30
ชั่วโมง/คน
ร้อยละ 75
ร้อยละ 85
ร้อยละ 100
300
คะแนน
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

28
ที่
4

5

หน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่

กองคลัง

ย่อ

แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย

กจ.

1. ระดับความสำเร็จของการขอปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งสถาปนิก ระดับเชี่ยวชาญ
2. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการทำสำนวน
สอบสวนเพื่อเสนอผูม้ ีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งพิจารณาแล้ว
เสร็จ (จำนวน 11 เรื่อง)
3. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น
(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่ ก.พ.กำหนด (แจ้งคำสั่งผู้เกีย่ วข้อง)
4. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ระดับ 5

กค.

ร้อยละ 80
(9-10 เรื่อง)
ระดับ 5

ระดับ 5

5. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการขออนุมัติให้
มากกว่า
บุคคลเข้าฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ ได้ทันตาม
ร้อยละ 95
กำหนดเวลา
6. ระดับความสำเร็จของผลการประเมินคุณธรรมและความ
ระดับ 5
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2564 (80-100%)
(ITA 2021)
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ
ไม่น้อยกว่า
GFMIS ได้ภายในกำหนด
ร้อยละ
67.41
2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำงบบัญชีการเงิน
ร้อยละ 100
3. ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา ร้อยละ 100

6

กองควบคุมการก่อสร้าง

กคส.

4. ร้อยละของจำนวนการจัดจ้างทีด่ ำเนินการถูกต้องและ
เสร็จทันเวลาเป็นไปตามวัตถุประสงค์
5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ 95

6. ร้อยละของบุคลากรของกองคลังที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ 90

1. ร้อยละของโครงการก่อสร้างทีก่ องควบคุมการก่อสร้าง
ส่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน (สนับสนุน สสผ.,สวค.,สถ.)
2. จำนวนอาคารของทางราชการที่ได้รับการสำรวจ และ
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง

ร้อยละ 90

3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ 70

ร้อยละ 90

150 แห่ง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

29
ที่
7

8

9

หน่วยงาน
กองนิติการ

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน

10 กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ
วัสดุ

ย่อ

แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย

กนต. 1. ร้อยละความสำเร็จของการยกร่างกฎกระทรวง
และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย (จำนวน 180 เรื่อง)
2. ร้อยละความสำเร็จของร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจสอบ
(จำนวน 300 สัญญา)
3. ร้อยละความสำเร็จของสำนวนสอบสวน
(จำนวน 20 เรื่อง)
4. ร้อยละความสำเร็จของข้อหารือด้านกฎหมายที่ผ่าน
การพิจารณา (จำนวน 20 เรื่อง)
ปชส. 1. ความสำเร็จการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวสารขององค์กร
2. ความสำเร็จของการชี้แจงข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ
3. ความสำเร็จของกิจกรรมในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ร้อยละ 100

4. ร้อยละของผู้รับบริการทีม่ ีความพึงพอใจต่อองค์กร
5. ความสำเร็จของการดำเนินงานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อกิจกรรมด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์
6. ความสำเร็จของการผลิตสื่อวิดที ัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์
ภารกิจกรมฯผ่านช่องทางต่าง ๆ
7. ความสำเร็จของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์
ภารกิจกรมฯให้แก่หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
8. ร้อยละของบุคลากรของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ที่ได้รับการพัฒนา
1. ร้อยละความสำเร็จในการนำนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ไปสู่การปฏิบตั ิ
2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณประจำปี
เทียบกับเป้าหมายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรย้อนหลัง 3 ปี
3. ร้อยละความสำเร็จของการให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกตามผลผลิต/โครงการ/
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
4. ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจำปี
5. ร้อยละของบุคลากรของกองแผนงานที่ได้รับการพัฒนา
1. จำนวนงานที่ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านช่าง

ร้อยละ 85
155 ครั้ง

2. จำนวนงานวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุด้านปฐพี
วิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม
3. ร้อยละของการรักษารอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
(ทดสอบวัสดุคอนกรีต)
4. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

920 แห่ง

กผง.

กวท.

5. ร้อยละของบุคลากรของกองวิเคราะห์วิจยั และทดสอบ
วัสดุที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
55 ครั้ง
ระดับ 5
55 ครั้ง

8 ครั้ง
10 ครั้ง
ร้อยละ 30
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ระดับ 5
ร้อยละ 50
920 งาน

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

30
ที่

หน่วยงาน

11 กองออกแบบก่อสร้าง
พลับพลาพิธีและโครงการ
พิเศษ*

12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ย่อ

แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย

กพอ. 1. ร้อยละความสำเร็จของงานออกแบบก่อสร้างพลับพลา
พิธี งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี
2. ตกแต่งสถานที่งานพิธีต่าง ๆ ต้อนรับบุคคลสำคัญ
สมเด็จพระสังฆราชฯ องคืมนตรี คณะรัฐมนตรี
3. งานแนะนำให้คำปรึกษาในการตกแต่งสถานที่ งานพิธี
ต่าง ๆ ของทางราชการ
ศทส. 1. ร้อยละความสำเร็จของการซ่อม บำรุง รักษา ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรมฯ
2. ร้อยละความสำเร็จในการทำหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562
3. ระดับความสำเร็จในการทำหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ศ. 2562
4. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการบริการของกรมฯ
5. ระดับความสำเร็จในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
6. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงเว็บไซต์กรมฯ
7. จำนวนระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการพัฒนา

13 สถาบันพัฒนาบุคคลากรด้าน
การพัฒนาเมือง

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ระดับ 5
ระดับ 5

ร้อยละ 100
ระดับ 5
ระดับ 5
2 ระบบ

สบม. 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองให้กับบุคลากรกรม
15 ครั้ง
และ อปท.
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้แก่
400 คน
บุคลากรกรม/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับ 5
ประจำปีงบประมาณ
4. ร้อยละโครงการฝึกอบรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตาม
ร้อยละ 80
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
5. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแนวทางและวิธีการ
ระดับ 5
คัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ (ครบ 5 ขั้นตอน)
เพื่อใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและนำไปปฏิบัติ
7. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ 80

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

31
ที่

หน่วยงาน

14 สำนักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร

15 สำนักผังประเทศและผังภาค

16 สำนักผังเมืองรวม
(สำนักผังเมืองรวมและ
ผังเมืองเฉพาะ)

17 สำนักวิเคราะห์และประเมินผล
(สำนักพัฒนามาตรฐาน)

ย่อ

แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย

สนอ. 1. จำนวนการพัฒนาปรับปรุงและจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับ
8 ฉบับ
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินถมดินและกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวข้อง
2. จำนวนการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
80 เรื่อง
3. จำนวนการให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ และ
394 เรื่อง
พิจารณาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร
และกฎหมายขุดดินและถมดิน
4. จำนวนการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทภาครัฐ
110 หลัง
5. จำนวนการประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน
450 หลัง
(ร่วมกับ สยผจ.)
6. จำนวนการตรวจสอบความปลอดภัย ออกใบอนุญาต
320 แห่ง
และต่ออายุเกี่ยวกับสถานที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ
สปภ. 1. ระดับความสำเร็จของจำนวนผังเมืองรวมจังหวัดที่
ร้อยละ 100
ดำเนินการปรับปรุงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
(จำนวน 16 จังหวัด ที่ผา่ นขั้นตอนที่ 1 – 3)
สผม. 1. จำนวนผังเมืองรวม/ชุมชน
(ขั้นตอน : สำรวจฯ 10 ผัง)
2. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับอำเภอ)
(ขั้นตอน : สำรวจฯ 40 ผัง)
3. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (EEC)
(ขั้นตอน : สำรวจฯ 7 ผัง)
สวป. 1. จำนวนผังเมืองรวม/ชุมชน ที่ได้รับการประเมินผลใน
ขั้นตอน 1-7
2. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ได้รับการประเมินผล
ในขั้นตอน 8-10
3. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ได้รับการติดตาม
สภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงรายปี
4. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ได้รับการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการวางผัง (ผังเปิดใหม่)
5. ร้อยละของฐานข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังและการ
ประเมินผลผัง
6. ร้อยละของบุคลากรสำนักวิเคราะห์และประเมินผลที่
ได้รับการพัฒนา

10 ผัง
40 ผัง
7 ผัง
4 ผัง
7 ผัง
60 ผัง
11 ผัง
ทั้งประเทศ
ร้อยละ 70

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

32
ที่

หน่วยงาน

18 สำนักวิศวกรรมการผังเมือง

ย่อ

แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย

สวผ.

1. จำนวนการให้บริการด้านการสำรวจรังวัด (สำรวจ
จัดทำแผนที่กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ)
2. จำนวนการให้บริการด้านสำรวจรังวัด (บำรุงรักษา
สถานีโครงข่ายอ้างอิง GNSS)
3. จำนวนการให้บริการและสนับสนุนด้านวิศวกรรมเพื่อ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง (สำรวจปักหลักหมุดแนว
ถนนโครงการคมนาคมขนส่งตามผังเมืองรวม)
4. จำนวนพืน้ ที่ที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)

10 แห่ง

19 สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง
และงานระบบ

สวค.

20 สำนักสถาปัตยกรรม

สสถ.

21 สำนักสนับสนุนและพัฒนา
ตามผังเมือง

สสผ.

5. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่มีระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (GIS)
6. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล
ด้านการจัดการอุทกภัย ผังเมืองรวม (ระดับอำเภอ)
7. ร้อยละความสำเร็จของรายงานประเมินผลการ
คมนาคมและขนส่ง
1. จำนวนงานที่ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านช่าง

๑4 สถานี
3 แห่ง
30 แห่ง
9 ผัง
ระดับ 3
ร้อยละ 90
450 ครั้ง

2. ร้อยละความสำเร็จของงานที่ให้บริการด้านช่างมีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย

ร้อยละ 100

1. จำนวนงานที่ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
มัณฑนศิลป์และภูมิสถาปัตยกรรม
2. จำนวนงานที่ให้คำปรึกษาด้านช่าง

125 งาน

3. ร้อยละของผู้รับบริการทีม่ ีความพึงพอใจต่อองค์กร

ร้อยละ 80

1. จำนวนโครงการพัฒนาตามผังเมือง ที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จ

19 โครงการ

2. จำนวนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ
ภายในประเทศและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชายแดน ที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยและน้ำท่วม

40 โครงการ

4. พื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

18 โครงการ

40 งาน

20 โครงการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย

22 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

สวส.

1. ร้อยละความสำเร็จในการจัดประชุม ศึกษาดูงาน ตาม ร้อยละ 95
คำขอของคณะชาวต่างประเทศ รวมถึงการจัดประชุม
คณะทำงานฯ ที่ได้รับมอบหมายในฐานะเลขานุการ
คณะทำงาน
2. ร้อยละความสำเร็จในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและ ร้อยละ 95
ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูลวิชาการตามภารกิจของกรมที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมประชาคมอาเซียนและ/หรือประเทศอื่น ๆ
รวมทั้งงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
3. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนองบประมาณ
ร้อยละ 95
รายจ่ายประจำปี งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ
เจรจาและประชุมนานาชาติ ของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง เสนอกระทรวงมหาดไทย (งบ กต.สป.มท.)
23 กองผังเมืองเฉพาะ
กผฉ. 1. จำนวนศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ (ผังเมืองที่จัดทำ)
17 ผัง
ที่ดำเนินการศึกษา ออกแบบวางผังฯ ในขั้นตอนงวดงานที่ 2
(รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1)
2. จำนวนผังพื้นที่เฉพาะ (ผังเมืองที่จัดทำ) ที่ดำเนินการ
18 ผัง
ถึงขั้นตอนสรุปผลการวิเคราะห์และจัดทำร่างผังพื้นที่เฉพาะ
24 สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนพืน้ ที่ สจพ. 1. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน
2,196 ไร่
25 สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ

สกผช. 1. ร้อยละความสำเร็จของระยะเวลาการจัดทำรายงาน
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
(10 วัน/ครั้ง)
2. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนครั้งในการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ
(20 ครั้ง/ปี)
3. ร้อยละความสำเร็จของระยะเวลาการจัดทำรายงาน
การประชุมคณะกรรมการผังเมือง
(7 วัน/ครั้ง)
4. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนครั้งในการจัดการ
ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านการผัง
เมืองที่มีประสิทธิภาพ (12 ครั้ง/ปี)
5. ร้อยละความสำเร็จของระยะเวลาการจัดทำรายงาน
การประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้าน
การผังเมือง (10 วัน/ครั้ง)
6. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันเวลาของ
ปีงบประมาณ
7. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนครั้งในการจัดการ
ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานการ
ดำเนินการด้านการผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ (12 ครั้ง/ปี)
8. ร้อยละความสำเร็จของระยะเวลาการจัดทำรายงาน
การประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานการ
ดำเนินการด้านการผังเมือง (10 วัน/ครั้ง)

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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26 สำนักงานสนับสนุนและ
บริการด้านช่าง 1 - 3

สสบช. 1. ร้อยละความสำเร็จในการควบคุมงานที่ได้มาตรฐาน
ด้านช่าง

ร้อยละ 100

27 กองตรวจราชการ

กตร.

ร้อยละ 100

28 สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่

1. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการตรวจราชการ
ประจำปี
2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการประชุม
ผู้ตรวจราชการกรม
3. ร้อยละความสำเร็จในการประสานงานเตรียมการ
สำหรับการตรวจราชการ
4. ร้อยละของบุคลากรของกองตรวจราชการที่ได้รับการพัฒนา

29 กองบูรณะและบำรุงรักษา

สกจพ. 1. จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน
จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
ตามบันทึกตกลงกับกรมบัญชีกลาง (คะแนน 3.5)
3. ร้อยละความสำเร็จในการให้คำปรึกษาแนะนำ และ
ติดตามประเมินผลผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ
ในการรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ
4. จำนวนเอกสารได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5. ร้อยละของบุคลากรของสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา
กบร. 1. จำนวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำที่ถูกกำจัด

30

กมร.

กองมาตรฐานราคากลาง

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
2 โครงการ
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
2 เรื่อง
ร้อยละ 80

1,200,000
ตัน
2. ร้อยละความสำเร็จของงานซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อน ดำเนินการ
ป้องกันตลิ่ง/ป้องกันน้ำท่วม (จำนวน 7 แห่ง)
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ
ร้อยละ 50
1. ความสำเร็จของปริมาณงานก่อสร้างที่ได้รับการ
ประมาณราคาในรอบปี

100 งาน

หมายเหตุ : แต่ละหน่วยงานจะถ่ายทอดค่าเป้าหมายไประดับกลุ่ม/ฝ่าย/งาน จนถึงระดับบุคคล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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เอกสารอ้างอิง
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557
2. คาสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 1808/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และ
คาสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 1809/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(การปรับปรุงโครงสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผัง
เมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557)
3. แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
กองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
4. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 8
(กระทรวงมหาดไทย) สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
5. ลักษณะสาคัญขององค์การ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจาปี พ.ศ. 2564
6. นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร
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ภาคผนวก

กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร
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 โครงสร้างองค์การ
 ผังการเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร

โครงสรางการแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองและรายชื่อผูบริหารหนวยงาน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายพรพจน เพ็ญพาส
วิศวกรใหญ นายชัยยา เจิมจุติธรรม (รก.)
สถาปนิกใหญ นายคธาทิพย เอี่ยมกมลา (รก.)
รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง

รองอธิบดี
นายสมชาย
นายอนวัช เมธวั
สุวรรณเดช
ฒนธรากุล

ผูต รวจราชการกรม

ที่ปรึกษาดานการผังเมือง นายสมเกียรติ สิริพิทักษเดช (รก.)

1. นายดนัย สุนันทารอด
2.
มกมลา
2. นายผดุ
วนายคธาทิ
าที่ พ.ต.อดิ
งเดชพศลืย์
ักอดิป์ เอี
ยนะพาณิ
อย่ ยสุ
วรรณ
ชย
3.
นายสมหว
บุ
ญระยอง
3. นายสถิ
นายสมหวั
ตย ง อิบุนังญทามระ
ระยอง
ั น์ ิรน้ันอดร
4. ว่นายสุ
นายสมพร
าที่ พ.ต.อดิศ
เมธ มีกาญจน
นาภากดิ
ยสุวรรณ

ราชการบริหารสวนกลาง

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน (วาง)

สํานักงานเลขานุการกรม
นายพี
นายพี
รพงษ
รพงษ
จันจัทรา
นทรา
(รก.)
กองแผนงาน

นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร

กองการเจาหนาที่

นายกรกฎ
นายกรกฎ
วงษวงษ
สุวรรณ
สุวรรณ
(รก.)

กองวิเคราะหวิจัยและทดสอบวัสดุ
นายอุทิศ รักสัจจะ

สํานักผังประเทศและผังภาค
น.ส.จริยาพร จิตตใจมั่น

กองออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี
และโครงการพิเศษ

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
วาน.ส.สิ
ที่ ร.อ.ธี
ริกุลรพงศ
เลี้ยครุ
งอนัธดินลตกานั
(รก.)นท

สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
นายสุวพงษ ภูนาคพันธุ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

กองตรวจราชการ
นายสาโรช
นายยงศักดิเอกสกุ
์ ใหญลจริวงศ
ง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ภาคเหนือ
1. กําแพงเพชร (นายปรี
นายสุรดเดช
ี สถิตศรี
ยชคัยําวัมูฒลนารก.)
)
2. เชียงราย (นายณรงค น้ําผึ้ง))
3. เชียงใหม (นายวิรัช ตั่งมั่นคงวรกุล))
4. ตาก ( นายณรงคเดช ฉิมเล็ก))
5. นครสวรรค (น.ส.นิรชา บัณฑิตยชาติ))
6. นาน (นายนพรัตน มะโน
มะโน) )
7. พะเยา (นายถกนธ ขายสุวรรณ
รรณ))
8. พิจิตร (นายพีรพล จันทพรรณ)
ทพรรณ )
9. พิษณุโลก (นายนรินทร กวางทอง)
กวางทอง )
10. เพชรบูรณ (ว
(นายนิ
าง) พนธ เนยเมืองปก)
11. แพร (ว
(น.ส.สิ
าง) ริกุล เลี้ยงอนันต รก.)
12. แมฮองสอน (นายกิติพงษ ที่ปรึกษา)
ษา รก.)
13. ลําปาง (นายประทีป ประคองวงศ))
14. ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค))
15. สุโขทัย (นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร
ธแสนยากร))
16. อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศิรมิ งคลวิชย)รก.)
17. อุทัยธานี (นายสุวิทย เถือ่ นนอย)
ย รก.)

1. ผชช.ดานการผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.โสมวิ
(น.ส.ธิ
ดารัภตนา โยธะพั
พินิจถิรนวงศ
ธุ ) (รก.))
2. ผชช.ดานวางผังสถาปตยกรรม (สผม.)
(นายจารุโรจน ภูประเสริฐ )
3. ผชช.ดานวิเคราะหผังเมือง (สพม.)
(น.ส.ศศิธร รุนดี))
4. ผชช.ดานวิเคราะหและประเมินผล (สพม.)
(นางเอื้อมพร วงศสวัสดิ์กุล))

กองคลัง
นางภัททิรา สุริวรรณ

นายพิษณุ มูลกะรัตน

5. นายทัน สรอยศักดิ์

9. นายสักรินทร อินทรสถิตย

6. นายอิทธิพงศ ตันมณี

10. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน

7. นายสมพร กาญจนนิรันดร

11. (วาง)

8. นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท

12. (วาง)

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร นายเกษม โคเลิศ

กองควบคุมการกอสราง
นายชัยยา(วเจิ
าง)มจุติธรรม

ศูนศูยนเยทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
นายโชติ
นายโชติ
ชวชงวงศรีศรี
หิรหัญิรัญ
รัตรันตน

กองนิตกิ าร
นายธรรมโรจน ทรงวิทย

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง

น.ส.อรอาภา โลหวีระ

สํานักพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

สํานักสํวิาศนัวกรรมการผั
กวิศวกรรมการผั
งเมืองงเมือง
นายสมเกี
นายเกียรติยรติ
ศักดิสิ์ รอมรประเสริ
ิพิทักษเดช ฐสุข (รก.)

กองผังเมืองเฉพาะ
นายอุดม จิตตวงค

สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางพิชญณัชชา ศรีหริ ัญรัตน

สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางบงกช สุวรรณเดช

กองบูรณะและบํารุงรักษา
นายพรพนม บัวชืน่

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
นตนา
อุดมพลานุ
ษ
นางจินางจิ
นตนา
อุดมพลานุ
รักษรัก(รก.)

สํานักควบคุ
สํานักมควบคุ
และตรวจสอบอาคาร
มและตรวจสอบ
อาคาร
นายสินทิ ธิ์ บุญสิทธิ์

สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ
นายวิบลู ย ลีพัฒนากิจ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแหงชาติ
นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ

สํสํานัานักสถาป
กสถาปตตยกรรม
ยกรรม
นายวิ
นายวิษษณุณุ อยูอยูดีดี

- สํานักงานสนับสนุนและบริการดานชาง 1
นายพิษณุ มูลกะรัตน
- สํานักงานสนับสนุนและบริการดานชาง 2
นายสมนึก ปราบนอก
- สํานักงานสนับสนุนและบริการดานชาง 3
นายวิฑรู ย รัตนไพศาลวงศ

กองมาตรฐานราคากลาง
นายอนันต สิริพฤกษา

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 76 จังหวัด
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง (ตอ)
1. กาญจนบุรี (ว
(นายประหยั
าง)
ด ตะคอนรัมย)
1. กาฬสินธุ (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล)รก.)
22. สระบุรี (นางสาวสถาพร ลิม่ พันธ)
2. จันทบุรี (นายสุวรรณ เจริญพร)
2. ขอนแกน (นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย)
23. สิงหบุรี (วาง)
3. ฉะเชิงเทรา (นายอนั
(นายเฉลินมตพลประเสริ
ต.สุวรรณ
ฐผล))
3. ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)
24. สุพรรณบุรี (นายมีโชค นัฎสถาพร)
4. ชลบุรี (น.ส.สุ
(นายศักภดิัท์สราิทธิชั์ ยศิเทวารั
ริรัตตัญณูย)
4. นครพนม (นายชิ
(นายศิตรวัชัชยรอิอนอทรพาณิ
นเหลา)ชย)
25. อางทอง (นายอธิราช กนกเวชยันต)
5. ชัยนาท (นายสุ
ทิ ย นัพลเสน)
(นายมีวโชค
ฎสถาพร)
5. นครราชสีมา (นายประสิ
(นายสมเกียทรติ
ธิ์ ศรี
วิรภิยริ ะกุ
มยล)นัรก.)
นท)
6. ตราด (ว
าง) นต ประเสริฐผล รก.)
(นายอนั
6. บุรีรัมย (นายบัณฑิต โพธิดกก)รก.)
ภาคใต
7. นครนายก (ว
าง) ดี สถิ
(นายปรี
(นายประสิ
ทธิต์ ศรี
ยชภัยิรวัมย
ฒนารก.)
รก.)
7. บึงกาฬ (นายอนุชา เจริญพันธ))
1. กระบี่ (นายวาศักดิ์ เจิมจิระ)
สงวนแก
ว ) ล)
8. นครปฐม (นางเปรมจิต หอมจั
นทนากุ
8. มุกดาหาร (นายว
(นายวิาจศัิตกรดิงามชื
์ เจิม่นจิรรก.
ะ)
2. ชุมพร (วาง)
9. นนทบุรี (นายชาญวิชญ สิรสิ นุ ทรานนท)
นายสั
9. จมหาสารคาม
จา พุกสุขสกุล(นายศิ
ปฏิบัตรวัิหชนราทีอ่ทอนเหลา
ี่กองตรวจราชการ)
รก.)
3. ตรัง (นายประคอง ชูนวล)
10. ปทุมธานี (น.ส.บุษนี แพรวิศวกิจ))
10.
9. มหาสารคาม
ยโสธร (นายธีร(วพงศ
าง) ไชยราช)
4. นครศรีธรรมราช (นายทวี ไขแกว)
(วาง) ทยา วงศเมือง )
11. ปราจีนบุรี (นายวิ
11.
10. รยโสธร
อยเอ็ด(นายธี
(นายวัรพงศ
ยวุฒิ ศรี
ไชยราช)
รัตน )
5. นราธิวาส (นายอานนท ทองสวาง)
(วาง) วทิ ย พลเสน รก.)
12. ประจวบคีรีขันธ (นายสุ
12.
11. เลย
รอยเอ็(นายสมพงษ
ด (นายวัยวุฒผลพั
ิ ศรีฒ
รตั นกุ
น)ล)
6. ปตตานี (นายไมตรี สรรพสิน)
ยมพุทตธากุ
13. พระนครศรีอยุธยา (น.ส.พรรณทิ
นายสักรินทรพยอิเปนทรสถิ
ย ) ล) 7. พังงา (นายสุวิทย พันเสงี่ยม รกท.)
13.
12. ศรี
เลยสะเกษ
(นายสมพงษ
(นายพิศฐผลพั
ศักดิฒ์ รันกุ
ตนวรรณี
ล) )
14. เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์))
14.
13. สกลนคร
ศรีสะเกษ (นายพิ
(นายชัศยฐวัศฒักนดิ์ ปลายเนิ
รัตนวรรณี
น รก.)
)
8. พัทลุง (นายจิรวัฒน สุวรรณลิขิต)
าผล)รก.)
15.
14. สุสกลนคร
รินทร (นายธนโชติ
(นายชัยวัฒเกษตรสิ
น ปลายเนิ
งห นรก.
) นายสัจจา 15. ระยอง (นายธวัชชัย สุภาผล
9. ภูเก็ต (นายสมมิตร สมบูรณ)
16. ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
พุ15.
กสุขสกุ
สุรลินทร
ชวยราชการ
(นายธนโชติ
สน.ผู
เกษตรสิ
ตรวจราชการกรม)
งห รก. )
10.ยะลา (นายวีรพัฒน บุณฑริก)
(วาง) วงศสวรรค)
17. ลพบุรี (นายสงบ
16. หนองคาย (นายวิชยั เพ็ญดี)
11.ระนอง (นายรังสรรค ปานบุญ รกท.)
(นายประหยั
ด
ตะคอนรั
ม
ย
)
18.
สมุ
ท
รสาคร
(น.ส.สุ
ภ
ท
ั
รา
ชั
ย
เทวารั
ณ
ย
)
17. หนองบัวลําภู (น.ส.สุ
(วาง) มาลี บุบผาอินทร รก.)
12.สงขลา (นายสมบูรณ นวลเจริญ)
ท
รสงคราม
(ว
า
ง)
19.
สมุ
ท
รสงคราม
(น.ส.
พ
รรณทิ
พ
ย
เป
ย

มพุ
ท
ธากุ
ล
)
18. อุบลราชธานี (นายภพ ภูสมปอง )
13.สตูล (วาง)
(นายนิ
พ
นธ
เนยเมื
อ
งป
ก
)
20.
สมุ
ท
รปราการ
(นายขจรศั
ก
ดิ
์
สถาวรจั
น
ทร
)
19. อุดรธานี (นายพรเทพ ศรีวรานันท)
14.สุราษฎรธานี (นายกุมพล พฤฒิพฤกษ)
)
21.
สระแก
ว
(น.ส.สุ
ภ
รณ
เวชกรณ
)
20. อํานาจเจริญ (นายปรพล เจริญพงษ)รก.)

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)
(นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณชั
ษณะชัยย) )
(นายกนก สุจริตสัญชัย )
8. วิศวกรเครื่องกล ชช. (สวค.)
(นายสุนทร น้ําเพชร)
- สํานัก/ กอง ตามกฎกระทรวง 2557
9. วิศวกรไฟฟา ชช. (สวค.)
- สวนราชการภายใน
(นายประสิทธิ์ ผิวแดง)
- ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ
(กลุมงานอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจาหนาที่ )
อํานวยการ ระดับตน
:D/งานกลุมงานอัตราฯ/ฐานขอมูล/โครงสรางรวมใหม

รองอธิบดี
วาที่ ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

รองอธิบดี
นายไตรรั
นายพงษตนนราพูเย็
ลสวั
นยิส่งดิ์

5. ผชช.ดานการสํารวจและแผนที่ (สวผ.)
(นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข)
6. ผชช.ดานวางแผนวิศวกรรม (สวผ.)
(นายวิชัย กิตติพิชัย))

10.วิศวกรโยธา ชช. (สสผ.)
(นายสหรัฐ พิมพศักดิ์)
(นายอรัญ กิติเรืองแสง)
(นายพิศุทธิ์ สุขุม)
11.วิศวกรโยธา ชช. (สนอ.)
(วาง)
(นายอนวัช บูรพาชน)

ปรับปรุง ณ วันที่ 12 ม.ค. 64

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนแม่บท 23 แผน
แผนย่อยภายใต้แผน
แม่บท

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ

นโยบายรัฐบาลหลัก

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 สืบ สาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1. ความมั่นคง
1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ

นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน

9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบ
สุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

แผนปฏิรูปประเทศ
11 ด้าน (เดิม)

5. ด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional
Integration)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมือง
ศูนย์กลางของภูมิภาค

แผนพัฒนาฯ 12
เป้าหมายแผนพัฒนา
ฯ 12
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ 12

กลยุทธ์กระทรวง
ภารกิจกรมฯ 4 ด้าน
ยุทธศาสตร์กรมฯ

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน
10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ แหล่งน้ําชุมชน และทะเล

6. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้ํา
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ 2.3 การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจํานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่มในสังคม

1.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น

3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจํานวนปี
การศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพิ่มขึ้น ทุกศาสนาร่วมดําเนินการเพิ่มขึ้น

จํานวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยว (TTCI) ไม่ต่ํากว่าอันดับที่ 30

2.1 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี
ความสุขดีขึ้น

3. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการ
แก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ
3. ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 50 ภายในปี 2565

1. ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากร
ไทย อยู่ในลําดับ 1 ใน 35 ของโลก
ภายในปี 2565
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ของสถาบันหลักของชาติ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลกระทบต่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

แนวทาง 2.10 การดําเนินภารกิจพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

*แนวทาง 2.4

3. อันดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยโดย TTCI ดีขึ้น

1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

1. สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

*เป้าหมายที่ 1

2. การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดได้รับการยกระดับ

1. ความมั่นคงด้านน้ําของประเทศเพิ่มขึ้น

3. อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย TTCI อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 29 ของโลก ภายในปี 2565

1. มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 25 ภายในปี 2565

*ตัวชี้วัดที่ 1

2. มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 600,000 ล้านบาท
ภายในปี 2565

1. ดัชนีความมั่นคงด้านน้ําของประเทศ อยู่ในระดับ 2 (60
คะแนน) ภายในปี 2565

แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

2.1 พัฒนาภูมิภาค เมือง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

2.3 บูรณาการการบริหารจัดการเชิง
พื้นที่

พัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2.

ยุทธศาสตร์ที่ 1.

ผังเมือง

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัดที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2.3

พัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พื้นที่เมือง/ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ด้านการผังเมือง

กลยุทธ์ที่ 2.1

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน

เชิงปริมาณ : 1. จํานวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ดําเนินการปรับปรุงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
2. ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการป้องกันผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมพื้นที่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
3. พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ําที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําทั่วประเทศ
เชิงคุณภาพ : 1. ระดับความสําเร็จของการสํารวจ วิเคราะห์ จัดทําผังร่าง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด ร้อยละ 100
2. โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
หน่วยงาน

กลยุทธ์หน่วยงาน

เป้าหมายที่ 3.

4. พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้รับการ
ป้องกันการกัดเซาะ มิให้เกิดการสูญเสียดินแดน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและ
รักษาแนวร่องน้ําลึกที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศมิให้เปลี่ยนแปลง หรือขจัด
เงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติ

เป้าหมายที่ 3.

เชิงปริมาณ: จํานวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขต
พระราชฐานแล้วเสร็จ เป็นไปตามพระราชประสงค์ภายใน
เวลาและงบประมาณที่กําหนด 6 แห่ง

ตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 3.

เชิงปริมาณ: พื้นที่ตามแนวแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ
และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้รับการป้องกันการกัดเซาะและการ
พังทลายของตลิ่ง 42,324 เมตร

ตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 3.

เชิงคุณภาพ: งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขต
พระราชฐานได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม
สมพระเกียรติ ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด ผลผลิต/
โครงการ

เชิงปริมาณ: พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมือง
เชิงปริมาณ: จํานวนพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีเป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 401 แห่ง
118 ผัง
เชิงคุณภาพ: ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อย
เชิงคุณภาพ: พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับการวางผัง
กว่าร้อยละ 80
เมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้ และเป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาที่เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง ร้อยละ 100

3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 3.

กลยุทธ์ที่ 4.

กลยุทธ์ที่ 3.

2. ส่งเสริม สนับสนุนการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ
เพื่อเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนาพื้นที่

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง

โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการ
สูญเสียดินแดนของประเทศ

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ
ท่องเที่ยว

โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง

โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง

กิจกรรมหลัก: สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง

กิจกรรมหลักที่ 1: พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
กิจกรรมหลักที่ 2: ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่าง
กิจกรรมหลักที่ 3: ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดน

กิจกรรมหลักที่ 1: ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
ตามชายแดนระหว่างประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 2: ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง

กิจกรรมหลัก: ก่อสร้างและพัฒนา
พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลักที่ 1: วางและจัดทําผังเมือง
กิจกรรมหลักที่ 2: สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง
กิจกรรมหลักที่ 3: พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)
เพื่อการผังเมือง

กิจกรรมหลักที่ 1: ก่อสร้างและพัฒนา
พื้นที่ตามผังเมือง
กิจกรรมหลักที่ 2: การกําจัดวัชพืช

เชิงปริมาณ: จํานวนงานก่อสร้างปรับปรุง
เชิงปริมาณ: จํานวนพื้นที่ชุมชนใน
อาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จและ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ
เป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความ
งบประมาณที่กําหนด 6 แห่ง
น่าอยู่ ปลอดภัย 233 แห่ง
เชิงคุณภาพ: งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารใน เชิงคุณภาพ: จํานวนความต้องการ
เขตพระราชฐานได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
ตอบสนองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
สวยงามสมพระเกียรติ ร้อยละ 100
ของความต้องการรวม

เชิงปริมาณ: ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ํา
ชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับ
การป้องกันการพังทลาย 42,324 เมตร
เชิงคุณภาพ: เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้าง มีคุณภาพ
และได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: จํานวนพื้นที่เพื่อการ
เชิงปริมาณ: 1. จํานวนผังเมืองที่จัดทํา 118 ผัง
เชิงปริมาณ: 1. จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 72 แห่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
2. จํานวน อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการ
2. จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 21 แห่ง
ผังเมือง 102 แห่ง
รายละเอียด 18 แห่ง
เชิงคุณภาพ: โครงสร้างพื้นฐานที่ 3. จํานวนพื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 78 แห่ง
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้ เชิงคุณภาพ: พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รับการวางผังเมืองแล้ว 3. จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ถูกกําจัด
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ เสร็จมีการประกาศบังคับใช้ และมีกรอบแนวทางในการ
1,414,000 ตัน
100
เชิงคุณภาพ: โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
พัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม ร้อยละ 100
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ 100

4.3 สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

พัฒนาเมือง

3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริม สนับสนุนและดําเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงเขตพระราชฐาน ให้มีความมั่นคง ได้
มาตรฐาน และสมพระเกียรติสูงสุด

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

เชิงคุณภาพ: ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตามแนวแม่น้ําชายแดน
ระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลลดลงร้อยละ 80

2. ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่
อนาคต
สภาพแวดล้อมในพื้นที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา
3. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วมลดลง 33,778 ไร่

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ํา มีความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ

พื้นที่เมือง/ชุมชน มีการประกาศบังคับใช้ผังเมือง มีการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความ
มั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม สมพระ
เกียรติ

2. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษของ
กระทรวงมหาดไทย
2.2 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

อาคารและช่าง

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

เป้าหมายหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทาง 5.2 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
แนวทาง 2.7 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แนวทาง 2.4 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
1. ระดับความสําเร็จของพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านกายภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ให้เป็นเมืองมีคุณภาพน่าอยู่

1.2 เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ

อาคารและช่าง

2.5 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมี
แนวโน้มลดลง

แนวทาง 2.3 การสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว

สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย

1.1 ธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การสร้างความมั่นคงด้านน้ําและบริหาร
ทรัพยากรน้ําทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แนวทาง 1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้ํา
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่
ประเด็นย่อยที่ 2.3 การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน

5.ด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและ
ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมายยุทธศาสตร์
การจัดสรรฯ

ยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย
เป้าหมายกระทรวง
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
กระทรวง

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

5. การท่องเที่ยว
5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการ
ท่องเที่ยว
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว

เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ

แนวทางยุทธศาสตร์
การจัดสรรฯ

แผนงานภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
9.3 การพัฒนาเขตพัฒนา 9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 19.1 พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงด้านน้ําของประเทศ
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบฯ 2564

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านช่างและการ
กํากับ ดูแล อาคารได้มาตรฐานความปลอดภัย
มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 3.

5. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริม
แม่น้ํา ได้รับการป้องกันน้ําท่วม การจัดทําระบบระบายน้ํา และ
การป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ํา
1. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริม
แม่น้ํา ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 33,778 ไร่
2. ป้องกันตลิ่ง 115,748 เมตร

4. ส่งเสริม สนับสนุน ดําเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่เมือง
ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะและ
การพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึง
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ผลผลิตการให้บริการด้านช่างและ
กํากับดูแลอาคาร

โครงการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

โครงการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่
ชุมชน

กิจกรรมหลัก: พัฒนาพื้นที่ กิจกรรมหลัก: กองทุนจัดรูป โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค

กิจกรรมหลักที่ 1: บริการด้านช่าง
กิจกรรมหลักที่ 2: กํากับดูแลตาม
กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กิจกรรมหลัก: พัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรมหลัก: พัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

กิจกรรมหลัก: ศึกษาออกแบบ
และก่อสร้างระบบป้องกันน้ํา
ท่วมพื้นที่ชุมชน

โครงการที่ดินที่ได้รับการจัด
รูปเพื่อพัฒนา

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่

เชิงปริมาณ: 1. พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
เชิงปริมาณ: จํานวน
เชิงปริมาณ: จํานวนพื้นที่ที่ จํานวนโครงการที่ได้รับการ เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เมืองและ เชิงปริมาณ: 1. จํานวนงานที่ให้บริการและให้
คําปรึกษาด้านช่าง 118,000 ครั้ง
ตะวันออกได้รับการวางผัง 10 ผัง
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการ สนับสนุนด้านการเงินจาก ชุมชนภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
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2.
จํ
านวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อ
พื้นที่ระดับภาค ได้รับการพัฒนา
การพัฒนาในพื้นที่เขต
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อ
จัดรูปที่ดิน 1,199 ไร่
และตรวจสอบ 5,500 อาคาร
พัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 4 แห่ง
โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่
เศรษฐกิจพิเศษ 18 แห่ง 3. จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างใน
พัฒนาพืน้ ที่ 2 โครงการ
เชิงคุณภาพ: โครงสร้าง
ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่เป็น เชิงคุณภาพ: 1. งานที่ให้บริการด้านช่างมีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไป
เชิงคุณภาพ: โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 5 แห่ง
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 52 แห่ง
ตามกฎหมาย ร้อยละ 100
ในพื้นที่จัดรูปที่ดินมี
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ 2. ข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทในการบังคับใช้ พื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง เชิงคุณภาพ: โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน คุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ
การก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
กฎหมายอาคารลดลง ร้อยละ 20
100
ตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ 100
ตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ
3. การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง ร้อยละ 80 ตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ
100
100

โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
ภายในประเทศ
กิจกรรมหลัก: ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
ภายในประเทศ

เชิงปริมาณ: พื้นที่ที่ได้รับการ เชิงปริมาณ: ความยาวของ
ป้องกันและลดผลกระทบจาก
พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ํา
ปัญหาอุทกภัยและน้ําท่วม
ภายในประเทศที่ได้รับการ
33,778 ไร่
ป้องกัน 115,748 เมตร
เชิงคุณภาพ: โครงสร้างพื้นฐาน เชิงคุณภาพ: เขื่อนป้องกัน
ที่ได้รับการก่อสร้างเพื่อป้องกัน ตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้างมี
อุทกภัยและน้ําท่วม มีคุณภาพ คุณภาพและได้มาตรฐาน
และได้มาตรฐานตามหลัก
ตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ
100
วิศวกรรม ร้อยละ 100

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กตน.

1. ร้อยละความสาเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี
และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
2. ร้อยละความสาเร็จของการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของระบบฐานข้อมูลการทดสอบวัสดุ
3. ร้อยละความสาเร็จของการตรวจสอบด้านการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับการใช้รถราชการ
4. ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รบั ความพึงพอใจ/ความ
เชื่อมั่นในการตรวจสอบ
5. จานวนชั่วโมงของบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในที่
ได้รับการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การให้บริการด้านช่าง
และสนับสนุนด้านการผังเมือง
1. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดทา
และรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดทาและรายงาน
ผลการประเมินผู้บริหารองค์การ
3. ร้อยละความสาเร็จของการประสานงานการดาเนินงาน
กับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) และ
หน่วยงานภายใน
4. คะแนนในการประเมินเบื้องต้นของการพัฒนาตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)

ร้อยละ 100

กพร.

1

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

5

จานวน 30
ชั่วโมง/คน

ต่ากว่าร้อยละ
60
ต่ากว่าร้อยละ
60
ต่ากว่าร้อยละ
60
ต่ากว่าร้อยละ
40
10 - 14
ชั่วโมง/คน

ร้อยละ
61 - 70
ร้อยละ
61 - 70
ร้อยละ
61 - 70
ร้อยละ
41 - 50
15 - 19
ชั่วโมง/คน

ร้อยละ
71 - 80
ร้อยละ
71 - 80
ร้อยละ
71 - 80
ร้อยละ
51 - 60
20 - 24
ชั่วโมง/คน

ร้อยละ
81 - 90
ร้อยละ
81 - 90
ร้อยละ
81 - 90
ร้อยละ
61 - 70
25 - 29
ชั่วโมง/คน

30 ชั่วโมง/คน
เป็นต้นไป

ร้อยละ 75

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

300 คะแนน

280 คะแนน 290 คะแนน 300 คะแนน 310 คะแนน 320 คะแนน

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80

ร้อยละ
91 - 100
ร้อยละ
91 - 100
ร้อยละ
91 - 100
ร้อยละ
71 - 80

หน่วยงาน

สล.

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

5. ร้อยละของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รบั
การพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การพัฒนาระบบราชการ
1. ร้อยละของความสาเร็จในการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบ
สารบรรณ
2. ร้อยละของการดาเนินการตามนโยบายกรมบรรลุผล
สาเร็จ
3. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถบริหารจัดการงานได้สาเร็จ
เรียบร้อยครบถ้วน
4. ร้อยละของการกากับดูแลและจัดการงานในส่วนความ
รับผิดชอบของการประสานราชการ ซึ่งการได้มาของข้อมูล
เพื่อใช้ในการจัดทาของบประมาณและอื่น ๆ ให้กับส่วน
ภูมิภาคให้สาเร็จเรียบร้อยตามเป้าประสงค์
5. ร้อยละของความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนความ
ต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) กรณี (COVID
– 19) กรมโยธาธิการและผังเมือง
6. ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขและยุติ
เรื่องของศูนย์ดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : -

ร้อยละ 50

ร้อยละ 40

ร้อยละ 45

ร้อยละ 50

ร้อยละ 55

ร้อยละ 60

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

1

5

หน่วยงาน
กจ.

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งสถาปนิก ระดับเชี่ยวชาญ

1

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

5

ระดับ 5

1

2

3

4

5

ระดับ 4

1

2

3

4

5

ค่าเป้าหมาย

ระดับ 1 : ประสานแจ้งหน่วยงาน เพื่อสารวจรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานหน่วยงานและสรุปสาระสาคัญของตาแหน่งเชิงคุณภาพ
ความยุ่งยากซับซ้อน และปริมาณงานของตาแหน่งที่จะกาหนด
ระดับ 2 : จัดทาคาขอและแบบประเมินค่างานเชิงลึก (Jethro)
ระดับ 3 : ประชุมเจ้าหน้าที่ฝา่ ยเลขาฯ ร่วม 3 ฝ่าย ได้แก่
กระทรวง ก.พ. กองการเจ้าหน้าที่ (ยผ.) และหน่วยงานที่จะ
กาหนดตาแหน่งในกรม
ระดับ 4 : กระทรวงนาเรื่องเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการกาหนด
ตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงเพือ่ พิจารณา
ระดับ 5 : กระทรวงเรื่องเข้าที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อให้
ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่ง

2. ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการทาสานวน
สอบสวนเพื่อเสนอผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งพิจารณาแล้ว
เสร็จ (จานวน 11 เรื่อง)
ระดับ 1 : ดาเนินการแล้วเสร็จ 20% (จานวน 2-3 เรื่อง)
ระดับ 2 : ดาเนินการแล้วเสร็จ 40% (จานวน 4-6 เรื่อง)
ระดับ 3 : ดาเนินการแล้วเสร็จ 60% (จานวน 7-8 เรื่อง)
ระดับ 4 : ดาเนินการแล้วเสร็จ 80% (จานวน 9-10 เรื่อง)
ระดับ 5 : ดาเนินการแล้วเสร็จ 100% (จานวน 11 เรื่อง)

หน่วยงาน

1

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

5

ระดับ 5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

1

2

3

4

5

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

3. ระดับความสาเร็จในการดาเนินการออกคาสั่งแต่งตัง้
ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบที่ ก.พ. กาหนด (แจ้งคาสั่งผู้เกี่ยวข้อง)
ระดับ 1 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ระดับ 2 : สรุปรายงานการประชุม และเสนอขอความเห็นชอบ
จากกระทรวงมหาดไทย
ระดับ 3 : จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) เสนอผู้มีอานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 57
ระดับ 4 : ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ลงนามในคาสั่ง
แต่งตั้ง (ย้าย)
ระดับ 5 : แจ้งคาสั่งให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบและดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

4. ระดับความสาเร็จในการดาเนินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯได้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
ระดับ 1 : เสร็จภายในเวลาที่กาหนดโดยมีการปรับปรุงแก้ไขใน
สาระสาคัญ เกินร้อยละ 30 ของรายละเอียด
ระดับ 2 : เสร็จภายในเวลาที่กาหนดโดยมีการปรับปรุงแก้ไขใน
สาระสาคัญ เกินร้อยละ 20 ของรายละเอียด
ระดับ 3 : เสร็จภายในเวลาที่กาหนดโดยมีการปรับปรุงแก้ไขใน
สาระสาคัญ เกินร้อยละ 10 ของรายละเอียด
ระดับ 4 : เสร็จภายในเวลาที่กาหนดโดยมีการปรับปรุงแก้ไข
เล็กน้อยที่ไม่ใช่ในสาระสาคัญ
ระดับ 5 : เสร็จภายในเวลาที่กาหนดโดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือ
ปรับปรุงแก้ไขใด ๆ

หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย

5. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการขออนุมัติให้บุคคล

มากกว่าร้อยละ
95-100
(ระดับ 5)

มากกว่า
ร้อยละ
75-80

มากกว่า
ร้อยละ
80-85

มากกว่า
ร้อยละ
85-90

มากกว่า
ร้อยละ
90-95

มากกว่า
ร้อยละ
95-100

ระดับ 5

ผลการ
ประเมิน
0-19.99

ผลการ
ประเมิน
20-39.99

ผลการ
ประเมิน
40-59.99

ผลการ
ประเมิน
60-79.99

ผลการ
ประเมิน
80-100

ร้อยละ
67.41
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95

ร้อยละ
59.41
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75

ร้อยละ
61.41
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 80

ร้อยละ
63.41
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 85

ร้อยละ
65.41
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 90

ร้อยละ
67.41
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70

ร้อยละ 75
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
140 อาคาร 145 อาคาร 150 อาคาร 155 อาคาร 160 อาคาร
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80

เข้าฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ ได้ทันตามกาหนดเวลา

กค.

กคส.

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

ตัวชี้วัด

6. ระดับความสาเร็จของผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2564
(ITA 2021)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : 1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ
GFMIS ได้ภายในกาหนด
2. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทางบบัญชีการเงิน
3. ร้อยละความสาเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา
4. ร้อยละของจานวนการจัดจ้างที่ดาเนินการถูกต้อง และ
เสร็จทันเวลาเป็นไปตามวัตถุประสงค์
5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6. ร้อยละของบุคลากรของกองคลังที่ได้รบั การพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : 1. ร้อยละของโครงการก่อสร้างที่กองควบคุมการก่อสร้าง
ส่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน (สนับสนุน สสผ. สวค., สสถ)
2. จานวนอาคารของทางราชการที่ได้รับการสารวจ และ
ตรวจสอบความมัน่ คงแข็งแรง
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การให้บริการด้านช่าง
และกากับดูแลอาคาร

150 อาคาร
ร้อยละ 70

1

5

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กนต.

1. ร้อยละความสาเร็จของการยกร่างกฎกระทรวงและร่าง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
2. ร้อยละความสาเร็จของร่างสัญญาที่ผา่ นการตรวจสอบ

ร้อยละ 100
(180 เรื่อง)
ร้อยละ 90
(300 สัญญา)
ร้อยละ 90
(20 เรื่อง)
ร้อยละ 90
(20 เรื่อง)

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

3. ร้อยละความสาเร็จของสานวนสอบสวนทีผ่ ่านการ
ตรวจสอบ
4. ร้อยละความสาเร็จของข้อหารือด้านกฎหมายที่ผา่ นการ
พิจารณา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การบริการด้านกฎหมาย

ปชส.

1

5

1. การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร
ขององค์กร
2. ความสาเร็จของการชี้แจงข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ

55 ครั้ง

35 ครั้ง

40 ครั้ง

45 ครั้ง

50 ครั้ง

55 ครั้ง

ระดับ 5

1

2

3

4

5

3. กิจกรรมในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

55 ครั้ง

35 ครั้ง

40 ครั้ง

45 ครั้ง

50 ครั้ง

55 ครั้ง

4. ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อองค์กร

ร้อยละ 85

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

5. การดาเนินงานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อกิจกรรมด้าน
การข่าวและประชาสัมพันธ์
6. การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมฯ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ
7. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมฯ
ให้แก่หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

155 ครั้ง

135 ครั้ง

140 ครั้ง

145 ครั้ง

150 ครั้ง

155 ครั้ง

8 ครั้ง

4 ครั้ง

5 ครั้ง

6 ครั้ง

7 ครั้ง

8 ครั้ง

10 ครั้ง

2 ครั้ง

4 ครั้ง

6 ครั้ง

8 ครั้ง

10 ครั้ง

หน่วยงาน

กผง.

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

8. บุคลากรของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทไี่ ด้รับการ
พัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมืองสู่สาธารณชนได้อย่าง
ทั่วถึง เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม
1. ร้อยละความสาเร็จในการนานโยบายและแผนปฏิบัติการ
ไปสู่การปฏิบัติ
2. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทางบประมาณประจาปีเทียบ
กับเป้าหมายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรย้อนหลัก 3 ปี
3. ร้อยละความสาเร็จของการให้คาปรึกษาในการ
ดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี แยกตาม
ผลผลิต/โครงการ/หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
4. ระดับความสาเร็จของการติดตามผลการดาเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
5. ร้อยละของบุคลากรของกองแผนงานทีไ่ ด้รับการพัฒนา

ร้อยละ 30

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

ร้อยละ 25

ร้อยละ 30

ร้อยละ 80

ร้อยละ 40

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 40

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 40

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ระดับ 5

1

2

3

4

5

ร้อยละ 50

ร้อยละ 30

ร้อยละ 35

ร้อยละ 40

ร้อยละ 45

ร้อยละ 50

1. จานวนงานที่ให้บริการและให้คาปรึกษาด้านช่าง

920 งาน

800 – 850
งาน

851 - 900
งาน

901 – 950
งาน

2. จานวนงานวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุด้านปฐพี
วิศวกรรมและวัสดุ

920 แห่ง

800 – 850
แห่ง

851 - 900
แห่ง

951 –
1000
งาน
901 – 950 951 – 1000
แห่ง
แห่ง

3. ร้อยละของการรักษารอบระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน
(ทดสอบวัสดุคอนกรีต)
4. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ 90

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

1

5

สนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง

กวท.

มากกว่า
1000
งาน
มากกว่า
1000
แห่ง

หน่วยงาน

กอพ.

ศทส.

ตัวชี้วัด
5. ร้อยละของบุคลากรของกองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ
วัสดุที่ได้รบั การพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน การให้บริการด้านช่างและ
กากับดูแลอาคาร
1. ร้อยละความสาเร็จของงานออกแบบก่อสร้างพลับพลา
พิธี งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี
2. ร้อยละความสาเร็จงานตกแต่งสถานที่งานพิธีตา่ ง ๆ
ต้อนรับบุคคลสาคัญ สมเด็จพระสังฆราชฯ องคมนตรี
คณะรัฐมนตรี
3. ร้อยละความสาเร็จของงานแนะนะให้คาปรึกษา
ในการตกแต่งสถานที่ งานพิธีตา่ ง ๆ ของทางราชการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การให้บริการด้านช่าง
1. ร้อยละความสาเร็จของการซ่อม บารุง รักษา ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงของกรมฯ
2. ระดับความสาเร็จในการทาหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562
3. ระดับความสาเร็จในการทาหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562
4. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการบริการของกรมฯ
5. ระดับความสาเร็จในการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร

ค่าเป้าหมาย

1

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

5

ร้อยละ 90

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 40

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ระดับ 5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

1

2

3

4

5

ร้อยละ 100

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ระดับ 5

1

2

3

4

5

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด
6. ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงเว็บไซต์กรมฯ
7. จานวนระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย

1

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

5

ระดับ 5
2 ระบบ

1
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

2
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

3
1 ระบบ

4
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

5
2 ระบบ

15 ครั้ง

3 ครั้ง

6 ครั้ง

9 ครั้ง

12 ครั้ง

15 ครั้ง

400 คน

120 คน

190 คน

260 คน

330 คน

400 คน

ระดับ 5

1

2

3

4

5

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน :
1. ยกระดับการบริการสู่บริการดิจิทัลสาหรับผูร้ ับบริการทุกภาค
ส่วนอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์นวัตกรรมดิจิทัลมุ่งสู่การ
ปฏิบัติงานแบบอัจฉริยะ
3. สร้างความเข้มแข็งและปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทลั
4. พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรให้มสี มรรถนะด้านดิจิทลั
ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

สบม.

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองให้กับบุคลากรกรม/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้แก่
บุคลากรกรม/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ
ระดับ 1 : จัดทาแบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรม/
สัมมนาประจาปีและนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์หาความ
ต้องการในการฝึกอบรม
ระดับ 2 : จัดทาร่างแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีนาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา
ระดับ 3 : ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีแยก
ตามยุทธศาสตร์หรือภารกิจของกรม
ระดับ 4 : นาเสนอแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระดับ 5 : ผู้บริหารอนุมตั ิแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด
5. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแนวทางและวิธีการ
คัดเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
เพื่อใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและนาไปปฏิบตั ิ

1

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

5

ระดับ 5

1

2

3

4

5

ร้อยละ 80

ร้อยละ 40

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

8 ฉบับ

1 ฉบับ

2 ฉบับ

4 ฉบับ

6 ฉบับ

8 ฉบับ

80 เรื่อง
394 เรื่อง

43 เรื่อง
78 เรื่อง

56 เรื่อง
157 เรื่อง

64 เรื่อง
236 เรื่อง

72 เรื่อง
315 เรื่อง

80 เรื่อง
394 เรื่อง

ค่าเป้าหมาย

ระดับ 1 : แต่งตั้งคณะทางาน CKO ที่ปรึกษาทีมงาน KM และ
ทีมงาน KM กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจาปี
ระดับ 2 : จาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อจัดทาเป็นแผนการจัดการความรู้
ระดับ 3 : เสนออธิบดีเพื่อขออนุมัติแผนการจัดการความรู้
ระดับ 4 : ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
ระดับ 5 : ดาเนินการเผยแพร่องค์ความรู้

สนอ.

6. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การพัฒนาบุคลากรกรม
ทุกระดับและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัตงิ านอย่างมืออาชีพ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนภารกิจกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
1. จานวนการพัฒนาปรับปรุงและจัดทาข้อบังคับเกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินและ
ถมดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จานวนการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3. จานวนการให้คาปรึกษา แนะนา ตอบข้อหารือ และ
พิจารณาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และ
กฎหมายขุดดินและถมดิน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด
4. จานวนการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทภาครัฐ
5. จานวนการประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน
(ร่วมกับ สยผจ.)
6. จานวนการตรวจสอบความปลอดภัย ออกใบอนุญาต
และต่ออายุเกี่ยวกับสถานที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : -

สปภ.

1. ความสาเร็จของจานวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ดาเนินการ
ปรับปรุงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็น
ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
ในขั้นตอนที่ 1 – ขั้นตอนที่ 3 (จานวน 16 จังหวัด)

ค่าเป้าหมาย

1

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

5

110 หลัง
450 หลัง

20 หลัง
370 หลัง

40 หลัง
390 หลัง

60 หลัง
410 หลัง

80 หลัง
430 หลัง

110 หลัง
450 หลัง

320 แห่ง

192 แห่ง

224 แห่ง

256 แห่ง

288 แห่ง

320 แห่ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

10 ผัง

6 ผัง

7 ผัง

8 ผัง

9 ผัง

10 ผัง

40 ผัง

20 ผัง

25 ผัง

30 ผัง

35 ผัง

40 ผัง

7 ผัง

3 ผัง

4 ผัง

5 ผัง

6 ผัง

7 ผัง

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : สผม.

1. จานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
(ขั้นตอน : สารวจฯ 10 ผัง)
2. จานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับอาเภอ)
(ขั้นตอน : สารวจฯ 40 ผัง)
3. จานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (EEC)
(ขั้นตอน : สารวจฯ 7 ผัง)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : -

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

สวป.

1. จานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ทีไ่ ด้รับการประเมินผล
ในขั้นตอน 1-7
2. จานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ทีไ่ ด้รับการประเมินผล
ในขั้นตอนที่ 8-10
3. จานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ทีไ่ ด้รับการติดตาม
สภาพการณ์การเปลีย่ นแปลงรายปี
4. จานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ทีไ่ ด้รับการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการวางผัง (ผังเปิดใหม่)

4 ผัง

-

1 ผัง

2 ผัง

3 ผัง

4 ผัง

7 ผัง

3 ผัง

4 ผัง

5 ผัง

6 ผัง

7 ผัง

60 ผัง

12 ผัง

24 ผัง

36 ผัง

48 ผัง

60 ผัง

11 ผัง

3 ผัง

5 ผัง

7 ผัง

9 ผัง

11 ผัง

5. ความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลด้านประชากร
เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
วางผังและการประเมินผลผัง (ทั่วประเทศ)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 20

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

6. ร้อยละของบุคลากรสานักวิเคราะห์และประเมินผลที่
ได้รับการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : ส่งเสริม สนับสนุน การ
วางและจัดทาผังเมือง โดยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การวางผังเมืองรวม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม
1. จานวนการให้บริการด้านการสารวจรังวัด
(สารวจจัดทาแผนที่กรรมสิทธิ์ทดี่ ินของรัฐ)
2. จานวนการให้บริการด้านสารวจรังวัด
(บารุงรักษาสถานีโครงข่ายอ้างอิง GNSS)
3. จานวนการให้บริการและสนับสนุนด้านวิศวกรรม
เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง (สารวจปักหลักหมุด
แนวถนนโครงการคมนาคมขนส่งตามผังเมืองรวม)

ร้อยละ 70

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

10 แห่ง

7 แห่ง

8 แห่ง

9 แห่ง

10 แห่ง

11 แห่ง

14 สถานี

11 สถานี

12 สถานี

13 สถานี

14 สถานี

15 สถานี

3 แห่ง

-

1 แห่ง

2 แห่ง

3 แห่ง

4 แห่ง

สวผ.

1

5

หน่วยงาน

สวค.

สสถ.

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

4. จานวนพืน้ ที่ที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ(GIS)
5. จานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่มีระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (GIS)
6. ระดับความสาเร็จในการดาเนินการจัดทาฐานข้อมูล
7. รายงานประเมินผลการคมนาคมและขนส่ง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : 1. จานวนงานที่ให้บริการและให้คาปรึกษาด้านช่าง
2. งานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
1. จานวนงานที่ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
มัณฑนศิลป์ และภูมสิ ถาปัตยกรรม
2. จานวนงานที่ให้คาปรึกษาด้านช่าง
3. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อองค์กร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : พัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน
การให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
ภูมิสถาปัตยกรรม และการให้คาปรึกษาด้านช่าง

30 แห่ง
9 ผัง

15 แห่ง
6 ผัง

20 แห่ง
7 ผัง

25 แห่ง
8 ผัง

30 แห่ง
9 ผัง

35 แห่ง
10 ผัง

ระดับ 3
ร้อยละ 90

ระดับ 1
ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ระดับ 2
ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ระดับ 3
ร้อยละ 100

450 ครั้ง
ร้อยละ 100

270 ครั้ง
ร้อยละ 80

315 ครั้ง
ร้อยละ 85

360 ครั้ง
ร้อยละ 90

405 ครั้ง
ร้อยละ 95

450 ครั้ง
ร้อยละ 100

125 งาน

105 งาน

110 งาน

115 งาน

120 งาน

125 งาน

40 งาน
ร้อยละ 80

20 งาน
ร้อยละ 70

25 งาน
ร้อยละ 75

30 งาน
ร้อยละ 80

35 งาน
ร้อยละ 85

40 งาน
ร้อยละ 90

1

5

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

สสผ.

1. จานวนโครงการพัฒนาตามผังเมือง ที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จ
2. จานวนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้า
ภายในประเทศและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาชายแดน
้
ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
3. พื้นที่ที่ได้รบั การป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยและน้าท่วม
4. พื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : 1. ร้อยละความสาเร็จในการจัดประชุม ศึกษาดูงาน ตามคา
ขอของคณะชาวต่างประเทศ รวมถึงการจัดประชุม
คณะทางานฯ ที่ได้รบั มอบหมายในฐานะเลขานุการ
คณะทางาน
2. ร้อยละความสาเร็จในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน
และต่างประเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูลวิชาการตามภารกิจของ
กรมที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมประชาคมอาเซียนและ/หรือ
ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาข้อเสนองบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จา่ ยในการ
เจรจาและประชุมนานาชาติ ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง เสนอกระทรวงมหาดไทย (งบ กต.สป.มท.)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : -

19 โครงการ

สวส.

1

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

5

15 โครงการ 16 โครงการ 17 โครงการ 18 โครงการ 19 โครงการ

40 โครงการ

20
โครงการ

25
โครงการ

30
โครงการ

35
โครงการ

40
โครงการ

20 โครงการ

16
โครงการ
14
โครงการ

17
โครงการ
15
โครงการ

18
โครงการ
16
โครงการ

19
โครงการ
17
โครงการ

20
โครงการ
18
โครงการ

ร้อยละ 95

ต่ากว่า
ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 95
ขึ้นไป

ร้อยละ 95

ต่ากว่า
ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 95
ขึ้นไป

ร้อยละ 95

ต่ากว่า
ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 95
ขึ้นไป

18 โครงการ

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กผฉ.

1. จานวนศึกษา ออกแบบวางและสนับสนุนด้านการผัง
เมืองที่ดาเนินการศึกษา ออกแบบวางผังฯ ในขั้นตอนงวด
งานที่ 2 (รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1)
2. จานวนผังพืน้ ที่เฉพาะ (ผังเมืองที่จัดทา) ทีด่ าเนินการถึง
ขั้นตอนสรุปผลการวิเคราะห์และจัดทาผังร่างผังพื้นที่เฉพาะ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : พัฒนาพื้นที่และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ
1. จานวนพืน้ ที่ทไี่ ด้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดนิ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : ปรับปรุงวิธีการพัฒนา
พื้นที่โดยการจัดรูปที่ดนิ ให้สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐ ภาคเอกชน
1. ร้อยละความสาเร็จของระยะเวลาการจัดทารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
2. ร้อยละความสาเร็จของจานวนครั้งในการจัดการประชุม
คณะกรรมการผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละความสาเร็จของระยะเวลาการจัดทารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
4. ร้อยละความสาเร็จของจานวนครั้งในการจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านการผังเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ
5. ร้อยละความสาเร็จของระยะเวลาการจัดทารายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านการผังเมือง
6. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทนั เวลาของ
ปีงบประมาณ

17 ผัง

9 ผัง

11 ผัง

13 ผัง

15 ผัง

17 ผัง

18 ผัง

10 ผัง

12 ผัง

14 ผัง

16 ผัง

18 ผัง

2,196 ไร่

440 ไร่

880 ไร่

1,320 ไร่

1,760 ไร่

2,200 ไร่

10 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 100)
20 ครั้ง/ปี
(ร้อยละ 100)
7 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 100)
12 ครั้ง/ปี
(ร้อยละ 100)

14 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 60)
12 ครั้ง/ปี
(ร้อยละ 60)
11 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 60)
4 ครั้ง/ปี
(ร้อยละ 60)

13 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 70)
14 ครั้ง/ปี
(ร้อยละ 70)
10 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 70)
6 ครั้ง/ปี
(ร้อยละ 70)

12 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 80)
16 ครั้ง/ปี
(ร้อยละ 80)
9 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 80)
8 ครั้ง/ปี
(ร้อยละ 80)

11 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 90)
18 ครั้ง/ปี
(ร้อยละ 90)
8 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 90)
10 ครั้ง/ปี
(ร้อยละ 90)

10 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 100)
20 ครั้ง/ปี
(ร้อยละ 100)
7 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 100)
12 ครั้ง/ปี
(ร้อยละ 100)

10 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 100)
ร้อยละ 95

14 วัน/ครั้ง 13 วัน/ครั้ง 12 วัน/ครั้ง 11 วัน/ครั้ง 10 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 60) (ร้อยละ 70) (ร้อยละ 80) (ร้อยละ 90) (ร้อยละ 100)
ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 95

สจพ.

สกผช.

1

5

หน่วยงาน

สสบช.

กตร.

สกจพ.

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

7. ร้อยละความสาเร็จของจานวนครั้งในการจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานการดาเนินการด้าน
การผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ
8. ร้อยละความสาเร็จของระยะเวลาการจัดทารายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานการ
ดาเนินการด้านการผังเมือง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : 1. ร้อยละความสาเร็จในการควบคุมงานที่ได้มาตรฐานด้าน
ช่าง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การให้บริการด้านช่าง
และกากับดูแลอาคาร
1. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาแผนการตรวจราชการ
ประจาปี
2. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทารายงานการประชุม
ผู้ตรวจราชการกรม
3. ร้อยละความสาเร็จในการประสานงานเตรียมการสาหรับ
การตรวจราชการ
4. ร้อยละของบุคลากรของกองตรวจราชการที่ได้รับการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : 1. จานวนโครงการที่ได้รบั การสนับสนุนด้านการเงินจาก
กองทุนจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพืน้ ที่
2. ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานทุนหมุนเวียนตาม
บันทึกตกลงกับกรมบัญชีกลาง

12 ครั้ง/ปี
(ร้อยละ 100)

4 ครั้ง/ปี
6 ครั้ง/ปี
8 ครั้ง/ปี
10 ครั้ง/ปี
(ร้อยละ 60) (ร้อยละ 70) (ร้อยละ 80) (ร้อยละ 90)

10 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 100)

14 วัน/ครั้ง 13 วัน/ครั้ง 12 วัน/ครั้ง 11 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ 60) (ร้อยละ 70) (ร้อยละ 80) (ร้อยละ 90)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

2 โครงการ

-

-

1 โครงการ

-

2 โครงการ

คะแนน 3.5
(ร้อยละ 100)

คะแนน 1.5

คะแนน 2

คะแนน 2.5

คะแนน 3

คะแนน 3.5

1

5
12 ครั้ง/ปี
(ร้อยละ
100)
10 วัน/ครั้ง
(ร้อยละ
100)

เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

ร้อยละ 40

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

2 เรื่อง
ร้อยละ 80

ร้อยละ 40

ร้อยละ 50

1 เรื่อง
ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

2 เรื่อง
ร้อยละ 80

กบร.

3. ร้อยละความสาเร็จในการให้คาปรึกษาแนะนาและ
ติดตามประเมินผลผู้ดาเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ในการรับ
การสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ
4. จานวนเอกสารทีไ่ ด้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5. ร้อยละของบุคลากรของสานักงานกองทุนจัดรูปที่ดนิ เพื่อ
พัฒนาพื้นทีท่ ี่ได้รบั การพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
1. จานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้าที่ถูกกาจัด

720,000 840,000
ตัน
ตัน
(60%)
(70%)
ดาเนินการ
จัดทารูปแบบ จัดซื้อจัดจ้าง
แล้วเสร็จ 50%
รายการ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
100%
100%

960,000
ตัน
(80%)
ดาเนินการ
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
20%

1,080,000 1,200,000
ตัน
ตัน
(90%)
(100%)
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
30%
50%

ไม่น้อยกว่า
90 งาน

ไม่น้อยกว่า
95 งาน

2. ความสาเร็จของงานซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง/ป้องกันน้าท่วม (จานวน 7 แห่ง)

กมร.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : พัฒนาพื้นที่และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ
1. ปริมาณงานก่อสร้างทีไ่ ด้รับการประมาณราคา
ในรอบปี (2564)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : -

1

1,200,000
ตัน

100 งาน

ไม่น้อยกว่า
80 งาน

ไม่น้อยกว่า
85 งาน

5

ไม่น้อยกว่า
100 งาน

