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คํานํา 
 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ โดยแผนระดับท่ี 1 
ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง และแผนระดับท่ี 3 ไดแก แผนปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการระยะ 5 ป แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการรายปหรือแผนอ่ืนๆ และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
12 มีนาคม 2562 ไดมีมติใหทุกสวนราชการปรับปรุงแผนระดับ 3 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ดังนั้น สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดแจงใหทุกสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
5 ป และแผนปฏิบัติราชการรายป โดยใหสอดคลองกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด  
สงใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติผานทางระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ
(eMENSCR) เพ่ือรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น
จัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ  5 ป  ซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรี ท่ีแถลงตอสภา 
และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของโดยในวาระเริ่มแรกใหจัดทําเปนแผน 3 ป โดยมีหวงระยะเวลาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจําเปนตองทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป (พ.ศ.  ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และแนวทาง 
การขับเคลื่อนการดําเนินงานของกรมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
โดยแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) มีเนื้อหาสาระครอบคลุมภารกิจหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ท้ัง 4 ดานประกอบดวย ดานการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการดานชาง รวมท้ังสอดคลอง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 และยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป รวมถึงยุทธศาสตรและนโยบายสําคัญๆ เชน ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เปนตน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึ งไดนํายุทธศาสตรดั งกลาวสูการปฏิบัติ  โดยการถายทอดตัวชี้วัด 
และคาเปาหมายระดับองคการลงสูระดับหนวยงานและบุคคล ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อน
การปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 



2 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

15

ระดบักรม

ระดบัสํานกั/
กอง / สํานกังาน / กลุม่งาน

ระดบับุคคลตามสายงาน

การถา่ยทอดตวัชี�วดั  (Cascading)

ระดับความสําเร็จของการเผยแพร ่สรา้งความเขา้ใจการพัฒนาระบบราชการ ตัวชี�วัดระดับ
หน่วยงาน

ตัวชี�วัด
ระดับ
องคก์ร

ตัวชี�วัดระดับ
บคุคล

ระดับความสําเร็จของการจัดทําเอกสารเผยแพร่ สรา้งความรู ้ความเขา้ใจเรื�องการพัฒนาระบบ
ราชการ

 
 

หวัหน้า
สว่นราชการ

รองหวัหน้า  
สว่นราชการ

ผูอ้าํนวยการ
ระดบัสาํนกั/กอง

หวัหน้าหน่วยงาน
ภายใต ้สาํนกั/กอง

ผูป้ฏบิตังิานที�ไมมี่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ถา่ยทอดเป้าหมายผลการปฏบิตังิาน
ตามลาํดบัช ั�นการบงัคบับญัชา

เป้าหมายเชงิ
ยุทธศาสตร์

เป้าหมายตาม
ภารกจิและอื�นๆ
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ขอมูลพื้นฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
วิสัยทัศน (Vision) 

 
“เปนองคกรแกนนําของประเทศในดานการผังเมือง การพัฒนาเมืองและการอาคาร ใหมีความนาอยู

ปลอดภัย รักษาสภาพแวดลอม ประหยัดพลังงานและมีอัตลักษณ” 
 
นิยามของวิสัยทัศน (Definition) 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีอํานาจหนาท่ีในการวางและจัดทําผังเมือง การพัฒนาเมืองการอาคาร และ 
การบริการดานชาง โดยมุงเนนการกําหนดนโยบายการวางผังเมืองเชื่อมโยงกันในทุกระดับ เพ่ือใหกรอบชี้นํา 
ในการกํากับดูแลการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชุมชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
เพ่ือปองกันบรรเทาผลกระทบจากปญหาภัยพิบัติน้ําทวม การพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลท่ัวประเทศ 
พรอมท้ังดําเนินการกํากับ ควบคุม ดูแลตรวจสอบอาคาร และการใหบริการดานชางท่ีไดมาตรฐานความม่ันคงแข็งแรง
ปลอดภัย มีอัตลักษณและประหยัดพลังงาน 
 
พันธกิจ (Mission) 

 
1. สนับสนุน กําหนด กํากับและพัฒนาปรับปรุงใหงานผังเมืองและโยธาธิการมีมาตรฐานวิชาการ 

ท่ีสามารถสนองตอความตองการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
2. สรางการมีสวนรวมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการดําเนินการพัฒนาเมืองทองถ่ินและชุมชน 
3. พัฒนาปรับปรุงสงเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายการใชประโยชนท่ีดิน 

การผังเมืองและโยธาธิการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
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อํานาจหนาท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเก่ียวกับงานดานการผังเมืองระดับตางๆ การโยธาธิการ การออกแบบ 
การกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดาน 
การพัฒนา เมือง พ้ืนท่ี และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนท่ีดิน ระบบการตั้งถ่ินฐาน 
และโครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และ 
การผังเมือง เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง และสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองท่ีดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใหมีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี ้

๑. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดิน กฎหมายวาดวยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒. วางและจัดทําผังเมืองประเภทอ่ืนๆตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามท่ีสวนราชการอ่ืน
รองขอและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองนั้นๆ 

๓. ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
มาตรฐานดานการผังเมืองและโยธาธิการ รวมท้ังการจัดทําเกณฑมาตรฐานและคูมือดานการผังเมืองและโยธาธิการ 

4. ดําเนินการเก่ียวกับการวางผังออกแบบควบคุมการกอสราง บูรณะเมืองหรืออาคาร และสิ่งกอสราง 
ของหนวยงานของรัฐ 

5. ใหบริการและคําปรึกษาเก่ียวกับงานออกแบบ งานกอสรางและงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรมฯ 
แกหนวยงานตางๆ 

6. ดําเนินการเก่ียวกับการออกแบบการกอสรางและควบคุมอาคาร กอสรางอาคารและโครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ัง
การบูรณะและบํารุงรักษา 

7. ดําเนินการประสาน กํากับ ดูแล สนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหเปนไปตามผังเมือง รวมท้ังกํากับตรวจสอบการใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองของเจาพนักงาน
ทองถ่ิน 

8. ดําเนินการพัฒนาระบบและบริหารขอมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
9. ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรมองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมท้ังหนวยงานอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของในดานการผังเมืองและโยธาธิการ 
10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
โครงสรางการแบงสวนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ภาคผนวก) 
(ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 และคําสั่ง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี 1808/2558 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ท่ี 1809/2558 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ขอมูลแนวทางการกําหนดยุทธศาสตรไปสูการปฏบิัต ิ
 

ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาวิวัฒน สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดลอม และ
เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และแขงขันกับนานาประเทศมากข้ึน ประเทศไทยจึงตองมีการทบทวน ปรับปรุง
นโยบาย ทิศทางในการพัฒนาประเทศใหทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตโดยเฉพาะภารกิจดาน
การผังเมืองท่ีเปนภารกิจสําคัญ ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศใหเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศ ท้ังนี้รัฐบาลก็ไดใหความสําคัญกับภารกิจดานผังเมืองมาก โดยมีความมุงหวังใหผังเมือง สามารถเปน
กรอบชี้นําในการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกันกระทรวงมหาดไทยจึงไดมอบหมาย
ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทํายุทธศาสตรกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยใชเทคนิค Scenario Planning ซ่ึงใน
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรก็ไดมีการวิเคราะหถึงความจําเปนในการพัฒนาในดานของนโยบายสําคัญ ๆ ในการ
พัฒนาประเทศ ประกอบดวย 
 
ยุทธศาสตรชาติ 20ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 

จากวิสัยทัศนประเทศไทย ท่ีกําหนดวา “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว  
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกงและมีคุณภาพสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีความสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในลักษณะท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการผลิต โครงสรางทางสังคม คานิยม
ทัศนคติ การศึกษา ระบบการปกครอง และการใชทรัพยากรท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของประเทศ 
ท่ีมียุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ีสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการ
เสริมสรางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศใหอยูดีมีสุข 
รูจักความพอประมาณอยางมีเหตุผล และมีระบบคุมกันท่ีดีควบคูไปกับการพัฒนาท่ีมุงสูคุณภาพในทุกดาน และการจัด
ใหมีระบบบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ พรอมท้ังวิเคราะห 
ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเปนแมแบบของการวางแผนดานเศรษฐกิจและสังคม 
ในประเทศไทยอยางเดนชัด รวมท้ังยังเปนเปาหมายรวมท่ีคนในสังคมไทยพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะเดียวกันเพ่ือใหการพัฒนาพ้ืนท่ีมีศักยภาพ สามารถการบริหารจัดการในระดับ
พ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพ การวางผังเมืองท่ีเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีก็มีสวนสําคัญในการ
พัฒนาเมืองหรือชุมชน 
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แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2563 – 2565 
 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2563 – 2565 มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย  เ พ่ือบํ าบัด ทุกข  บํ ารุ งสุข  ของประชาชน ซ่ึง มีส วนสํ า คัญในการพัฒนาประเทศ 
ท่ีแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทยมีแผนงาน/โครงการ ลงไปถึงในระดับชุมชนและประชาชนอยางแทจริง ซ่ึงการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพก็ตองอาศัยความรวมมือจากภาคเอกชนและประชาชน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานภาครัฐสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะภารกิจดานผังเมือง 
การพัฒนาเมืองหรือชุมชนการอาคารและการบริการดานชางก็ตองอาศัยความรวมมือจากภาคเอกชนและประชาชน
เขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีในทุกระดับ รวมท้ังสรางจิตสํานึกและการบังคับใช
กฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบายของผูบริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความสําคัญในการวางรากฐานของบานเมือง คือ เรื่องผังเมือง เปรียบเสมือน
พิมพเขียวของการสรางเมืองซ่ึ งเปนสิ่งสําคัญท่ีจะกําหนดทิศทางของเมืองในอนาคต นอกจากนั้นยังใหความสําคัญ
กับบทบาทของการเปนชางของแผนดินและสถาปนิกของแผนดิน ผูบริหารไดมีนโยบายท่ีสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ภายใตสภาวะแวดลอมของการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในปจจุบัน โดยดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ 4 ดาน ไดแก 

ดานการผังเมือง วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ือใหสามารถอยูรวมกัน
ไดอยางมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เปนระดับผังนโยบายถายทอดสูการวางผังระดับจังหวัด  

ดานการพัฒนาเมือง พัฒนาให เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีมีมาตรฐาน โดยมีระบบปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชน เข่ือนปองกันตลิ่ง ระบบโครงสราง
พ้ืนฐานและการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

ดานการอาคาร เพ่ือใหอาคารม่ันคงปลอดภัย มีอัตลักษณ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกรอน โดยการ
ออกกฎหมายควบคุมอาคารตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร 

ดานการใหบริการดานชาง มุงใหบริการงานชางทุกระดับในฐานะชางของแผนดิน โดยใหบริการดานการออกแบบ
อาคารทดสอบวัสดุและใหคําปรึกษาดานชางกรมโยธาธิการและผังเมือง ถือเปนหนวยงานหลักดานชาง เปนชางหลวง
ของแผนดิน เปนสถาปนิกและนักผังเมืองของประเทศ 

ผูบริหารของกรมโยธาธิการและผังเมืองไดใหความสําคัญในการขับเคลื่อนและดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 ดาน
อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหประชาชนมีความสุขอาศัยอยูในชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีดีมีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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ดานความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนภายใต
กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว มีการคาดการณ 
ไดยากและซับซอนมากยิ่งข้ึน ทําใหหนวยงานตางๆตองมีการประสานงานการทํางานรวมกัน โดยกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง ไดรับหนาท่ีในการวางรากฐานของบานเมืองโดยเฉพาะเรื่อง “ผังเมืองเปรียบเสมือนกับเปนพิมพเขียวของการ
สรางเมือง” ซ่ึงตองมีความชัดเจนและตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ การวางผังเมืองเปนเรื่องท่ียากเนื่องจาก
เก่ียวเนื่องกับผลประโยชน มีท้ังผู ไดประโยชนและเสียประโยชน บทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
จึงมีความสําคัญมาก กรมจึงใหความสําคัญรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ประชาสัมพันธทําความ
เขาใจกับประชาชน เพ่ือใหตระหนักถึงประโยชนของการวางผังเมืองในภาพรวม ซ่ึงเปนการแกปญหาเมืองอยางยั่งยืน
และตองอาศัยความเขาใจความเสียสละของประชาชนอันเปนหัวใจสําคัญในการวางผังเมือง 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โดยท่ี 
เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือใหเกิดประโยชน 
แกหนวยงานของภาครัฐและประชาชน ตลอดจนเปนแนวทางในการใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ
โครงการของภาครฐัอยางกวางขวางมุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมืองโดยตรงมากข้ึน
ดังนั้น ระบบราชการจําเปนตองยอมรับและปรับใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็น 
รวมปฏิบัติงานและตรวจสอบผลการดําเนินงาน ภายใตเทคโนโลยีสื่อสารท่ีทันสมัย ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

หากเราตองการพัฒนาประเทศใหเกิดผลสําเร็จอยางสูงสุด จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย 
ไมวาจะเปนผูขอรับบริการหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการใหขอมูล 
ท่ีแสดงถึงความตองการปญหาผลกระทบ สิ่งท่ีอยากใหดําเนินการแกไขตลอดจนความคาดหวังท่ีแทจริงเพ่ือท่ีจะได
นํามาสูการรวมคิดรวมกันวิเคราะหและวางแผนดําเนินการแกไขตอไป 
 

ความตองการของผูบริหารในระดับประเทศ 
นอกจากกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแลว ยังมีกลุมของผูมีท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ อาทิเชน องคกรอิสระ

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี นักการเมือง คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เปนตน ซ่ึงถือวาเปนกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินการตามภารกิจดานผังเมืองเหมือนกันท่ีกระบวนการจัดทําผังเมือง 
มีสวนเก่ียวของในดานนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมือง รวมถึงกระบวนการออกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการผังเมือง
เพ่ือบังคับใชและกํากับดูแลเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายผังเมืองตอไปซ่ึงความตองการหรือความคาดหวังของกลุมนี้ คือ
ทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการขับเคลื่อนและการนําผังเมืองไปปฏิบัต ิ
ไดอยางเปนรปูธรรม 
การพัฒนาการคาดการณสถานการณท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

การพัฒนาจากการคาดการณท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต เปนการสรางภาพในอนาคตท่ีจะตองพิจารณาวา
ปจจัยสําคัญใดท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกร และทําใหองคกรไดเปรียบคูแขง โดยเริ่มตนจากการตรวจสอบ
สภาพแวดลอมในสถานการณปจจุบัน ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิด ซ่ึงวิเคราะหจากตัวแปรสภาพแวดลอม
ภายนอกประกอบดวย ๔ เรื่องไดแก ๑) สภาพเศรษฐกิจ ๒) สภาพเทคโนโลยี ๓) การเมืองและกฎหมาย ๔) สภาพสังคม
และวัฒนธรรม พรอมท้ังวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพ่ือทราบจุดแข็ง (สิ่งท่ีองคกรมีอยู และทําใหองคกร
ไดเปรียบคูแขงขัน) และจุดออน (สิ่งท่ีองคกรมีอยูและทําใหองคกรดอยกวาคูแขงขัน) ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะเปนปจจัย
นําเขาท่ีจะชวยกําหนดภาพและทิศทางของภารกิจขององคกรท่ีจะกาวตอไปขางหนาซ่ึงมีผลตอความสําเร็จของ
องคกรในอนาคต 
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ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอภารกิจในอนาคต (Key Success Factor) 
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Key Success Factors : KSF) เปนปจจัยหลักท่ีสําคัญตอการบรรลุความสําเร็จ

ตามวิสัยทัศนขององคกร อีกท้ังยังเปนแนวทางท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือใหการปฏิบัติงานทุกระดับมุงไปในทิศทางเดียวกัน
ทําใหบุคลากรและผูบริหารขององคกรรูวาตองทําสิ่งใดบางเพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององคกร ดวยเหตุนี้ ปจจัยหลัก
แหงความสําเร็จจึงเปนการใหหลักการแนวทางหรือวิธีการท่ีองคกรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน หากปราศจากปจจัย
แหงความสําเร็จแลว วิสัยทัศนขององคกรก็จะไมไดรับการตอบสนอง ซ่ึงปจจัยแหงความสําเร็จไมจําเปนตองวัดผลได
แตจะทําหนาท่ีชี้นําหรือเปนหลักสําคัญของการบรรลุวิสัยทัศน ซ่ึงมีผลตอความสําเร็จขององคกรและทําใหองคกร
ไดเปรียบคูแขงขัน โดยปจจัยหลักแหงความสําเร็จสามารถกําหนดไดจากวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร 
โดยใหความสําคัญไปท่ีผลผลิตและผลลัพธขององคกร ไมเนนปจจัยนําเขาหรือกระบวนการและมีความเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศนพันธกิจหรือวัตถุประสงคขององคกร โดยมุงเนนเฉพาะงานท่ีสําคัญๆเทานั้น อยางไรก็ตามในการกําหนด
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ จะตองมีความชัดเจนไมคลุมเครือมีความหมายเฉพาะเจาะจง และสามารถสื่อความหมาย
ไดอยางเดียวกันและตองเขาใจงาย เพ่ือใหทุกคนสามารถเขาใจตรงกันถึงสิ่งท่ีองคกรมุงหวังและวิธีการท่ีจะบรรลุ
เปาหมาย ซ่ึงจากการวิเคราะหภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง พบวาปจจัยสําคัญท่ีทําใหภารกิจสามารถดําเนิน
ตอไปไดดีและประสบความสําเร็จประกอบไปดวย 

1) มีการวางและจัดทําผังเมืองในระดับตางๆอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบและเปนข้ันตอนมีการสราง
เครือขายภาคประชาชนเพ่ือใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของผังเมือง และสรางการมีสวนรวมในชุมชน โดย 
ใหมีทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการวางและจัดทําผังเมือง 

2) ภารกิจการพัฒนาเมืองการอาคารท่ีมีกํากับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร รวมถึงการให
คําปรึกษา แนะนํา และใหบริการดานชาง เพ่ือใหงานกอสรางไดมาตรฐาน ม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย มีอัตลักษณและ
ประหยัดพลังงาน 

3) มีการพัฒนาองคความรูและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ซ่ึงบุคลากรเปนปจจัยหลัก 
ท่ีสําคัญตอความสําเร็จขององคกรเนื่องจากเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององคกรใหสามารถดําเนินตอไป
ขางหนาได การท่ีบุคลากรของกรมมีทักษะ และความรูความสามารถจะทําใหกระบวนการทํางานมีความเปน 
มืออาชีพและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังความสําเร็จขององคกรนั้นยังเก่ียวของกับประสิทธิภาพในการนํากลยุทธ 
ไปประยุกตปฏิบัติ ท้ังนี้ผูบริหารควรมีการมอบหมายและกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งสําคัญในการ
นํากลยุทธไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จนั้นผูปฏิบัติจะตองมีความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานอยางถองแท 

4) การมีความพรอมของทรัพยากร ไดแก ปจจัยดานเครื่องมือ ปจจัยดานงบประมาณ และจํานวนบุคลากร
ซ่ึงความพรอมของทรัพยากรเปนขอไดเปรียบและจะเปนแรงขับเคลื่อนใหภารกิจสามารถดําเนินตอไปได 

5) การแกไขและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง โดยความรวมมือจากผูท่ีเก่ียวของในทุกภาคสวน ซ่ึงปจจัยดานกฎหมาย
เปนปจจัยท่ีจะทําใหภารกิจดานการผังเมืองดําเนินตอไปไดดวยความเปนระเบียบเรียบรอย เปนลําดับข้ันตอน รวมถึง 
ลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนและยังทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

6) บูรณาการดําเนินงานและโครงสรางดานการผังเมืองขององคกร มีการบูรณาการทํางานรวมกันในแตละหนวยงาน
และในทุกภาคสวนเพ่ือใหมีทิศทางการดําเนินงานเปนไปในทางเดียวกัน 

7) มีการบังคับใชกฎหมายอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการบังคับใชกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพนั้น 
จะชวยลดปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

ดังนั้น ไมวาจะเปนปจจัยดานการมีสวนรวมและความรวมมือ ปจจัยดานบุคลากรองคความรูและการมีจิตสํานึก
เพ่ือสาธารณะ ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานความชัดเจนของนโยบายดานการผังเมือง และปจจัยดานกฎหมาย
ปจจัยท้ังหมดดังกลาวลวนมีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยผลักดันและขับเคลื่อนองคกรใหประสบความสําเร็จ 
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เปาหมายการดําเนินงานของหนวยงาน (Goal) 
 

เปาหมายขององคกรจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเม่ือ ภารกิจท่ีองคกรดําเนินการอยูสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางท่ัวถึงท้ังภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาชน ซ่ึงทุกภาคสวนจะตองอาศัย 
การบูรณาการทํางานรวมกัน จึงจะทําใหภารกิจนั้นสามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดวางไวและสรางความพึงพอใจ
ไดในทุกภาคสวน นอกจากนี้การท่ีผูปฏิบัติงานทราบถึงเปาหมายของภารกิจท่ีชัดเจนวาคืออะไร และควรจะดําเนินการ
ในเรื่องใดกอน นอกจากจะทําใหผูปฏิบัติงานเขาใจเปาหมายท่ีไมคลาดเคลื่อน ยังชวยใหมีการจัดสรรการใชทรัพยากร
ไดอยางเหมาะสมอีกดวย 

นอกจากนี้ ความไมสมดุลของการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีผานมา กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจนถึงข้ันใกลวิกฤตและปญหาน้ําทวม มีการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานซํ้าซอนไมเชื่อมโยงกัน 
การใหบริการทางสังคมไมเพียงพอ ปญหาความยากจน และปญหาสังคมตางๆ ปญหาเหลานี้นอกจากจะทําใหคุณภาพชีวิต
ของคนไทยลดลงแลวยังจะสงผลกระทบตอภาคการผลิต การคา การลงทุน และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการปรับกระบวนทัศนในการพัฒนา ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ภายใตสภาวการณแขงขันท่ีนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง ดังนั้น การท่ีพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไดรับการวางและจัดทําผังเมือง
จะชวยสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสงัคม เปนการสนับสนุนและสรางความพรอมใหประเทศสามารถแขงขันในเวทีโลก 
ขณะเดียวกันยังเปนการรักษาความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จึงทําใหการพัฒนาในทุกดานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชน  
อีกท้ัง การท่ีทุกภาคสวนใหความรวมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองคกรปกครองทองถ่ิน ในการ 
ใหขอมูลท่ีถูกตองและมีสวนรวมในการดําเนินภารกิจดานการผังเมืองจะทําใหเมืองไดรับการพัฒนาท่ีเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวในอนาคตและการท่ีผังเมืองไดรับการยอมรับและสนับสนุนในทุกฝาย 
จะสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการสรางความเสมอภาคในภูมิภาคไดอีกดวย 

ดังนั้น เปาหมายการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในอนาคต คือ ประเทศมีผังเมืองเปนกรอบ
ชี้นําในการพัฒนาเมือง/ชุมชน มีการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม 
มีความนาอยู อาคารภาครัฐมีความม่ันคงแข็งแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงการพัฒนา
ดังกลาว จะสามารถสรางความสมดุลระหวางเมืองกับชนบท ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสอดคลอง
กับความตองการของสังคมโดยรวม อีกท้ังยังมีสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวย 

 
ความเส่ียงของภารกิจ (Risk) 
 

ความเสี่ยงในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง (Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดตลอดเวลา เพราะแตละภารกิจเปนภารกิจท่ีเก่ียวของและมีผลกระทบ 
ตอประชาชนโดยตรงจึงตองมีการวางแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
ซ่ึงความเสี่ยงในการวางแผนปฏิบัติราชการสวนใหญมีความผิดพลาดในกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ 
ทําใหมีการวางแผนกลยุทธท่ีไมทันตอสถานการณ ท้ังในดานกายภาพของพ้ืนท่ี ดานเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม
รวมถึงการคาดการณและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงถาหากการวิเคราะหสภาพแวดลอมในเบื้องตน 
ผิดทิศทางก็จะสงผลใหการวางแผนปฏิบัติราชการผิดทิศทางตามไปดวย ซ่ึงเปนเหตุใหการดําเนินงานของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองไมสอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้น กระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก จึงมีความสําคัญมากเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุสําคัญ 
ท่ีภารกิจผังเมืองมีความเสี่ยงและไมสามารถชี้นําการพัฒนาได จะพบวาบุคลากรท่ีรับผิดชอบในข้ันตอนของการ
วิเคราะหขอมูลขาดความรูและความเชี่ยวชาญในการวางแผน อีกท้ังยังไมมีขอมูลท่ีถูกตองและทันสมัยในการ
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วิเคราะหและคาดการณสถานการณตางๆท่ีเกิดข้ึนในอนาคตท่ีสําคัญในกระบวนการวางแผนตองมีการกําหนด
เปาหมาย (Goal) ไวชัดเจนสามารถดําเนินการได และการวางแผนปฏิบัติราชการจะตองสามารถปรับเปลี่ยนได 
เพ่ือใหการดําเนินงานทันกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจากการวางแผนการปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)
พบวามีขอจํากัดและมีความเสี่ยงในการดําเนินการดังนี้ 

1) ขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไมสอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
2) ขอจํากัดของระบบฐานขอมูลท่ีใชในการแผนปฏิบัติราชการ เชน การแผนงาน/โครงการในการสนับสนุน

การวางและจัดทําผังเมืองการพัฒนาเมืองยังขาดความทันสมัยและไมเชื่อมโยงกันและท่ีสําคัญขอมูลไม Automatic ใน
การ update ในเรื่องของการใชประโยชนท่ีดิน เชน การอนุญาตใหกอสรางอาคารของทองถ่ิน เปนตน ทําใหไมเห็นภาพ
ของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภาพของเมืองไม dynamics 

3) ขอจํากัดในเรื่องของการลิดรอนสิทธิตางๆของประชาชนทําใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไมให
ความรวมมือ ซ่ึงสงผลกระทบตอการพัฒนาพ้ืนท่ีในระยะยาวท่ีแตละเมืองไมมีทิศทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน 

ดังนั้น การจะผลักดันหรือขับเคลื่อนใหแผนปฏิบัติราชการประสบความสําเร็จ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะตอง
มีการวางแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ีชัดเจนรวมถึงการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือขจัดความเสี่ยงและ
อุปสรรคใหลดลงไดมากท่ีสุด รวมท้ังการปรับปรุงแกไขกฎหมายผังเมืองใหทันสมัยและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเมือง 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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การกําหนดกลยุทธในการดําเนินงาน 
 

โดยสามารถกําหนดกลยุทธการดําเนินงานจําแนกตามแตละจุดยืนยุทธศาสตรดังนี้ 

1. ผังเมืองทุกระดับเปนกรอบชี้นําในการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธเชิงรุก : 
(1) กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศดานกายภาพดวยการวางผังเมือง 
(2) ผลักดันใหผังเมืองทุกระดับนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
(3) บูรณาการงานผังเมืองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กลยุทธเชิงปองกัน: 
(1) สรางเครือขายใหเห็นความสําคัญของผังเมืองโดยการใหขอมูลดานการผังเมืองท่ีถูกตอง 
(2) ประชาสัมพันธงานดานการผังเมืองและการพัฒนาเมือง 

กลยุทธเชิงแกไข : 
(1) พัฒนากฎหมายผังเมือง 
(2) พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการผังเมือง 
(3) บูรณาการการทํางานดานผังเมืองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. การพัฒนาและปรับปรุงเมืองใหมีศักยภาพเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 

กลยุทธเชิงรุก : 
(1) ประเมินศักยภาพและจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 
(2) พัฒนาเมืองใหสอดคลองกับศักยภาพของเมือง 

กลยุทธเชิงปองกัน :  
(1) พัฒนาเครือขายใหขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับการพัฒนาเมือง 
(2) ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนงาน 

กลยุทธเชิงแกไข : 
(1) บูรณาการขอมูลการพัฒนาเมืองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(2) เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

3. การกํากับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร 

กลยุทธเชิงรุก :  
(1) ใหกํากับดูแลการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย 
(2) เพ่ิมบทบาทกรมฯใหสามารถซอมแซมบํารุงรักษาอาคารภาครัฐท่ีไมมีความปลอดภัย 
(3) การกําหนดรายการคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและผลิตภัณฑท่ีใชในอาคาร 

กลยุทธเชิงปองกัน :  
(1) สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐและเจาของอาคารตระหนักถึงระบบความปลอดภัยในอาคาร 
(2) สงเสริมใหเจาของอาคารใชวัสดุกอสรางท่ีหลากหลายและไดมาตรฐาน 
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กลยุทธเชิงแกไข :  
(1) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายอาคาร 
(2) พัฒนาระบบฐานขอมูลอาคารโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
(3) เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในดานการอาคาร 
(4) เผยแพรและประชาสัมพันธงานอาคาร 
 

๔. การพัฒนาอาคารสรางสรรคใหมีความปลอดภัยประหยัดพลังงานเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมรองรับภัยพิบัติ
และมีอัตลักษณ 

กลยุทธเชิงรุก :  
(1) สงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนเหน็ประโยชนจากอาคารสรางสรรค 
(2) พัฒนาการออกแบบอาคารท่ีสรางสรรค 
(3) สนับสนนุใหมีการกอสรางตามแบบอาคารสรางสรรค 

กลยุทธเชิงปองกัน :  
(1) สงเสริมสนับสนุนและประชาสมัพันธใหหนวยงานภาครัฐเห็นคุณประโยชนของอาคารสรางสรรค 
(2) บูรณาการขอมูลดานอาคารเก่ียวกับการออกแบบกอสรางกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กลยุทธเชิงแกไข : 
(1) จัดทําคูมือมาตรฐานงานดานชางในดานอาคารสรางสรรค 
(2) เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพในดานชางและดานอาคารสรางสรรค 
(3) สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการออกแบบและพัฒนาอาคารสรางสรรค 

๕. การพัฒนาฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

กลยุทธเชิงรุก :  
(1) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

กลยุทธเชิงแกไข :  
(1) บูรณาการการจัดเก็บขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(2) สนับสนุนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหกับบุคลากร 
(3) ประชาสัมพันธและสงเสริมใหทุกภาคสวนนําระบบฐานขอมูลท่ีถูกตองไปใชในกระบวนการดําเนินงาน 

๖. การเสริมสรางภาคีเครือขายใหเกิดความรวมมือในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดและกลุมจังหวัดและระหวางประเทศ 

กลยุทธเชิงรุก :  
(1) วางแผนการดําเนินงานรวมกับเครือขาย 
(2) สรางเครือขายดานผังเมืองพัฒนาเมืองความปลอดภัยในอาคารและอาคารสรางสรรค 

กลยุทธเชิงปองกัน : 
(1) พัฒนาเครือขายใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธเชิงแกไข : 
(1) พัฒนากระบวนการและบูรณาการการทํางานรวมกับเครือขาย 
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๗. การพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจ 

กลยุทธเชิงรุก :  
(1) กําหนดทิศทางการพัฒนาองคกรใหสอดคลองและเปนไปตามเปาประสงคของภารกิจ 

กลยุทธเชิงปองกัน :  
(1) ประชาสัมพันธภาพลักษณขององคกร 
(2) ปรับปรุงกฎหมายขององคกร 

กลยุทธเชิงแกไข :  
(1) เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
(2) สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการดําเนินงานใหแกบุคลากรอยางท่ัวถึง 
(3) พัฒนากระบวนการดําเนินงานและข้ันตอนการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ 
 
จากกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานดังกลาว กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถนําไปประยุกตใช

หรือเปนเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะตอง
มีการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร พัฒนากระบวนการดําเนินงาน และพัฒนากฎหมายเพ่ือใหรองรับ 
และทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป พรอมกับนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหไปวางแผนงาน/โครงการในการพัฒนาประเทศ
พรอมขอรับการสนับสนุนในดานของงบประมาณในการพัฒนาประเทศตอไป 
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การเช่ือมโยงยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ
 

• ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ 
1) ผลสัมฤทธิ์ : พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน ท่ีมีการประกาศบังคับใชผังเมือง มีการพัฒนาเมืองใหนาอยู การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม ประชาชนท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน ไดรับประโยชนจากการพัฒนา
พ้ืนท่ี มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดลอมท่ีดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
- ตัวชี้วัด : จํานวนผังเมืองรวมจังหวัดท่ีดําเนินการปรับปรุงโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

เพ่ือเปนผังแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัด (16 ผัง) 
- ตัวชี้วัด : ประชาชนท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน จากการปองกันผลกระทบจากปญหา อุทกภัยน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ (79,607 ไร) 

- ตัวชี้วัด : พ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําท่ีไดรับการปองกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําท่ัว
ประเทศ (113,969 เมตร) 

- ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการสํารวจ วิเคราะหจัดทําผังราง และรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด เพ่ือเปนผังแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัด (ข้ันตอน 
1 – 4) (รอยละ 100) 

- ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสราง ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ (รอยละ 100) 

• ตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
(1) ประเทศมีผังเมืองเปนกรอบชี้นําในการพัฒนา 

 ตัวชี้วัดเชิงประมาณ : พ้ืนท่ีภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจไดรับการวางผังเมือง (139 ผัง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พ้ืนท่ีภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีไดรับการวางผังเมืองแลวเสร็จ มีการ

ประกาศบังคับใชและเปนกรอบแนวทางการพัฒนาท่ีเปนไปตามมาตรฐานผังเมือง (รอยละ 100) 
(2) บรรเทาน้ําทวมและอุทกภัยในพ้ืนท่ีชุมชนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ และพ้ืนท่ีการเกษตรอยางเปนระบบ 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พ้ืนท่ีไดรับการปองกันและลดผลกระทบ (79,607 ไร) 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความยาวของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําภายในประเทศท่ีไดรับการปองกัน  

(113,969 เมตร) 
(3) ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานใหมีความนาอยูปลอดภัย (219 แหง) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนความตองการประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการตอบสนอง ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของความตองการรวม  

(4) พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใชประโยชน และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดอยาง
เหมาะสม มีความนาอยู ปลอดภัย และรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนท่ีเมืองและชุมชน ไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหเปน

เมืองนาอยู ปลอดภัย และรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (125 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองและชุมชนไดรับประโยชนจากการพัฒนาเมือง 

การปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงสภาพแวดลอมเมือง พรอมองคประกอบโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ 
ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีโอกาสในการสรางรายไดเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา (รอยละ 80) 
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(5) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวระดับสูงข้ึน 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียวไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (21 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลัก

วิศวกรรม (รอยละ 100) 
(6) เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการพัฒนาในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
(19 แหง) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม (รอยละ 100) 

(7) เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พ้ืนท่ีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดรับการวางผัง ไมนอยกวา (10 ผัง) 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพ่ือพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (1 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (8 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลัก

วิศวกรรม (รอยละ 100) 
(8) พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบูรณาการภาคมีการบริหารจัดการ การใชประโยชน และการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสม มีความนาอยู ปลอดภัย และรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนท่ีเมืองและชุมชน ไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหเปน

เมืองนาอยู ปลอดภัย และรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (66 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองและชุมชนไดรับประโยชนจากการพัฒนาเมือง 

การปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงสภาพแวดลอมเมือง พรอมองคประกอบโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ 
ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีโอกาสในการสรางรายไดเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา (รอยละ 80) 

(9) งานกอสรางในเขตพระราชฐานมีความม่ันคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนงานกอสรางปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแลวเสร็จ และ

เปนไปตามพระราชประสงคภายในเวลาและงบประมาณท่ีกําหนด (6 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานกอสรางปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานไดมาตรฐานตามหลัก

วิชาการ สวยงาม สมพระเกียรต ิ(รอยละ 100) 
(10) พ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศและพ้ืนท่ีชายฝงทะเล ไดรับการปองกันการกัดเซาะ มิ

ใหเกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวรองน้ําลึกท่ีเปนเสนแบงเขต
ระหวางประเทศมิใหเปลี่ยนแปลง เพ่ือขจัดเง่ือนไขความไมเขาใจกับประเทศเพ่ือนบานและปองกันชีวิต
และทรัพยสิน ตลอดจนรักษาผลประโยชนชาติ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความยาวของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศและพ้ืนชายฝง

ทะเลไดรับการปองกันการพังทลาย (43,895 เมตร) 
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แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ผลผลิตท่ี 1 : การใหบริการดานชางและกํากับดูแลอาคาร 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือใหงานบริการดานชางตลอดจนงานกอสรางตาง ๆ ไดมาตรฐานหลักวิชาการและมีความ
ปลอดภัย 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับความปลอดภัยจากการใชสอยอาคารอยางมีมาตรฐาน โดยจัดใหมีการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎระเบียบขอกฎหมายใหทันสมัย มีผลการบังคับใช พรอมท้ังมีการ
ติดตามการบังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่อง 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : จํานวนงานท่ีใหบริการและใหคําปรึกษาดานชาง (123,000 ครั้ง) 
 ตัวชี้วัด : จํานวนอาคารภาครัฐท่ีไดรับการกํากับ ดูแล และตรวจสอบ (5,500 อาคาร) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : งานท่ีใหบริการดานชางมีความถูกตองตามหลักวิชาการดานชางและเปนไปตามกฎหมาย 
(รอยละ 100) 
 ตัวชี้วัด :  ขอขัดแยง และขอพิพาทในการบังคับใชกฎหมายอาคารลดลง (รอยละ 20) 
 ตัวชี้วัด : การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง (รอยละ 80) 

 
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาต ิ
โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
 วัตถุประสงค :  

- สนับสนุนดานออกแบบ กอสราง และบํารุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน 
 เชิงปริมาณ : 
  ตัวชี้วัด : จํานวนงานกอสรางปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแลวเสร็จ และเปนไปตามพระราช
ประสงคภายในเวลาและงบประมาณท่ีกําหนด (6 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : งานกอสรางปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม สมพระเกียรติ
(รอยละ 100) 
 
แผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
โครงการท่ี 1 : โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงเพ่ือปองกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
 วัตถุประสงค :  

- ลดความเสียหายและปองกันการพังทลายของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ รักษา
เขตแดนทางธรรมชาติตลอดแนวแมน้ําชายแดน และปองกันการพังทลายของตลิ่งริมทะเล 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : ความยาวของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศและพ้ืนท่ีชายฝงทะเลไดรับการ
ปองกันการพังทลาย (43,895 เมตร) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : เข่ือนปองกันตลิ่งท่ีกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
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แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง 
 วัตถุประสงค :  

- พ้ืนท่ีชุมชนไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีมาตรฐาน ประชาชนและชุมชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการดํารงชีวิต 

 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (109 แหง) 
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการออกแบบรายละเอียด (28 แหง) 
  ตัวชี้วัด : จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ําท่ีถูกกําจัด (1,234,000 ตัน) 
 เชิงคุณภาพ :  

ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
 

โครงการท่ี 2 : โครงการท่ีดินท่ีไดรับการจัดรูปเพ่ือพัฒนา 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางเปนระบบสอดคลองกับการใชประโยชนท่ีดินตามระบบมาตรฐาน 
ผังเมืองรวม โดยการจัดเตรียมสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับกิจกรรมท่ีกําหนดตาม
ผังเมืองรวมหรือเปนการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแผนแมบทและพ้ืนท่ี เปนเปาหมายท่ีไดรับการพิจารณา
จากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินฯ และนโยบายการพัฒนาของเทศบาลและจังหวัดโดยคํานึงถึง
สภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตท่ีดีในการอยูอาศัยของประชาชนโดยสวนรวม 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาดวยวิธีการจัดรูปท่ีดิน (2,196 ไร) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางในพ้ืนท่ีจัดรูปท่ีดินมีคุณภาพและไดมาตรฐานตาม
หลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
 

โครงการท่ี 3 :  โครงการวางและสนับสนุนดานการผังเมือง 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือกําหนดนโยบาย โครงการ และมาตรการทางดานผังเมือง ใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคสวนท่ีเก่ียวของ สามารถนําไปพัฒนาพ้ืนท่ีอยางเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพแวดลอม วิถีชีวิต และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : จํานวนผังเมืองท่ีจัดทํา (139 ผัง) 
 ตัวชี้วัด : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการสนับสนุนและสงเสริมดานการผังเมือง (132 แหง) 
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) (45 แหง) 
 ตัวชี้วัด : จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนท่ีมีระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) (10 ผัง) 
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เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน ท่ีไดรับการวางผังเมืองแลวเสร็จ มีการประกาศบังคับใชและมีกรอบ
แนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม (รอยละ 100) 

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
โครงการท่ี 1 : โครงการตําบลม่ังคั่ง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือกอสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเกิดความ
สะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีมีการประกอบอาชีพท่ียั่งยืน 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความ
นาอยู ปลอดภัย (219 แหง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : จํานวนความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการตอบสนองไมนอยกวารอยละ 50 
ของความตองการ 
  

แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียว 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือกอสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีสงเสริมใหเกิดการเขาถึง และพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียวไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (21 แหง) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 

 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
โครงการท่ี 1 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสรางพ้ืนฐานเมืองเปาหมายและเมืองชายแดนเพ่ือขยาย
ฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือยกระดับ เชื่อมโยง สรางเครือขายการคา การลงทุนและการคาชายแดน เสริมสรางศักยภาพ
โครงสรางพ้ืนฐานของเมืองเปาหมาย และเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงการตลาด
ในการแขงขันท้ังในและตางประเทศ 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเสริมศักยภาพเมืองเปาหมายและ
เมืองชายแดนภาคเหนือ (1 แหง) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
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โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนากลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุ 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือสรางคุณคาและความโดดเดนดานการทองเท่ียวลานนา กลุมชาติพันธุ และการบริการ 
เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน กลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา และ
กลุมชาติพันธุ (1 แหง) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
 

โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนากลุมทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือสรางคุณคาและความโดดเดนดานการทองเท่ียวทางธรรมชาติและการบริการ 
เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ตามแนวทางกลุมทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
(6 แหง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)  
 

โครงการท่ี 4 : โครงการสงเสริมการคาชายแดน 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือพัฒนามาตรฐานดานชายแดนและเชื่อมโยงการคา การลงทุนและการทองเท่ียว 
เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการคาชายแดน (1 แหง) 
เชิงคุณภาพ :   
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
 

โครงการท่ี 5 : โครงการปองกันและแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือพัฒนาระบบปองกัน รักษา แกไขปญหา และฟนฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือปองกันและแกไขปญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (25 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
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โครงการท่ี 6 : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําเดิม แหลงน้ําธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําเพ่ือปองกันความ
เสียหายจากอุทกภัย และภัยแลง 

 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 
(1 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
  
โครงการท่ี 7 : โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง – เชิงกีฬา 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและยกระดับการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง – เชิงกีฬา 
 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียววิถี
ชีวิตลุมน้ําโขง – เชิงกีฬา (4 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
  
โครงการท่ี 8 : โครงการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือพัฒนาดานชายแดน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณดานศุลกากรใหเพียงพอ สนับสนุนการ
จัดการดานพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จใหไดมาตรฐานสากล 

- เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดนใหมีความสมบูรณ 
- เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ตาม
แนวชายแดนและแนวระเบยีงเศรษฐกิจ (2 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
  
โครงการท่ี 9 : โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวธรรมชาติ 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและยกระดับการทองเท่ียวธรรมชาติ 
 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว
ธรรมชาติ (3 แหง) 
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 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
  
โครงการท่ี 10 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือฟนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม (3 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
  
โครงการท่ี 11 : โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและนิเวศน 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ และอนุรักษระบบนิเวศน 
 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
เชิงธรรมชาติและนิเวศน (2 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
 
โครงการท่ี 12 : โครงการพัฒนาการทองเท่ียวและการคาเมืองชายแดน 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือยกระดับแหลงทองเท่ียวและเชื่อมโยงเครือขายการคา การลงทุนและการทองเท่ียวชายแดน 
พัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองเปาหมายและเมืองชายแดนใหเปนศูนยกลางการคา  
การทองเท่ียวของภาค 

 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวและการคาเมือง
ชายแดน (1 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
  
โครงการท่ี 13 : โครงการพัฒนาการทองเท่ียวของภาคตะวันออก  
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการดานการทองเท่ียวของภาคตะวันออก 
 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวของภาค
ตะวันออก (2 แหง) 
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 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
  
โครงการท่ี 14 : โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ใหมีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล 

 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวชายทะเล
นานาชาติ (4 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
  
โครงการท่ี 15 : โครงการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความหลากหลายอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการและสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี
ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ี ท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน อนุรักษ  ฟนฟูและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (6 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
  
โครงการท่ี 16 : โครงการพัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยู  
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือใหมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพสอดรับกับการเปนเมืองนาอยูของ
ประชาชนทุกกลุมวัยและรองรับการเจริญเติบโตอยางเหมาะสม 

 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเมือง
ศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยู (1 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
  
โครงการท่ี 17 : โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและยกระดับการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
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เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
เชิงประเพณีวัฒนธรรม (1 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
  
โครงการท่ี 18 : โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใต 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและยกระดับการทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใต 
 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว
อารยธรรมอีสานใต (2 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการท่ี1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือกําหนดแนวทางและแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถรองรับ
การเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การคาโลจิสติก และปจจัยพ้ืนฐานของชุมชน 

- เพ่ือกอสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสงเสริมใหเกิดการเขาถึงและพัฒนาในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการกอสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการพัฒนาในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (19 แหง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 

 
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือกําหนดและจัดทํารายละเอียดแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน แผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบสาธารณูปโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- กอสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสงเสริมและสนับสนุนตามนโยบายในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : พ้ืนท่ีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดรับการวางผัง ไมนอยกวา (10 ผัง) 
 ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพ่ือพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (1 แหง) 
 ตัวชี้วัด : จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (8 แหง) 
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เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 

 
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
โครงการท่ี 1 : โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงริมแมน้ําภายในประเทศ 
 วัตถุประสงค : 

- ลดความเสียหายและปองกันการพังทลายของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําภายในประเทศ 
เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : ความยาวของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแมนาภายในประเทศท่ีไดรับการปองกัน (113,969 เมตร) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : เข่ือนปองกันตลิ่งท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  (รอยละ 100) 
 

โครงการท่ี 2 : โครงการปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชน 
 วัตถุประสงค : 

- พ้ืนท่ีเมือง ชุมชน และพ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจมีความปลอดภัยจากปญหาน้ําทวม  
เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : พ้ืนท่ีไดรับการปองกันและลดผลกระทบจากปญหาอุทกภัยและน้ําทวม (79,607 ไร) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางเพ่ือปองกันอุทกภัยและน้ําทวม1มีคุณภาพและได
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  (รอยละ 100) 

 
--------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



26 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเปาหมายองคกร และการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

1 
  
  
  
  

กลุมตรวจสอบภายใน 
  
  
  
  

กตน. 
  
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบดานการเงิน 
บัญชี และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

2. รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของระบบฐานขอมลูการทดสอบวัสด ุ

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

3. รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบดานการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชรถราชการ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

4. รอยละของผูรับบริการท่ีไดรับความพึงพอใจ/ 
ความเช่ือมั่นในการตรวจสอบ 

รอยละ 80 รอยละ 93.15 
 

รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

5. จํานวนช่ัวโมงของบุคลากรของกลุมตรวจสอบภายใน 
ท่ีไดรับการพัฒนา 

จํานวน 30 ช่ัวโมง/คน >จํานวน 30 ช่ัวโมง/
คน 

รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

2 
  
  
  
  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
  
  
  

กพร. 
  
  
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จของการดาํเนินการจัดทํา 
และรายงานผลการประเมินประสทิธิภาพสวนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ  

รอยละ 75 รอยละ 83.33 
(ประเมินจาก 

ผลการดําเนินงาน) 

รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

2. รอยละความสําเร็จของการดาํเนินการจัดทําและ
รายงานผลการประเมินผูบริหารองคการ 

รอยละ 85 ไมมีการประเมิน 
ป 2564 

- 

3. รอยละความสําเร็จของการประสานงานการ
ดําเนินงานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร 
(ก.พ.ร.) และหนวยงานภายใน 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

4. คะแนนในการประเมินเบ้ืองตนของการพัฒนาตาม
เกณฑคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA 4.0) 

300 คะแนน 472.53  
คะแนน 

รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

5. รอยละของบุคลากรของกลุมพัฒนาระบบบรหิาร
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 50 รอยละ 80 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

คิดเปนรอยละ 100 

คิดเปนรอยละ 100 
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ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

3 
  
  
  
  

สํานักงานเลขานุการกรม 
  
  
  
  

สล. 
  
  
  
  

1. รอยละของความสาํเรจ็ในการรบั-สงหนังสือผาน
ระบบสารบรรณ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

2. รอยละของการดําเนินการตามนโยบายกรมบรรลุผล
สําเร็จ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

3. รอยละของกิจกรรมท่ีสามารถบริหารจัดการงานไดสําเร็จ
เรียบรอยครบถวน 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

4. รอยละของการกํากับดูแลและจัดการงานในสวน 
ความรับผิดชอบของการประสานราชการซึ่งการไดมา 
ของขอมูล เพ่ือใชในการจัดทําคําของบประมาณและอ่ืน 
ๆ ใหกับสวนภูมภิาคใหสําเรจ็เรยีบรอยตามเปาประสงค 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

5. รอยละของความสาํเรจ็ของการดําเนินการตามแผน
ความตอเน่ือง Business Continuity Plan (BCP)  
กรณีเกิดการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

6. รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนท่ีไดรับการแกไขและ
ยุติเรื่องของศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง 

รอยละ 80 รอยละ 100 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

4 
  
  
  
  
  

กองการเจาหนาท่ี 
  
  
  
  
  

กจ. 
  
  
  
  
  

1. ระดับความสําเร็จของการของปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงสถาปนิก ระดับเช่ียวชาญ 

ระดับ 5 ระดับ 3 รอยละ 60 
(ต่ํากวาเปาหมาย) 
ปญหา Covid-19 

2. รอยละของความสาํเรจ็ในการดําเนินการทําสํานวน
สอบสวนเพ่ือเสนอผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งพิจารณา
แลวเสร็จ (จํานวน 11 เรื่อง) 

รอยละ 80 
(9-10 เรื่อง) 

รอยละ 80 
(9-10 เรื่อง) 

รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

คิดเปนรอยละ 100 

คิดเปนรอยละ 93.34 
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

   3. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) ตามข้ันตอนใหถูกตอง 
ตามระเบียบท่ี ก.พ.กําหนด (แจงคําสั่งผูเก่ียวของ) 

ระดับ 5 ระดับ 5 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

4. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณฯไดแลวเสรจ็ตามกําหนดเวลา 

ระดับ 5 ระดับ 5 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

5. รอยละความสําเร็จของการดาํเนินการขออนุมัติให
บุคคลเขาฝกอบรมในโครงการตาง ๆ ไดทันตาม
กําหนดเวลา 

มากกวา 
รอยละ 95 

มากกวา 
รอยละ 95 

รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

6. ระดับความสําเร็จของผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 
2564 (ITA 2021) 
 

ระดับ 5 
(80-100%) 

 

ระดับ 5 
(80-100%) 

รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

5 
  
  
  
  
  

กองคลัง 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

กค. 
  
  
  
  
  

1. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณผานระบบ 
GFMIS ไดภายในกําหนด 

ไมนอยกวารอยละ 67.41 รอยละ 97.68 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

2. รอยละความสําเร็จในการจัดทํางบบัญชีการเงิน รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

3. รอยละความสําเร็จในการเบิกจายงบประมาณตาม
สัญญา 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

4. รอยละของจํานวนการจดัจางท่ีดําเนินการถูกตอง
และเสร็จทันเวลาเปนไปตามวัตถุประสงค 

รอยละ 95 รอยละ 95 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

5. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

6. รอยละของบุคลากรของกองคลังท่ีไดรับการพัฒนา รอยละ 90 
 

รอยละ 90 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

คิดเปนรอยละ 100 
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

6 
  
  
  
  

กองควบคุมการกอสราง 
  
  
 

กคส. 
  
  
  
  

1. รอยละของโครงการกอสรางท่ีกองควบคุมการ
กอสรางสงเจาหนาท่ีเปนผูควบคุมงาน (สนับสนุน สสผ.
,สวค.,สถ.) 

รอยละ 90 รอยละ 100 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

2. จํานวนอาคารของทางราชการท่ีไดรับการสํารวจ และ
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 

150 แหง 174 แหง รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

3. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 70 รอยละ 93 รอยละ 100 
   (สูงกวาเปาหมาย) 

7 
  
  
  

กองนิติการ 
  
  
  

กนต. 
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จของการยกรางกฎกระทรวง 
และรางประกาศกระทรวงมหาดไทย 
(จํานวน 20 เรื่อง) 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 
(35 เรื่อง) 

รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

2. รอยละความสําเร็จของรางสญัญาท่ีผานการ
ตรวจสอบ 
(จํานวน 300 สัญญา) 

รอยละ 90 
 

รอยละ 93.33 
(280 สัญญา) 

รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

3. รอยละความสําเร็จของสํานวนสอบสวน 
(จํานวน 20 เรื่อง) 

รอยละ 90 รอยละ 50 
(10 เรื่อง) 

รอยละ 55.55 
(ต่ํากวาเปาหมาย) 

4. รอยละความสําเร็จของขอหารอืดานกฎหมายท่ีผาน
การพิจารณา (จํานวน 180 เรื่อง) 

รอยละ 90 รอยละ 92.59 
(150 เรื่อง) 

รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

8 
  
  
  
  
  

กองเผยแพรและประชาสมัพันธ 
  
  
  
  
  
 
 

ปชส. 
  
  
  
  
  

1. ความสําเรจ็การบริหารจัดการประชาสมัพันธและ
เผยแพรขาวสารขององคกร 

55 ครั้ง 67 ครั้ง รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

2. ความสําเรจ็ของการช้ีแจงขาวผานสื่อตาง ๆ ระดับ 5 ระดับ 5 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

3. ความสาํเรจ็ของกิจกรรมในการเสริมสรางภาพลักษณ
องคกร 

55 ครั้ง 59 ครั้ง รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

4. รอยละของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 85 รอยละ 93.20 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

 

คิดเปนรอยละ 100 

คิดเปนรอยละ 88.88 

คิดเปนรอยละ 100 
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

 

ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

   5. ความสําเรจ็ของการดําเนินงานเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ
เพ่ือกิจกรรมดานการขาวและประชาสัมพันธ 

155 ครั้ง 246 ครั้ง รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

6. ความสําเรจ็ของการผลิตสื่อวิดทัีศนเพ่ือประชาสมัพันธ
ภารกิจกรมฯผานชองทางตาง ๆ 

8 ครั้ง 9 ครั้ง รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

7. ความสําเรจ็ของการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพ่ือประชาสมัพันธ
ภารกิจกรมฯใหแกหนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมภิาค 

10 ครั้ง 11 ครั้ง รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

8. รอยละของบุคลากรของกองเผยแพรและประชาสัมพันธท่ี
ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 30 รอยละ 34 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

9 
  
  
  
  

กองแผนงาน 
  
  
  
  

กผง. 
  
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จในการนํานโยบายและแผนปฏิบัติการ
ไปสูการปฏิบัต ิ

รอยละ 80 รอยละ 100 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

2. รอยละความสําเร็จในการจัดทํางบประมาณประจําป
เทียบกับเปาหมายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรยอนหลัง 3 ป 

รอยละ 80 รอยละ 100 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

3. รอยละความสําเร็จของการใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป แยกตามผลผลิต/โครงการ/
หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค 

รอยละ 80 รอยละ 100 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

4. ระดับความสําเร็จของการตดิตามผลการดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจําป 

ระดับ 5 ระดับ 5 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

5. รอยละของบุคลากรของกองแผนงานท่ีไดรับการพัฒนา รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

10 
  
  
  

กองวิเคราะหวิจัยและทดสอบวัสดุ 
  
  

กวท. 
  
  
  

1. จํานวนงานท่ีใหบริการและใหคาํปรึกษาดานชาง 920 งาน 1099 งาน รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

2. จํานวนงานวิเคราะหวิจัยและทดสอบวัสดุดานปฐพี
วิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม 

920 แหง 1099 งาน รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

 

คิดเปนรอยละ 100 

คิดเปนรอยละ 100 
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

   3. รอยละของการรักษารอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
(ทดสอบวัสดุคอนกรีต) 

รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

4. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90 รอยละ 92 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

5. รอยละของบุคลากรของกองวิเคราะหวิจยัและทดสอบ
วัสดุท่ีไดรับการพัฒนา 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

11 
  
  
  
  

กองออกแบบกอสรางพลบัพลา
พิธีและโครงการพิเศษ* 
  
  
  
  

กอพ. 
  
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จของงานออกแบบกอสรางพลับพลา
พิธี งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี  

รอยละ 80 รอยละ 100 
(418 งาน) 

รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

2. ตกแตงสถานท่ีงานพิธีตาง ๆ ตอนรับบุคคลสําคัญ สมเด็จ
พระสังฆราชฯ องคมนตรี คณะรัฐมนตร ี

รอยละ 80 รอยละ 100 
(112 งาน) 

รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

3. งานแนะนําใหคําปรึกษาในการตกแตงสถานท่ี  
งานพิธีตาง ๆ ของทางราชการ  

รอยละ 80 รอยละ 100 
(23 งาน) 

รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

12 
  
  
  
  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

ศทส. 
  
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จของการซอม บํารุง รักษา ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงของกรมฯ 

รอยละ 80 รอยละ 97 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

2. รอยละความสําเร็จในการทําหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 
2562 

ระดับ 5 ระดับ 5 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

3. ระดับความสําเร็จในการทําหลกัเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร พ.ศ. 2562 

ระดับ 5 ระดับ 5 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

4. รอยละความสําเร็จในการจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพ่ือการบริการของกรมฯ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

คิดเปนรอยละ 100 

คิดเปนรอยละ 100 
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

   5. ระดับความสําเร็จในการจดัทําสถาปตยกรรมองคกร ระดับ 5 ระดับ 5 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

6. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงเว็บไซตกรมฯ ระดับ 5 ระดับ 5 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

7. จํานวนระบบโปรแกรมประยุกตท่ีไดรับการพัฒนา 2 ระบบ 2 ระบบ รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

13 
  
  
  
  
  
  

สถาบันพัฒนาบุคคลากรดาน
การพัฒนาเมือง 
  
  
  
  
  
  

สบม. 
  
  
  
  
  
  

1. ถายทอดเทคโนโลยีดานการผังเมืองใหกับบุคลากรกรม
และ อปท. 

15 ครั้ง 12 ครั้ง รอยละ 80 
(ต่ํากวาเปาหมาย) 
ปญหา Covid-19 

2. ถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรดานชางใหแก
บุคลากรกรม/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

400 คน 486 คน รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

3. ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ 

ระดับ 5 ระดับ 5 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

4. รอยละโครงการฝกอบรมท่ีดาํเนินการแลวเสร็จตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจําป 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

5. ระดับความสําเร็จในการจดัทําแนวทางและวิธีการ
คัดเลือกองคความรูท่ีจําเปนและเปนประโยชนตอองคการ 
เพ่ือใชประโยชนในการแบงปนและนําไปปฏิบัต ิ

ระดับ 5 
(ครบ 5 ขั้นตอน) 

ระดับ 5 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

6. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 >รอยละ 80 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

14 
  
  
  

 

สํานักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร 
  
  
 

สนอ. 
 
  
  
  
  

1. จํานวนการพัฒนาปรับปรุงและจัดทําขอบังคับเก่ียวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินถมดินและกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ 

8 ฉบับ 9 ฉบับ รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

คิดเปนรอยละ 96.67  

คิดเปนรอยละ 77.95 
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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

 

ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

   2. จํานวนการพิจารณาอุทธรณคาํสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 80 เรื่อง 84 เรื่อง รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

3. จํานวนการใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ และ
พิจารณาขอรองเรียน เก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคารและ
กฎหมายขุดดินและถมดิน 

394 เรื่อง 754 เรื่อง รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

4. จํานวนการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทภาครัฐ 110 หลัง 85 หลัง รอยละ 77.27 
(ต่ํากวาเปาหมาย) 
ปญหา Covid-19 

5. จํานวนการประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน
(รวมกับ สยผจ.) 

450 หลัง 324 หลัง รอยละ 72 
(ต่ํากวาเปาหมาย) 
ปญหา Covid-19 

6. จํานวนการตรวจสอบความปลอดภัย ออกใบอนุญาต
และตออายเุก่ียวกับสถานท่ีประกอบกิจการโรงมหรสพ 

320 แหง 59 แหง รอยละ 18.44 
(ต่ํากวาเปาหมาย) 

   ปญหา Covid-19 
15 
  

สํานักผังประเทศและผังภาค 
  

สปภ. 
  

1. ระดับความสําเร็จของจํานวนผงัเมืองรวมจังหวัดท่ี
ดําเนินการปรับปรุงโดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพ่ือเปนผังแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัด 
(จํานวน 16 จังหวัด ท่ีผานข้ันตอนท่ี 1 – 3) 

รอยละ 100 
(ข้ันตอนท่ี 1 – 3) 

รอยละ 30 
(ข้ันตอนท่ี 1) 

รอยละ 30 
(ต่ํากวาเปาหมาย) 
ปญหา Covid-19 

 

16 
  
  

สํานักผังเมืองรวม 
(สํานักผังเมืองรวมและ 
ผังเมืองเฉพาะ) 
 

สผม. 
  
  

1. จํานวนผังเมืองรวม/ชุมชน  
(ข้ันตอน : สํารวจฯ 10 ผัง)  

10 ผัง 10 ผัง รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

2. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับอําเภอ) 
(ข้ันตอน : สํารวจฯ 40 ผัง)  

40 ผัง 40 ผัง รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

3. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (EEC) 
(ข้ันตอน : สํารวจฯ 7 ผัง)  

7 ผัง 7 ผัง รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

คิดเปนรอยละ 30 

คิดเปนรอยละ 100 
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ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

17 
  
  
  
  

สํานักวิเคราะหและประเมินผล 
(สํานักพัฒนามาตรฐาน) 
  
  
  
  

สวป. 
  
  
  
  

1. จํานวนผังเมืองรวม/ชุมชน ท่ีไดรับการประเมินผลใน
ข้ันตอน 1-7  

4 ผัง 4 ผัง รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

2. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีไดรับการประเมินผล
ในข้ันตอน 8-10 

7 ผัง 7 ผัง รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

3. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีไดรับการติดตาม
สภาพการณการเปลี่ยนแปลงรายป 

60 ผัง 60 ผัง รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

4. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีไดรับการวิเคราะห
ขอมูลเพ่ือการวางผัง (ผังเปดใหม) 
 

11 ผัง 11 ผัง รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

5. รอยละของฐานขอมูลดานประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคม เพ่ือการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางผังและการ
ประเมินผลผัง 
 

ท้ังประเทศ ท้ังประเทศ รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

6. รอยละของบุคลากรสํานักวิเคราะหและประเมินผลท่ี
ไดรับการพัฒนา 
 

รอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

18 
  
  
  
  
  

สํานักวิศวกรรมการผังเมือง 
  
  
  
  
  

สวผ. 
  
  
  
  
  

1. จํานวนการใหบริการดานการสาํรวจรังวัด (สํารวจ
จัดทําแผนท่ีกรรมสิทธ์ิท่ีดินของรัฐ) 

10 แหง 10 แหง รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

2. จํานวนการใหบริการดานสํารวจรังวัด (บํารุงรักษา
สถานีโครงขายอางอิง GNSS) 

๑5 สถานี 15 สถานี รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

3. จํานวนการใหบริการและสนับสนุนดานวิศวกรรมเพ่ือ
การปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมือง (สํารวจปกหลักหมดุแนว
ถนนโครงการคมนาคมขนสงตามผงัเมืองรวม) 

3 แหง 3 แหง รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

4. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีมรีะบบภูมศิาสตรสารสนเทศ (GIS) 30 แหง 35 แหง รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

 

คิดเปนรอยละ 100 

คิดเปนรอยละ 99.60 
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ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

   

5. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีมีระบบภมูิศาสตร
สารสนเทศ (GIS) 

9 ผัง 10 ผัง รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

6. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการจัดทําฐานขอมลู
ดานการจดัการอุทกภัย ผังเมืองรวม (ระดับอําเภอ) 

ระดับ 3 ระดับ 3 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

7. รอยละความสําเร็จของรายงานประเมินผลการ
คมนาคมและขนสง 

รอยละ 90 
(จํานวน 4 ผัง) 

รอยละ 87.5 
(จํานวน 3 ผัง) 

 

รอยละ 97.22 
(ต่ํากวาเปาหมาย) 
ปญหา Covid-19 

19 
  
  
  
   

สํานักวิศวกรรมโครงสรางและ
งานระบบ 
  
  
 

สวค. 
  
  
  

 

1. จํานวนงานท่ีใหบริการและใหคาํปรึกษาดานชาง 450 ครั้ง 610 ครั้ง รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

2. รอยละความสําเร็จของงานท่ีใหบริการดานชางมีความ
ถูกตองตามหลักวิชาการดานชางและเปนไปตามกฎหมาย 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

20 
  
  
  

สํานักสถาปตยกรรม 
  
  
  

สสถ. 
  
  
  

1. จํานวนงานท่ีใหบริการดานการออกแบบสถาปตยกรรม 
มัณฑนศลิปและภมูิสถาปตยกรรม 

125 งาน 127 งาน รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

2. จํานวนงานท่ีใหคําปรึกษาดานชาง 40 งาน 45 งาน รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

3. รอยละของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 80 รอยละ 96 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

21 
 

สํานักสนับสนุนและพัฒนาตาม
ผังเมือง 
 

สสผ. 
 

1. จํานวนโครงการพัฒนาตามผังเมือง ท่ีดําเนินการแลว
เสร็จ 

19 โครงการ 22 โครงการ รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

2. จํานวนโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้า
ภายในประเทศและเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าชายแดน ท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

40 โครงการ 67 โครงการ รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

 

คิดเปนรอยละ 100 

คิดเปนรอยละ 100 

คิดเปนรอยละ 100 



36 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

   

3. พ้ืนท่ีท่ีไดรับการปองกันและลดผลกระทบจากปญหา
อุทกภัยและนํ้าทวม 

20 โครงการ 20 โครงการ รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

4. พ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดชายแดนใตไดรับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

18 โครงการ 20 โครงการ รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

22 
  
  
  
  

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 
  
  
  
  

สวส. 
  
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จในการจัดประชุม ศึกษาดูงาน ตามคํา
ขอของคณะชาวตางประเทศ รวมถึงการจัดประชุม
คณะทํางานฯ ท่ีไดรับมอบหมายในฐานะเลขานุการ
คณะทํางาน 

รอยละ 95 รอยละ 100 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

2. รอยละความสําเรจ็ในการตดิตอประสานงานท้ังภายในและ
ตางประเทศเพ่ือสนับสนุนขอมูลวิชาการตามภารกิจของกรมท่ี
เก่ียวของ สงเสรมิประชาคมอาเซียนและ/หรือประเทศอ่ืน ๆ  
รวมท้ังงานท่ีไดรับมอบหมาย 

รอยละ 95 รอยละ 100 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

3. รอยละความสําเร็จในการจัดทําขอเสนองบประมาณ
รายจายประจาํป งบรายจายอ่ืน รายการคาใชจายในการ
เจรจาและประชุมนานาชาติ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เสนอกระทรวงมหาดไทย (งบ กต.สป.มท.) 

รอยละ 95 รอยละ 100 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

23 
  
  
  
  

กองผังเมืองเฉพาะ 
  
  
  
  

กผฉ. 
  
  
  
  

1. จํานวนศึกษา ออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะ (ผังเมืองท่ีจัดทํา) ท่ี
ดําเนินการศึกษา ออกแบบวางผังฯ ในข้ันตอนงวดงานท่ี 2 
(รายงานความกาวหนาครั้งท่ี 1) 

17 ผัง 17 ผัง รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

2. จํานวนผังพ้ืนท่ีเฉพาะ (ผังเมืองท่ีจัดทํา) ท่ีดําเนินการถึง
ข้ันตอนสรุปผลการวิเคราะหและจัดทํารางผังพ้ืนท่ีเฉพาะ 
 

18 ผัง 18 ผัง รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

24 
 

สํานักจัดรปูท่ีดินเพ่ือพัฒนพ้ืนท่ี 
 
 

สจพ. 
 

1. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาดวยวิธีการจัดรูปท่ีดิน 2,196 ไร 2,281 ไร รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

 

คิดเปนรอยละ 100 

คิดเปนรอยละ 100 

คิดเปนรอยละ 100 
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หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

25 
 

สํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายการผังเมืองแหงชาติ 
 

สกผช. 
 

1. รอยละความสําเร็จของระยะเวลาการจดัทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาต ิ
(10 วัน/ครั้ง) 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

2. รอยละความสําเร็จของจํานวนครั้งในการจัดการประชุม
คณะกรรมการผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ 
(20 ครั้ง/ป) 

รอยละ 100 
 

รอยละ 10 
 

รอยละ 10 
(ต่ํากวาเปาหมาย) 
ปญหา Covid-19 

3. รอยละความสําเร็จของระยะเวลาการจดัทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
(7 วัน/ครั้ง) 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

4. รอยละความสําเร็จของจํานวนครั้งในการจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดาน 
การผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ (12 ครั้ง/ป) 

รอยละ 100 รอยละ 25 
 

รอยละ 25 
(ต่ํากวาเปาหมาย) 
ปญหา Covid-19 

5. รอยละความสําเร็จของระยะเวลาการจดัทํารายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานการผัง
เมือง  (10 วัน/ครั้ง) 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

6. รอยละการเบิกจายงบประมาณไดทันเวลาของ
ปงบประมาณ 
 

รอยละ 95 รอยละ 78.90 รอยละ 83.05 
(ต่ํากวาเปาหมาย) 

7. รอยละความสําเร็จของจํานวนครั้งในการจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือประสานการดําเนินการดาน
การผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ (12 ครั้ง/ป) 
 

รอยละ 100 รอยละ 16.6 
 

รอยละ 16.60 
(ต่ํากวาเปาหมาย) 
ปญหา Covid-19 

8. รอยละความสําเร็จของระยะเวลาการจดัทํารายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือประสานการ
ดําเนินการดานการผังเมือง (10 วัน/ครั้ง) 
 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

คิดเปนรอยละ 66.83 
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ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

26 สํานักงานสนับสนุนและบริการ
ดานชาง 1 – 3 
 
 

สสบช. 1. รอยละความสําเร็จในการควบคุมงานท่ีไดมาตรฐานดาน
ชาง 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

27 
  
  
  

กองตรวจราชการ 
  
  
  

กตร. 
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนการตรวจราชการ
ประจําป 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

2. รอยละความสําเร็จของการจดัทํารายงานการประชุม
ผูตรวจราชการกรม 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

3. รอยละความสําเร็จในการประสานงานเตรียมการ
สําหรับการตรวจราชการ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

4. รอยละของบุคลากรของกองตรวจราชการท่ีไดรับการพัฒนา รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

28 
  
  
  
  

สํานักงานกองทุนจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
  
  
  
  

สกจพ. 
  
  
  
  

1. จํานวนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนดานการเงิน 
จากกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

2 โครงการ 2 โครงการ รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

2. รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
ตามบันทึกตกลงกับกรมบัญชีกลาง (คะแนน 3.5) 

รอยละ 100 รอยละ 100 
(คะแนนเบ้ืองตน 

4.0) 

รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

3. รอยละความสําเร็จในการใหคาํปรึกษาแนะนํา และ
ติดตามประเมินผลผูดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินฯ  
ในการรับการสนับสนุนดานการเงินจากกองทุนฯ 

รอยละ 80 รอยละ 100 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

4. จํานวนเอกสารไดเผยแพรประชาสัมพันธ 
 

2 เรื่อง 2 เรื่อง รอยละ 100 
(เปนไปตามเปาหมาย) 

5. รอยละของบุคลากรของสํานักงานกองทุนจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนา 

รอยละ 80 รอยละ 100 รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

 

คิดเปนรอยละ 100 

คิดเปนรอยละ 100 

คิดเปนรอยละ 100 
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ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 

29 
  
  
  

กองบูรณะและบํารุงรักษา 
  
  

กบร. 
  
  
  
  
  

1. จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางนํ้าท่ีถูกกําจัด 1,200,000 ตัน 1,154,241 ตัน รอยละ 96.18 
(ต่ํากวาเปาหมาย) 

2. รอยละความสําเร็จของงานซอมแซมและปรับปรุง
เข่ือนปองกันตลิ่ง/ปองกันนํ้าทวม (จํานวน 7 แหง) 

 

ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 
รอยละ 50 

ดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จ 

รอยละ 74.26 

รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

30 
 

กองมาตรฐานราคากลาง 

  
 
 
 

กมร. 
 

1. ความสําเรจ็ของปริมาณงานกอสรางท่ีไดรับการ
ประมาณราคาในรอบป  

100 งาน 113 งาน รอยละ 100 
(สูงกวาเปาหมาย) 

 
 

หมายเหตุ : (1) แตละหนวยงานจะถายทอดคาเปาหมายไประดับกลุม/ฝาย/งาน จนถึงระดับบุคคล 
              (๒) การดําเนินงานภายใตเหตุวิกฤตภาวะโรคระบาดไวรัสสายพันธุใหม COVID-19 
      (3) ผลงานภาพรวมที่แตละหนวยงานดําเนินการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 95.04 
 
 

คิดเปนรอยละ 98.09 

คิดเปนรอยละ 100 



40 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

 
เอกสารอางอิง 

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

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

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

4. เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลมท่ี 8 
(กระทรวงมหาดไทย) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรฐัมนตรี 

5. ลักษณะสําคัญขององคการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําป พ.ศ. 2564 
6. นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
7. แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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• โครงสรางองคการ 

• ผังการเชื่อมโยงยุทธศาสตรกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• เกณฑการประเมินตัวชี้วัดหนวยงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางการแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองและรายชื่อผูบริหารหนวยงาน

     

 

                       

                                  

                                                  

-  สํานัก/ กอง ตามกฎกระทรวง 2557

- สวนราชการภายใน

- ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ

  (กลุมงานอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน  กองการเจาหนาที่)     อํานวยการ ระดับตน

  :D/งานกลุมงานอัตราฯ/ฐานขอมูล/โครงสรางรวมใหม ปรับปรุง ณ วันที่ 18 ต.ค. 64

สํานักงานเลขานุการกรม
นายพีรพงษ จนัทรา (รก.) 

สํานักพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ         
วาท่ี ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

สํานักวิศวกรรมการผังเมือง
นายสมเกียรติ สิริพิทักษเดช

กองแผนงาน
นายเกิดศกัด์ิ  ยะโสธร

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธิบดี
 นายสมชาย  เมธวัฒนธรากุล 

2. นายคธาทพิย ์ เอีย่มกมลา

3. นายสมหวงั บญุระยอง

4. วา่ที่ พ.ต.อดศิกัด ิ ์นอ้ยสุวรรณ

  ภาคเหนือ
    1.  กําแพงเพชร ( นายสุรเดช ศรีคํามูล รก.) 
    2.  เชยีงราย (นายณรงค  นํ้าผึ้ง) 
    3.  เชียงใหม (นายวิรัช  ต่ังมั่นคงวรกุล )
    4.  ตาก ( นายณรงคเดช  ฉิมเล็ก )
    5.  นครสวรรค (น.ส.นิรชา  บัณฑิตยชาติ )
    6.  นาน  (นายนพรตัน มะโน )
   7.  พะเยา (นายถกนธ  ขายสุวรรณ )
    8.  พิจิตร (นายพีรพล  จันทพรรณ )
    9.  พิษณุโลก (นายนรนิทร กวางทอง )
   10.  เพชรบูรณ (นายนิพนธ เนยเมืองปก)
   11.  แพร (น.ส.สิริกุล  เลี้ยงอนันต รก.)
   12.  แมฮองสอน (นายกิติพงษ ท่ีปรึกษา รก.)  
   13.  ลาํปาง (นายประทีป ประคองวงศ )
   14.  ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค )
   15.   สุโขทัย (นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร )
   16.  อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศริมิงคลวิชย รก.) 
   17.  อุทัยธานี (นายสวุิทย เถ่ือนนอย รก.)

ผูตรวจราชการกรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   1.  กาฬสินธุ (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล รก.) 
   2.  ขอนแกน (นายอดิเรก  วัฒนาอุดมชยั)
   3.  ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)
   4.  นครพนม  (นายชิตชัย อินทรพาณิชย)
   5.  นครราชสีมา (นายประสิทธ์ิ ศรีภริมย รก.)
   6.  บุรีรัมย (นายบัณฑิต โพธิดก รก.)
   7.  บงึกาฬ  (นายอนุชา  เจริญพันธ ) 
   8.  มกุดาหาร  (นายวาศักด์ิ  เจิมจิระ )
   9.  มหาสารคาม  (นายศิรวัชร ออนเหลา รก.)
  10.  ยโสธร (นายธีรพงศ  ไชยราช)
  11.  รอยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรีรัตน )
  12.  เลย  (นายสมพงษ ผลพัฒนกุล)
  13.  ศรสีะเกษ  (นายพิศฐศักด์ิ รัตนวรรณี)
  14.  สกลนคร  (นายชยัวัฒน ปลายเนิน รก.)
  15.  สุรินทร (นายธนโชติ เกษตรสิงห รก. นายสจัจา 
พุกสุขสกุล ชวยราชการ สน.ผูตรวจราชการกรม)
  16.  หนองคาย (นายวิชยั เพ็ญดี)
  17.  หนองบัวลําภู (น.ส.สุมาลี บุบผาอินทร รก.)
  18.  อุบลราชธานี (นายภพ  ภูสมปอง )
  19.  อุดรธานี  (นายพรเทพ  ศรวีรานันท)
  20.  อํานาจเจรญิ (นายปรพล เจรญิพงษ รก.)

ภาคกลาง
   1.  กาญจนบุรี  (นายประหยัด ตะคอนรัมย) 

    2.  จันทบุรี (นายสุวรรณ เจริญพร)
    3.  ฉะเชงิเทรา  (นายเฉลมิพล  ต.สุวรรณ )
    4.  ชลบุรี  (นายศักด์ิสิทธ์ิ ศิริรัตตัญู)
    5.  ชยันาท  (นายมีโชค นัฎสถาพร)
    6.  ตราด (นายอนันต  ประเสริฐผล รก.) 
    7.  นครนายก  (นายปรีดี สถิตยชัยวัฒนา รก.)
    8.  นครปฐม (นางเปรมจิต หอมจันทนากุล)
    9.  นนทบรุ ี (นายชาญวิชญ  สริสินุทรานนท)
   10.  ปทุมธานี  (น.ส.บุษนี  แพรวิศวกิจ )
   11.  ปราจีนบุรี (นายวิทยา วงศเมือง )
   12.  ประจวบคีรีขันธ (นายสวิุทย  พลเสน รก.)  
   13.  พระนครศรอียุธยา ( นายสกัรนิทร  อินทรสถิตย ) 
   14.  เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์ )
   15.  ระยอง (นายธวัชชยั สุภาผล รก.)
   16.  ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
   17.  ลพบุรี  (นายสงบ วงศสวรรค)
   18.  สมุทรสาคร (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย)  
   19.  สมทุรสงคราม (น.ส.พรรณทิพย เปยมพุทธากุล  ) 
   20.  สมุทรปราการ (นายขจรศักด์ิ  สถาวรจนัทร )
   21.  สระแกว (น.ส.สุภรณ เวชกรณ )

กองนิตกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ

นางจินตนา อุดมพลานุรักษ  (รก.)
กองควบคุมการกอสราง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

สํานักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร

สํานักผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภนูาคพันธุ

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี

 นายกรกฎ วงษสุวรรณ (รก.)
 กองคลงั

นางภัททิรา  สุริวรรณ

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบรหิาร   นายเกษม  โคเลศิ 

กองผังเมืองเฉพาะ
นายอุดม จติตวงค

สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางพิชญณัชชา ศรีหริัญรัตน

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

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

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

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

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

5. ผชช.ดานการสํารวจและแผนท่ี (สวผ.)
(นายเกียรติศักด์ิ อมรประเสริฐสุข) 

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

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)

 (นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณะชัย ) 
(นายกนก สุจริตสัญชัย )

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

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

สํานักงานเลขานุการกรม
นายพีรพงษ จนัทรา (รก.) 

สํานักพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ         
วาท่ี ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

สํานักวิศวกรรมการผังเมือง
นายสมเกียรติ สิริพิทักษเดช

กองแผนงาน
นายเกิดศกัด์ิ  ยะโสธร

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน 
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รองอธิบดี
 นายสมชาย  เมธวัฒนธรากุล 

2. วาที่ พ.ต.อดิศักด์ิ นอยสุวรรณ

3. นายสมหวัง บุญระยอง

4. นายสมพร กาญจนนิรันดร

  ภาคเหนือ
    1.  กําแพงเพชร ( นายสุรเดช ศรีคํามูล รก.) 
    2.  เชยีงราย (นายณรงค  นํ้าผึ้ง) 
    3.  เชียงใหม (นายวิรัช  ต่ังมั่นคงวรกุล )
    4.  ตาก ( นายณรงคเดช  ฉิมเล็ก )
    5.  นครสวรรค (น.ส.นิรชา  บัณฑิตยชาติ )
    6.  นาน  (นายนพรตัน มะโน )
   7.  พะเยา (นายถกนธ  ขายสุวรรณ )
    8.  พิจิตร (นายพีรพล  จันทพรรณ )
    9.  พิษณุโลก (นายนรนิทร กวางทอง )
   10.  เพชรบูรณ (นายนิพนธ เนยเมืองปก)
   11.  แพร (น.ส.สิริกุล  เลี้ยงอนันต รก.)
   12.  แมฮองสอน (นายกิติพงษ ท่ีปรึกษา รก.)  
   13.  ลาํปาง (นายประทีป ประคองวงศ )
   14.  ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค )
   15.   สุโขทัย (นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร )
   16.  อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศริมิงคลวิชย รก.) 
   17.  อุทัยธานี (นายสวุิทย เถ่ือนนอย รก.)

ผูตรวจราชการกรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   1.  กาฬสินธุ (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล รก.) 
   2.  ขอนแกน (นายอดิเรก  วัฒนาอุดมชยั)
   3.  ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)
   4.  นครพนม  (นายชิตชัย อินทรพาณิชย)
   5.  นครราชสีมา (นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท)
   6.  บุรีรัมย (นายบัณฑิต โพธิดก รก.)
   7.  บงึกาฬ  (นายอนุชา  เจริญพันธ ) 
   8.  มกุดาหาร  (นายวาศักด์ิ  เจิมจิระ )
   9.  มหาสารคาม  (นายศิรวัชร ออนเหลา รก.)
  10.  ยโสธร (นายธีรพงศ  ไชยราช)
  11.  รอยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรีรัตน )
  12.  เลย  (นายสมพงษ ผลพัฒนกุล)
  13.  ศรสีะเกษ  (นายพิศฐศักด์ิ รัตนวรรณี)
  14.  สกลนคร  (นายชยัวัฒน ปลายเนิน รก.)
  15.  สุรินทร (นายธนโชติ เกษตรสิงห รก. นายสจัจา 
พุกสุขสกุล ชวยราชการ สน.ผูตรวจราชการกรม)
  16.  หนองคาย (นายวิชยั เพ็ญดี)
  17.  หนองบัวลําภู (น.ส.สุมาลี บุบผาอินทร รก.)
  18.  อุบลราชธานี (นายภพ  ภูสมปอง )
  19.  อุดรธานี  (นายพรเทพ  ศรวีรานันท)
  20.  อํานาจเจรญิ (นายปรพล เจรญิพงษ รก.)

ภาคกลาง
   1.  กาญจนบุรี  (นายประหยัด ตะคอนรัมย) 

    2.  จันทบุรี (นายสุวรรณ เจริญพร)
    3.  ฉะเชงิเทรา  (นายเฉลมิพล  ต.สุวรรณ )
    4.  ชลบุรี  (นายศักด์ิสิทธ์ิ ศิริรัตตัญู)
    5.  ชยันาท  (นายมีโชค นัฎสถาพร)
    6.  ตราด (นายอนันต  ประเสริฐผล รก.) 
    7.  นครนายก  (นายประสิทธ์ิ ศรีภิรมย รก.)
    8.  นครปฐม (นางเปรมจิต หอมจันทนากุล)
    9.  นนทบรุ ี (นายชาญวิชญ  สริสินุทรานนท)
   10.  ปทุมธานี  (น.ส.บุษนี  แพรวิศวกิจ )
   11.  ปราจีนบุรี (นายวิทยา วงศเมือง )
   12.  ประจวบคีรีขันธ (นายสวิุทย  พลเสน รก.)  
   13.  พระนครศรอียุธยา ( นายสกัรนิทร  อินทรสถิตย ) 
   14.  เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์ )
   15.  ระยอง (นายธวัชชยั สุภาผล รก.)
   16.  ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
   17.  ลพบุรี  (นายสงบ วงศสวรรค)
   18.  สมุทรสาคร (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย)  
   19.  สมทุรสงคราม (น.ส.พรรณทิพย เปยมพุทธากุล  ) 
   20.  สมุทรปราการ (นายขจรศักด์ิ  สถาวรจนัทร )
   21.  สระแกว (น.ส.สุภรณ เวชกรณ )

กองนิตกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ

นางจินตนา อุดมพลานุรักษ  (รก.)
กองควบคุมการกอสราง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

สํานักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร

สํานักผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สํานักสถาปตยกรรม
นายวิษณุ  อยูดี

สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภนูาคพันธุ

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี

 นายกรกฎ วงษสุวรรณ (รก.)
 กองคลงั

นางภัททิรา  สุริวรรณ

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบรหิาร   นายเกษม  โคเลศิ 

กองผังเมืองเฉพาะ
นายอุดม จติตวงค

สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางพิชญณัชชา ศรีหริัญรัตน

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

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

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

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

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

5. ผชช.ดานการสํารวจและแผนท่ี (สวผ.)
(นายเกียรติศักด์ิ อมรประเสริฐสุข) 

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

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)

 (นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณะชัย ) 
(นายกนก สุจริตสัญชัย )

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

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

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายพรพจน เพ็ญพาส

สํานักงานเลขานุการกรม
นายพีรพงษ จนัทรา

สํานักพัฒนามาตรฐาน
(วาง)

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ         
น.ส.สิริกุล  เลี้ยงอนันต 

สํานักวิศวกรรมการผังเมือง
นายเกียรติศักด์ิ อมรประเสริฐสุข 

กองแผนงาน
นายธรีวฒัน พัฒนกิตติเวทย

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง

น.ส.อรอาภา โลหวีระ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน 
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รองอธิบดี
นายอนวัช สุวรรณเดช

รองอธิบดี 
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

1. นายดนัย สุนันทารอด

2. นายผดุงเดช ลือปยะพาณิชย

3. นายสุเมธ มีนาภา

4. นายทัน สรอยศักด์ิ 

5. นายอิทธิพงศ  ตันมณี

7. นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท

8. นายสักรินทร  อินทรสถิตย

  ภาคเหนือ
    1. กําแพงเพชร (นายปรีดี สถิตยชัยวัฒนา) 
    2. เชยีงราย (นายณรงค  นํ้าผึ้ง) 
    3. เชียงใหม (นายวิรัช  ต่ังมั่นคงวรกุล)
    4. ตาก (วาง)
    5. นครสวรรค (น.ส.นิรชา  บัณฑิตยชาติ)
    6. นาน  (นายนพรตัน มะโน)
   7. พะเยา (นายถกนธ  ขายสุวรรณ)
    8. พิจิตร (นายพีรพล  จันทพรรณ)
    9. พิษณุโลก (นายนรนิทร กวางทอง)
   10. เพชรบูรณ (นายสมศักด์ิ วิรยิะธนาวุฒิวงษ)
   11. แพร (วาง)
   12. แมฮองสอน (นางจารรุตัน สกลุดี)  
   13. ลาํปาง (นายประทีป ประคองวงศ)
   14. ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค)
   15.  สุโขทัย (นายบณัฑิต โพธิดก)
   16. อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศริมิงคลวิชย) 
   17. อุทัยธานี (นายสวุิทย เถ่ือนนอย)

ผูตรวจราชการกรม

ภาคกลาง (ตอ)
   22. สระบุรี (นางสาวสถาพร ลิม่พันธ)
   23. สิงหบุรี (วาง)
   24. สุพรรณบุรี (นายมโีชค นัฎสถาพร)
   25. อางทอง (นายชยัวัฒน ปลายเนิน) 
     
ภาคใต
   1. กระบี่ (นายวาศักด์ิ  เจิมจิระ)
   2. ชุมพร (นายจิรวัฒน สุวรรณลิขิต)
   3. ตรงั (นายประคอง ชนูวล) 
   4. นครศรีธรรมราช (วาง)  
   5. นราธิวาส (นายอานนท  ทองสวาง)
   6. ปตตานี (นายไมตร ีสรรพสิน) 
   7.  พังงา (นายสุวิทย พันเสงี่ยม) 
   8.  พัทลุง (นางอรษา จันทรสีดํา)
   9. ภูเก็ต (นายสมมิตร  สมบูรณ) 
  10. ยะลา (นายวีรพัฒน  บุณฑริก) 
  11. ระนอง (วาง)
  12. สงขลา (นายทวี ไขแกว)
  13. สตูล (วาง)
  14. สุราษฎรธานี (นายกุมพล พฤฒิพฤกษ) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   1. กาฬสินธุ (วาง) 
   2. ขอนแกน (นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย)
   3. ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)
   4. นครพนม (นายศริวัชร ออนเหลา)
   5. นครราชสีมา (นายอนุชา เจรญิพันธ)
   6. บุรีรัมย (วาง)
   7. บึงกาฬ (นายพิสิษฐ ชิณะวิพัฒน) 
   8. มกุดาหาร (นายอิทธิ เทพมังกร รกท. 
นายสัจจา พุกสุขสกุล ปฏิบัติหนาท่ีท่ีกองตรวจราชการ)
   9. มหาสารคาม (นายวิจติร งามชื่น)
  10. ยโสธร (นายธีรพงศ  ไชยราช)
  11. รอยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรีรัตน)
  12. เลย (นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร)
  13. ศรสีะเกษ  (นายพิศฐศักด์ิ รัตนวรรณี)
  14. สกลนคร (วาง)
  15. สุรินทร (นายธนโชติ เกษตรสงิห)
  16. หนองคาย (นายวิชยั เพ็ญดี)
  17. หนองบัวลําภู (นายวินัย สีเท่ียงธรรม)
  18. อุบลราชธานี (นายภพ  ภูสมปอง )
  19. อุดรธานี (นายพรเทพ  ศรวีรานันท)
  20. อํานาจเจรญิ (วาง)

ภาคกลาง
   1. กาญจนบุรี (นายอนันต สิริพฤกษา) 

    2. จันทบุรี (นายสุวรรณ เจริญพร)
    3. ฉะเชงิเทรา (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล)
    4. ชลบุรี (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย)
    5. ชยันาท (นางนันทนา จําจด)
    6. ตราด (นายสมพงษ ตีระวัฒนานนท) 
    7. นครนายก (นายดุษฎ ีเจรญิลาภ)
    8. นครปฐม (นางเปรมจิต สงวนแกว)
    9. นนทบรุ ี(วาง)
   10. ปทุมธานี (น.ส.บุษนี แพรวิศวกิจ)
   11. ปราจีนบุรี (นายวิฑรูย รัตนไพศาลวงค)
   12. ประจวบคีรีขันธ (นายสวิุทย  พลเสน)  
   13.  พระนครศรอียุธยา (น.ส.พรรณทิพย เปยมพุทธากุล) 
   14. เพชรบุรี (นายอธิราช กนกเวชยันต)
   15. ระยอง (นายธวัชชยั สุภาผล)
   16. ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
   17. ลพบุรี (นางชนิตตา แสงพลบ)
   18. สมุทรสาคร (นายประหยัด ตะคอนรัมย)  
   19. สมุทรสงคราม (วาง) 
   20. สมุทรปราการ (นายนิพนธ เนยเมอืงปก)
   21. สระแกว (น.ส.สุภรณ เวชกรณ)

กองนิตกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
นางจินตนา อุดมพลานุรักษ 

กองควบคุมการกอสราง

(วาง) 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

นายสนิทิธ์ิ บุญสิทธ์ิ

สํานักผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ
 นายวิบลูย  ลีพัฒนากิจ

สํานักสถาปตยกรรม
นายวิษณุ  อยูดี

สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภนูาคพันธุ

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

วิศวกรใหญ   นายพิศุทธ์ิ สุขุม (รก.)

สถาปนิกใหญ    นายคธาทิพย เอี่ยมกมลา (รก.)

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน   นางจริญญา ศิลปประกอบ

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี

 นายกรกฎ วงษสุวรรณ
 กองคลงั

นางภัททิรา  สุริวรรณ

กองผังเมืองเฉพาะ
นายอุดม จติตวงค

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
การผังเมืองแหงชาติ

นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ

สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางพิชญณัชชา ศรีหริัญรัตน

กองออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี
และโครงการพเิศษ

นายพิษณุ  มูลกะรัตน 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

1. ผชช.ดานการผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.ธิดารตัน พินิจถิรวงศ) 

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

3. ผชช.ดานวิเคราะหผังเมือง (สพม.)
(นางบงกช  สุวรรณเดช รก.)

4. ผชช.ดานวิเคราะหและประเมินผล (สพม.)
(นางมณีวรรณ ชนะไพ รก.) 

5. ผชช.ดานการสํารวจและแผนท่ี (สวผ.)
(วาง) 

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

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)

 (นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณชัย) 
(นายกนก สุจริตสัญชัย )

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

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

10.วิศวกรโยธา ชช. (สสผ.)
(นายสหรฐั พิมพศักด์ิ)
(นายอรญั  กิติเรืองแสง)
(นายจาตุรนต โรจนหิรัญ (รก.))  

11.วิศวกรโยธา ชช. (สนอ.)
(นางขนิษฐา สงสกุลชัย)  
(นายอนวัช บรูพาชน) 

กองวิเคราะหวิจัยและทดสอบวัสดุ
นายอุทิศ  รักสัจจะ

กองบูรณะและบํารุงรักษา
นายพรพนม บัวชืน่ 

กองตรวจราชการ
นายยงศักด์ิ ใหญจริง

สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นายวิทยา เรอืงฤทธ์ิ

กองมาตรฐานราคากลาง
นายญาณศลิป ภัสรางกูร

6. นายสมพร กาญจนนิรันดร

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

ที่ปรึกษาดานการผังเมือง  น.ส.อัญชลี ตันวานิช (รก.) 

รองอธิบดี
วาที่ ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

รองอธิบดี 
(วาง)

9. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน 

10. นายเกิดศักด์ิ ยะโสธร

11. นายชาญวิชญ สิริสุนทรานนท

12. (วาง) 

 สํานักงานบริหารโครงการกิจกรรมพิเศษ
นายพิษณุ  มูลกะรัตน
- สวนโครงการกิจกรรมพิเศษ 1                      
นายพิษณุ  มูลกะรัตน
 - สวนโครงการกิจกรรมพิเศษ 2 
นายสมนึก ปราบนอก
- สวนโครงการกิจกรรมพิเศษ 3 

 นายปรศุ สุระมานะ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนแม่บท 23 แผน 5. การท่องเที่ยว

แผนย่อยภายใต้แผน

แม่บท

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการ

ท่องเที่ยว

9.3 การพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นโยบายรัฐบาลหลัก

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

1.1 สืบ สาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและ

ความสามารถในการแข่งขันของไทย

5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว

นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบ

สุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของ

เศรษฐกิจโลก

แผนปฏิรูปประเทศ 

11 ด้าน (เดิม)

5. ด้านเศรษฐกิจ

หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน

หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional 

Integration)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมือง

ศูนย์กลางของภูมิภาค

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ํา 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่ 

ประเด็นย่อยที่ 2.3 การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แผนพัฒนาฯ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายแผนพัฒนา

ฯ 12

เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ

ประเทศ

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและ

ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการ

สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

แผนพัฒนาฯ 12

1.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น

3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจํานวนปี

การศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพิ่มขึ้น ทุกศาสนาร่วมดําเนินการเพิ่มขึ้น

จํานวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบายการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพิ่มขึ้น

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการ

ท่องเที่ยว (TTCI) ไม่ต่ํากว่าอันดับที่ 30

ยุทธศาสตร์การ

จัดสรรงบฯ 2564

แนวทางยุทธศาสตร์

การจัดสรรฯ

แนวทาง 2.3 การสร้างรายได้จาก

การท่องเที่ยว

แนวทาง 2.10 การดําเนินภารกิจพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน

*แนวทาง 2.4 แนวทาง 2.7 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

การจัดสรรฯ

1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี

ความสุขดีขึ้น

3. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการ

แก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา

ประเทศ

3. อันดับขีดความสามารถทางการ

แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยโดย TTCI ดีขึ้น

1. สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

*เป้าหมายที่ 1 2. การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งหมดได้รับการยกระดับ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การ

จัดสรรฯ

1. ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากร

ไทย อยู่ในลําดับ 1 ใน 35 ของโลก 

ภายในปี 2565

3. ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคง

ในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 50 ภายในปี 2565

3. อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน

การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย TTCI อยู่ใน

อันดับ 1 ใน 29 ของโลก ภายในปี 2565

*ตัวชี้วัดที่ 1 2. มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 600,000 ล้านบาท 

ภายในปี 2565

แผนงานภายใต้

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง

ของสถาบันหลักของชาติ

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ

แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคง

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก

การท่องเที่ยว

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่

ระดับภาค

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานบูรณาการพัฒนา

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก

ยุทธศาสตร์

กระทรวงมหาดไทย

เป้าหมายกระทรวง

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

กระทรวง

ตัวชี้วัดที่ 1

กลยุทธ์กระทรวง
1.1 ธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 2.3 บูรณาการการบริหารจัดการเชิง

พื้นที่

กลยุทธ์ที่ 2.3 กลยุทธ์ที่ 2.1

ภารกิจกรมฯ 4 ด้าน อาคารและช่าง ผังเมือง อาคารและช่าง

ยุทธศาสตร์กรมฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2.

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

หน่วยงาน

เป้าหมายหน่วยงาน

1. งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความ

มั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม สมพระ

เกียรติ

เป้าหมายที่ 3. 4. พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้รับการ

ป้องกันการกัดเซาะ มิให้เกิดการสูญเสียดินแดน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและ

รักษาแนวร่องน้ําลึกที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศมิให้เปลี่ยนแปลง หรือขจัด

เงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน 

ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติ

เป้าหมายที่ 3. 2. ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนา

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

หน่วยงาน

เชิงปริมาณ: จํานวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขต

พระราชฐานแล้วเสร็จ เป็นไปตามพระราชประสงค์ภายใน

เวลาและงบประมาณที่กําหนด 6 แห่ง 

เชิงคุณภาพ: งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขต

พระราชฐานได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม

สมพระเกียรติ ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 3. เชิงปริมาณ: พื้นที่ตามแนวแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ 

และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้รับการป้องกันการกัดเซาะและการ

พังทลายของตลิ่ง 42,324 เมตร
เชิงคุณภาพ: ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตามแนวแม่น้ําชายแดน

ระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลลดลงร้อยละ 80 

ตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 3. เชิงปริมาณ: พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมือง

 118 ผัง

เชิงคุณภาพ: พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับการวางผัง

เมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้ และเป็นกรอบแนวทางการ

พัฒนาที่เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง ร้อยละ 100

กลยุทธ์หน่วยงาน

1. ส่งเสริม สนับสนุนและดําเนินการก่อสร้าง 

ปรับปรุงเขตพระราชฐาน ให้มีความมั่นคง ได้

มาตรฐาน และสมพระเกียรติสูงสุด

กลยุทธ์ที่ 3. กลยุทธ์ที่ 4. กลยุทธ์ที่ 3. 2. ส่งเสริม สนับสนุนการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ 

เพื่อเป็นกรอบชี้นําในการพัฒนาพื้นที่

5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านช่างและการ

กํากับ ดูแล อาคารได้มาตรฐานความปลอดภัย 

มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและการท่องเที่ยว

ผลผลิต/โครงการ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการ

สูญเสียดินแดนของประเทศ

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ

ท่องเที่ยว

โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง โครงการที่ดินที่ได้รับการจัด

รูปเพื่อพัฒนา

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ

พัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ผลผลิตการให้บริการด้านช่างและ

กํากับดูแลอาคาร

โครงการพัฒนาพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษ

โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก

โครงการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่

ชุมชน

โครงการก่อสร้างเขื่อน

ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา

ภายในประเทศ

กิจกรรม

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

กิจกรรมหลัก: พัฒนาพื้นที่

ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

กิจกรรมหลัก: กองทุนจัดรูป

ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ

พัฒนาพื้นที่ระดับภาค

กิจกรรมหลักที่ 1: บริการด้านช่าง

กิจกรรมหลักที่ 2: กํากับดูแลตาม

กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กิจกรรมหลัก: พัฒนาพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรมหลัก: พัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก

กิจกรรมหลัก: ศึกษาออกแบบ

และก่อสร้างระบบป้องกันน้ํา

ท่วมพื้นที่ชุมชน

กิจกรรมหลัก: ก่อสร้างเขื่อน

ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา

ภายในประเทศ

ตัวชี้วัด ผลผลิต/

โครงการ

เชิงปริมาณ: จํานวนงานก่อสร้างปรับปรุง

อาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จและ

เป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและ

งบประมาณที่กําหนด 6 แห่ง 

เชิงคุณภาพ: งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารใน

เขตพระราชฐานได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

 สวยงามสมพระเกียรติ ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: จํานวนพื้นที่ชุมชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความ

น่าอยู่ ปลอดภัย 233 แห่ง

เชิงคุณภาพ: จํานวนความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่ได้รับการ

ตอบสนองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของความต้องการรวม

เชิงปริมาณ: ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ํา

ชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับ

การป้องกันการพังทลาย 42,324 เมตร

เชิงคุณภาพ: เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้าง มีคุณภาพ

และได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: จํานวนพื้นที่เพื่อการ

ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 21 แห่ง

เชิงคุณภาพ: โครงสร้างพื้นฐานที่

ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้

มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ

 100

เชิงปริมาณ: 1. จํานวนผังเมืองที่จัดทํา 118 ผัง

2. จํานวน อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการ

ผังเมือง 102 แห่ง

3. จํานวนพื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 78 แห่ง

เชิงคุณภาพ: พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รับการวางผังเมืองแล้ว

เสร็จมีการประกาศบังคับใช้ และมีกรอบแนวทางในการ

พัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: 1. จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 72 แห่ง

2. จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบ

รายละเอียด 18 แห่ง

3. จํานวนสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ถูกกําจัด 

1,414,000 ตัน

เชิงคุณภาพ: โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ

การก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: จํานวนพื้นที่ที่

ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการ

จัดรูปที่ดิน 1,199 ไร่

เชิงคุณภาพ: โครงสร้าง

พื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง

ในพื้นที่จัดรูปที่ดินมี

คุณภาพและได้มาตรฐาน

ตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ 

100

จํานวนโครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนด้านการเงินจาก

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ 2 โครงการ

เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เมืองและ

ชุมชนภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา

พื้นที่ระดับภาค ได้รับการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 52 แห่ง

เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ

การก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: 1. จํานวนงานที่ให้บริการและให้

คําปรึกษาด้านช่าง 118,000 ครั้ง

2. จํานวนอาคารภาครัฐที่ได้รับการกํากับ ดูแล 

และตรวจสอบ 5,500 อาคาร

เชิงคุณภาพ: 1. งานที่ให้บริการด้านช่างมีความ

ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไป

ตามกฎหมาย ร้อยละ 100

2. ข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทในการบังคับใช้

กฎหมายอาคารลดลง ร้อยละ 20

3. การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง ร้อยละ 80

เชิงปริมาณ: จํานวน

โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ

การพัฒนาในพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษ 18 แห่ง

เชิงคุณภาพ: โครงสร้าง

พื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง

มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ 

100

เชิงปริมาณ: 1. พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออกได้รับการวางผัง 10 ผัง
2. จํานวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อ

พัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 4 แห่ง

3. จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างใน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 5 แห่ง

เชิงคุณภาพ: โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมี

คุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ

 100

เชิงปริมาณ: พื้นที่ที่ได้รับการ

ป้องกันและลดผลกระทบจาก

ปัญหาอุทกภัยและน้ําท่วม 

33,778 ไร่

เชิงคุณภาพ: โครงสร้างพื้นฐาน

ที่ได้รับการก่อสร้างเพื่อป้องกัน

อุทกภัยและน้ําท่วม มีคุณภาพ 

และได้มาตรฐานตามหลัก

วิศวกรรม ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: ความยาวของ

พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ํา

ภายในประเทศที่ได้รับการ

ป้องกัน 115,748 เมตร

เชิงคุณภาพ: เขื่อนป้องกัน

ตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้างมี

คุณภาพและได้มาตรฐาน

ตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ 

100

1. ความมั่นคง 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 19.1 พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความ

มั่นคงด้านน้ําของประเทศ

2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ

6. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง

การเติบโตอย่างยั่งยืน

10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ แหล่งน้ําชุมชน และทะเล

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

5.ด้านเศรษฐกิจ

หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน

หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ํา

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่

ประเด็นย่อยที่ 2.3 การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจํานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่มในสังคม เป้าหมายที่ 2 การสร้างความมั่นคงด้านน้ําและบริหาร

ทรัพยากรน้ําทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ

2.1 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น 2.5 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมี

แนวโน้มลดลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สภาพแวดล้อมในพื้นที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา

แนวทาง 1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ แนวทาง 2.4 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แนวทาง 5.2 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 1. ความมั่นคงด้านน้ําของประเทศเพิ่มขึ้น

1. มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 25 ภายในปี 2565 1. ดัชนีความมั่นคงด้านน้ําของประเทศ อยู่ในระดับ 2 (60 

คะแนน) ภายในปี 2565

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่

อนาคต

1. ระดับความสําเร็จของพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านกายภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ให้เป็นเมืองมีคุณภาพน่าอยู่ 2. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษของ

กระทรวงมหาดไทย

3. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วมลดลง 33,778 ไร่

1.2 เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 2.1 พัฒนาภูมิภาค เมือง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 2.2 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 4.3 สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

พัฒนาเมือง พัฒนาเมือง พัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1. พื้นที่เมือง/ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ด้านการผังเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 2. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ํา มีความ

ปลอดภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ

3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 3. 4. ส่งเสริม สนับสนุน ดําเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่เมือง 

ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะและ

การพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึง

การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

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

3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริม

แม่น้ํา ได้รับการป้องกันน้ําท่วม การจัดทําระบบระบายน้ํา และ

การป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ํา

เชิงปริมาณ: จํานวนพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีเป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 401 แห่ง

เชิงคุณภาพ: ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

1. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สาํคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริม

แม่น้ํา ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 33,778 ไร่

2. ป้องกันตลิ่ง 115,748 เมตร



เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
กตน. 1. ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน บญัชี 

และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 
ร้อยละ 100 ต่ ากว่าร้อยละ 

60 
ร้อยละ  

61 - 70 
ร้อยละ  

71 - 80 
ร้อยละ  

81 - 90 
ร้อยละ  

91 - 100 
2. ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของระบบฐานข้อมูลการทดสอบวัสดุ 

ร้อยละ 100 ต่ ากว่าร้อยละ 
60 

ร้อยละ  
61 - 70 

ร้อยละ  
71 - 80 

ร้อยละ  
81 - 90 

ร้อยละ  
91 - 100 

3. ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการปฏิบตัิงาน
เก่ียวกับการใช้รถราชการ 

ร้อยละ 100 ต่ ากว่าร้อยละ 
60 

ร้อยละ  
61 - 70 

ร้อยละ  
71 - 80 

ร้อยละ  
81 - 90 

ร้อยละ  
91 - 100 

4. ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รบัความพึงพอใจ/ความ
เชื่อมั่นในการตรวจสอบ 

ร้อยละ 80 ต่ ากว่าร้อยละ 
40 

ร้อยละ  
41 - 50 

ร้อยละ  
51 - 60 

ร้อยละ  
61 - 70 

ร้อยละ  
71 - 80 

5. จ านวนชั่วโมงของบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในที่
ได้รับการพัฒนา 

จ านวน 30 
ชั่วโมง/คน 

10 - 14 
ชั่วโมง/คน 

15 - 19 
ชั่วโมง/คน 

20 - 24 
ชั่วโมง/คน 

25 - 29 
ชั่วโมง/คน 

30 ช่ัวโมง/คน 
เป็นต้นไป 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การให้บริการด้านชา่ง 
และสนบัสนุนดา้นการผังเมือง 

 

กพร. 1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดท า 
และรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าและรายงาน
ผลการประเมินผู้บริหารองค์การ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

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

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

4. คะแนนในการประเมินเบื้องต้นของการพัฒนาตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 

300 คะแนน 280 คะแนน 290 คะแนน 300 คะแนน 310 คะแนน 320 คะแนน 



หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
 5. ร้อยละของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รบั

การพัฒนา 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การพัฒนาระบบราชการ   
สล. 1. ร้อยละของความส าเร็จในการรับ-ส่งหนังสือผา่นระบบ

สารบรรณ 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของการด าเนินการตามนโยบายกรมบรรลุผล
ส าเร็จ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถบริหารจัดการงานได้ส าเร็จ
เรียบร้อยครบถ้วน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของการก ากับดูแลและจัดการงานในสว่นความ
รับผิดชอบของการประสานราชการ ซึ่งการได้มาของข้อมูล 
เพื่อใช้ในการจัดท าของบประมาณและอ่ืน ๆ ให้กับส่วน
ภูมิภาคให้ส าเร็จเรียบร้อยตามเป้าประสงค ์

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

5. ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนความ
ต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) กรณี (COVID 
– 19) กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

6. ร้อยละของจ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขและยุติ
เร่ืองของศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : - 
 

 

 
 
 
 



หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
กจ. 1. ระดับความส าเร็จของการขอปรับปรุงการก าหนด

ต าแหน่งสถาปนิก ระดบัเชี่ยวชาญ 
ระดับ 1 : ประสานแจ้งหน่วยงาน เพื่อส ารวจรวบรวมข้อมลู
พื้นฐานหน่วยงานและสรุปสาระส าคัญของต าแหน่งเชิงคุณภาพ
ความยุ่งยากซับซ้อน และปรมิาณงานของต าแหน่งท่ีจะก าหนด 
ระดับ 2 : จัดท าค าขอและแบบประเมินค่างานเชิงลึก (Jethro) 
ระดับ 3 : ประชุมเจ้าหน้าที่ฝา่ยเลขาฯ ร่วม 3 ฝ่าย ได้แก่ 
กระทรวง ก.พ. กองการเจ้าหน้าที ่(ยผ.) และหน่วยงานท่ีจะ
ก าหนดต าแหน่งในกรม 
ระดับ 4 : กระทรวงน าเรื่องเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการก าหนด
ต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงเพือ่พิจารณา 
ระดับ 5 : กระทรวงเรื่องเข้าที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อให้
ความเห็นชอบการก าหนดต าแหนง่ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 

2. ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการท าส านวน
สอบสวนเพื่อเสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งพิจารณาแล้ว
เสร็จ (จ านวน 11 เรื่อง) 
ระดับ 1 : ด าเนินการแล้วเสรจ็ 20% (จ านวน 2-3 เรื่อง) 
ระดับ 2 : ด าเนินการแล้วเสรจ็ 40% (จ านวน 4-6 เรื่อง) 
ระดับ 3 : ด าเนินการแล้วเสรจ็ 60% (จ านวน 7-8 เรื่อง) 
ระดับ 4 : ด าเนินการแล้วเสรจ็ 80% (จ านวน 9-10 เรื่อง) 
ระดับ 5 : ด าเนินการแล้วเสรจ็ 100% (จ านวน 11 เรื่อง) 

ระดับ 4 
 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 



หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
 3. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการออกค าสั่งแต่งตัง้

ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับตน้ 
(โยธาธิการและผงัเมืองจังหวัด) ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบที่ ก.พ. ก าหนด (แจ้งค าสั่งผู้เกี่ยวข้อง) 
ระดับ 1 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ระดับ 2 : สรุปรายงานการประชมุ และเสนอขอความเห็นชอบ
จากกระทรวงมหาดไทย 
ระดับ 3 : จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) เสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 57 
ระดับ 4 : ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ลงนามในค าสั่ง
แต่งตั้ง (ย้าย) 
ระดับ 5 : แจ้งค าสั่งให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 

4. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯได้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
ระดับ 1 : เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยมีการปรับปรุงแก้ไขใน
สาระส าคญั เกินร้อยละ 30 ของรายละเอียด 
ระดับ 2 : เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยมีการปรับปรุงแก้ไขใน
สาระส าคญั เกินร้อยละ 20 ของรายละเอียด 
ระดับ 3 : เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยมีการปรับปรุงแก้ไขใน
สาระส าคญั เกินร้อยละ 10 ของรายละเอียด 
ระดับ 4 : เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยมีการปรับปรุงแก้ไข
เล็กน้อยที่ไม่ใช่ในสาระส าคญั 
ระดับ 5 : เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยไมม่ีข้อผิดพลาดหรือ
ปรับปรุงแก้ไขใด ๆ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 



 

หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
 5. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการขออนุมัติให้บุคคล

เข้าฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ ได้ทันตามก าหนดเวลา 
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 
6. ระดับความส าเร็จของผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2564 
(ITA 2021) 

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 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : -  
กค. 1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผา่นระบบ 

GFMIS ได้ภายในก าหนด 
ร้อยละ 
67.41 

ร้อยละ 
59.41 

ร้อยละ 
61.41 

ร้อยละ 
63.41 

ร้อยละ 
65.41 

ร้อยละ 
67.41 

2. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท างบบัญชีการเงิน ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
3. ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
4. ร้อยละของจ านวนการจัดจ้างที่ด าเนนิการถูกต้อง และ
เสร็จทันเวลาเปน็ไปตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 90 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
6. ร้อยละของบุคลากรของกองคลังที่ได้รบัการพัฒนา ร้อยละ 90 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : -  

กคส. 1. ร้อยละของโครงการก่อสร้างที่กองควบคุมการก่อสร้าง
ส่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน (สนับสนนุ สสผ. สวค., สสถ) 

ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 

2. จ านวนอาคารของทางราชการที่ได้รับการส ารวจ และ
ตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรง 

150 อาคาร ไม่น้อยกว่า 
140 อาคาร 

ไม่น้อยกว่า 
145 อาคาร 

ไม่น้อยกว่า 
150 อาคาร 

ไม่น้อยกว่า 
155 อาคาร 

ไม่น้อยกว่า 
160 อาคาร 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 70 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การให้บริการด้านชา่ง
และก ากับดูแลอาคาร 

 



หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
กนต. 1. ร้อยละความส าเร็จของการยกร่างกฎกระทรวงและร่าง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ร้อยละ 100 
(180 เรื่อง) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละความส าเร็จของร่างสญัญาที่ผา่นการตรวจสอบ ร้อยละ 90 
(300 สัญญา) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

3. ร้อยละความส าเร็จของส านวนสอบสวนทีผ่่านการ
ตรวจสอบ 

ร้อยละ 90 
(20 เร่ือง) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

4. ร้อยละความส าเร็จของข้อหารือด้านกฎหมายที่ผา่นการ
พิจารณา 

ร้อยละ 90 
(20 เร่ือง) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การบริการด้านกฎหมาย 
 

 

ปชส. 1. การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร
ขององค์กร 

55 ครั้ง 35 ครั้ง 40 ครั้ง 45 ครั้ง 50 ครั้ง 55 ครั้ง 

2. ความส าเร็จของการชี้แจงข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ 
 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 

3. กิจกรรมในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 

55 ครั้ง 35 ครั้ง 40 ครั้ง 45 ครั้ง 50 ครั้ง 55 ครั้ง 

4. ผู้รับบริการที่มีความพงึพอใจต่อองค์กร 
 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

5. การด าเนินงานเก่ียวกับโสตทศันูปกรณ์ เพื่อกิจกรรมด้าน
การข่าวและประชาสัมพนัธ์ 

155 ครั้ง 135 ครั้ง 140 ครั้ง 145 ครั้ง 150 ครั้ง 155 ครั้ง 

6. การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพนัธ์ภารกิจกรมฯ ผา่น
ช่องทางตา่ง ๆ 

8 คร้ัง 4 คร้ัง 5 คร้ัง 6 คร้ัง 7 คร้ัง 8 คร้ัง 

7. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพนัธ์ภารกิจกรมฯ 
ให้แก่หน่วยงานทั้งสว่นกลางและส่วนภูมิภาค 

10 ครั้ง 2 คร้ัง 4 คร้ัง 6 คร้ัง 8 คร้ัง 10 ครั้ง 

 



หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
 8. บุคลากรของกองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ทีไ่ด้รับการ

พัฒนา 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมอืงสู่สาธารณชนได้อย่าง
ทั่วถึง เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม 

 

กผง. 1. ร้อยละความส าเร็จในการน านโยบายและแผนปฏิบัติการ
ไปสู่การปฏิบัต ิ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

2. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท างบประมาณประจ าปีเทียบ
กับเป้าหมายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรย้อนหลัก 3 ปี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

3. ร้อยละความส าเร็จของการให้ค าปรึกษาในการ
ด าเนินงาน ตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปี แยกตาม
ผลผลติ/โครงการ/หนว่ยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

4. ระดับความส าเร็จของการติดตามผลการด าเนนิงาน ตาม
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 

5. ร้อยละของบุคลากรของกองแผนงานทีไ่ด้รับการพฒันา ร้อยละ 50 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 
สนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง  

กวท. 1. จ านวนงานที่ให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านชา่ง 920 งาน 800 – 850 
งาน 

851 - 900 
งาน 

901 – 950  
งาน 

951 – 
1000 
งาน 

มากกว่า 
1000 
งาน 

2. จ านวนงานวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวสัดุด้านปฐพี
วิศวกรรมและวัสด ุ

920 แห่ง 800 – 850 
แห่ง 

851 - 900 
แหง่ 

901 – 950  
แห่ง 

951 – 1000 
แห่ง 

มากกว่า 
1000 
แห่ง 

3. ร้อยละของการรักษารอบระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 
(ทดสอบวสัดุคอนกรีต) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 80  ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 90 ร้อยละ 80  ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 



หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
 5. ร้อยละของบุคลากรของกองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ

วัสดุที่ได้รบัการพัฒนา 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 80  ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : พื้นฐานดา้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน การให้บริการด้านช่างและ
ก ากับดูแลอาคาร 

 

กอพ. 1. ร้อยละความส าเร็จของงานออกแบบก่อสร้างพลับพลา
พิธี งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละความส าเร็จงานตกแต่งสถานที่งานพิธีตา่ง ๆ 
ต้อนรับบุคคลส าคัญ สมเด็จพระสังฆราชฯ องคมนตรี 
คณะรัฐมนตร ี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

3. ร้อยละความส าเร็จของงานแนะนะให้ค าปรึกษา  
ในการตกแต่งสถานที่ งานพิธีตา่ง ๆ ของทางราชการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การให้บริการด้านชา่ง  
ศทส. 1. ร้อยละความส าเร็จของการซ่อม บ ารุง รักษา ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงของกรมฯ 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

2. ระดับความส าเร็จในการท าหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 

3. ระดับความส าเร็จในการท าหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 

4. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการบริการของกรมฯ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

5. ระดับความส าเร็จในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร ระดับ 5 1 2 3 4 5 
 



หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
 6. ระดับความส าเร็จในการปรบัปรุงเว็บไซต์กรมฯ ระดับ 5 1 2 3 4 5 

7. จ านวนระบบโปรแกรมประยกุต์ที่ได้รับการพฒันา 2 ระบบ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1 ระบบ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 ระบบ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน :  
1. ยกระดับการบริการสู่บริการดจิิทัลส าหรับผูร้ับบริการทุกภาค
ส่วนอย่างท่ัวถึง 
2. ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์นวัตกรรมดิจิทัลมุ่งสู่การ
ปฏิบัติงานแบบอัจฉรยิะ 
3. สรา้งความเข้มแข็งและปลอดภยัทางเทคโนโลยีดิจิทลั 
4. พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรให้มสีมรรถนะด้านดิจิทลั
ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

 

สบม. 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการผังเมืองให้กับบุคลากรกรม/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15 ครั้ง 3 คร้ัง 6 คร้ัง 9 คร้ัง 12 ครั้ง 15 ครั้ง 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพฒันาบุคลากรด้านชา่งให้แก่
บุคลากรกรม/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

400 คน 120 คน 190 คน 260 คน 330 คน 400 คน 

3. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 
ระดับ 1 : จัดท าแบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรม/
สัมมนาประจ าปีและน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์หาความ
ต้องการในการฝึกอบรม 
ระดับ 2 : จัดท าร่างแผนพัฒนาบคุลากรประจ าปีน าเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา 
ระดับ 3 : ด าเนนิการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีแยก
ตามยุทธศาสตรห์รือภารกิจของกรม 
ระดับ 4 : น าเสนอแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
ระดับ 5 : ผู้บรหิารอนุมตัิแผนพัฒนาบุคลากรประจ าป ี

ระดับ 5 1 2 3 4 5 



 

หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
 5. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางและวิธีการ

คัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
เพื่อใช้ประโยชน์ในการแบง่ปนัและน าไปปฏิบตัิ 
ระดับ 1 : แต่งตั้งคณะท างาน CKO ที่ปรึกษาทีมงาน KM และ
ทีมงาน KM กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจ าป ี
ระดับ 2 : จ าแนกองคค์วามรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อจดัท าเป็นแผนการจดัการความรู ้
ระดับ 3 : เสนออธิบดเีพื่อขออนุมัติแผนการจัดการความรู ้
ระดับ 4 : ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
ระดับ 5 : ด าเนินการเผยแพร่องคค์วามรู ้

ระดับ 5 1 2 3 4 5 

6. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การพัฒนาบุคลากรกรม
ทุกระดับและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัตงิานอย่างมืออาชีพ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนภารกิจกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

 

สนอ. 1. จ านวนการพัฒนาปรบัปรุงและจัดท าข้อบังคับเก่ียวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินและ 
ถมดิน และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

8 ฉบับ 1 ฉบับ 2 ฉบับ 4 ฉบับ 6 ฉบับ 8 ฉบับ 

2. จ านวนการพิจารณาอุทธรณค์ าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 80 เรื่อง 43 เรื่อง 56 เรื่อง 64 เรื่อง 72 เรื่อง 80 เรื่อง 
3. จ านวนการให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือ และ
พิจารณาข้อร้องเรียน เก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และ
กฎหมายขุดดินและถมดิน 
 

394 เรื่อง 78 เรื่อง 157 เรื่อง 236 เรื่อง 315 เรื่อง 394 เรื่อง 



หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
 4. จ านวนการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทภาครัฐ 110 หลัง 20 หลัง 40 หลัง 60 หลัง 80 หลัง 110 หลัง 

5. จ านวนการประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน 
(ร่วมกับ สยผจ.) 

450 หลัง 370 หลัง 390 หลัง 410 หลัง 430 หลัง 450 หลัง 

6. จ านวนการตรวจสอบความปลอดภัย ออกใบอนุญาต 
และต่ออายุเก่ียวกับสถานที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ 

320 แห่ง 192 แห่ง 224 แห่ง 256 แห่ง 288 แห่ง  320 แห่ง 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : - 
 

 

สปภ. 1. ความส าเร็จของจ านวนผังเมอืงรวมจังหวัดที่ด าเนินการ
ปรับปรุงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็น
ผังแม่บทการพฒันาพื้นที่ของจังหวัด 
ในขั้นตอนที่ 1 – ขั้นตอนที่ 3 (จ านวน 16 จังหวัด) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : - 
 

 

สผม. 1. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  
(ขั้นตอน : ส ารวจฯ 10 ผัง) 

10 ผัง 6 ผัง 7 ผัง 8 ผัง 9 ผัง 10 ผัง 

2. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดบัอ าเภอ) 
(ขั้นตอน : ส ารวจฯ 40 ผัง) 

40 ผัง 20 ผัง 25 ผัง 30 ผัง 35 ผัง 40 ผัง 

3. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (EEC) 
(ขั้นตอน : ส ารวจฯ 7 ผัง) 

7 ผัง 3 ผัง 4 ผัง 5 ผัง 6 ผัง 7 ผัง 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : -  
 
 
 
 



หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
สวป. 1. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ทีไ่ด้รับการประเมินผล

ในขั้นตอน 1-7 
4 ผัง - 1 ผัง 2 ผัง 3 ผัง 4 ผัง 

2. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ทีไ่ด้รับการประเมินผล
ในขั้นตอนที่ 8-10 

7 ผัง 3 ผัง 4 ผัง 5 ผัง 6 ผัง 7 ผัง 

3. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ทีไ่ด้รับการติดตาม
สภาพการณ์การเปลีย่นแปลงรายป ี

60 ผัง 12 ผัง 24 ผัง 36 ผัง 48 ผัง 60 ผัง 

4. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ทีไ่ด้รับการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการวางผัง (ผังเปิดใหม่) 

11 ผัง 3 ผัง 5 ผัง 7 ผัง 9 ผัง 11 ผัง 

5. ความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลด้านประชากร 
เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการ
วางผังและการประเมินผลผัง (ท่ัวประเทศ) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

6. ร้อยละของบุคลากรส านักวิเคราะห์และประเมินผลที่
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : ส่งเสริม สนบัสนุน การ
วางและจัดท าผังเมือง โดยด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การวางผังเมืองรวม และประเมนิผลการเปลี่ยนแปลง
สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผงัเมืองรวม 

 

สวผ. 1. จ านวนการให้บริการด้านการส ารวจรังวัด  
(ส ารวจจัดท าแผนที่กรรมสิทธิ์ทีด่ินของรัฐ) 

10 แห่ง 7 แห่ง 8 แห่ง 9 แห่ง 10 แห่ง 11 แห่ง 

2. จ านวนการให้บริการด้านส ารวจรังวัด  
(บ ารุงรักษาสถานีโครงข่ายอ้างอิง GNSS) 

14 สถาน ี 11 สถาน ี 12 สถาน ี 13 สถาน ี 14 สถาน ี 15 สถาน ี

3. จ านวนการให้บริการและสนบัสนนุด้านวิศวกรรม 
เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามผงัเมือง (ส ารวจปักหลักหมุด
แนวถนนโครงการคมนาคมขนสง่ตามผังเมืองรวม) 

3 แห่ง - 1 แห่ง 2 แห่ง 3 แห่ง 4 แห่ง 



หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
 4. จ านวนพืน้ที่ที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ(GIS) 30 แห่ง 15 แห่ง 20 แห่ง 25 แห่ง 30 แห่ง 35 แห่ง 

5. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่มีระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (GIS) 

9 ผัง 6 ผัง 7 ผัง 8 ผัง 9 ผัง 10 ผัง 

6. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล ระดับ 3 ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
7. รายงานประเมินผลการคมนาคมและขนส่ง ร้อยละ 90 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : -  

สวค. 1. จ านวนงานที่ให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านชา่ง 450 ครั้ง 270 ครั้ง 315 ครั้ง 360 ครั้ง 405 ครั้ง 450 ครั้ง 
2. งานที่ให้บริการด้านชา่งมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้านช่างและเปน็ไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 

สสถ. 1. จ านวนงานที่ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 
มัณฑนศิลป์ และภูมสิถาปัตยกรรม 

125 งาน 105 งาน 110 งาน 115 งาน 120 งาน 125 งาน 

2. จ านวนงานที่ให้ค าปรึกษาดา้นช่าง 40 งาน 20 งาน 25 งาน 30 งาน 35 งาน 40 งาน 
3. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 80 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : พัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน
การให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
ภูมิสถาปัตยกรรม และการให้ค าปรึกษาดา้นช่าง 

 

 
 
 
 
 
 



หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
สสผ. 1. จ านวนโครงการพัฒนาตามผงัเมือง ที่ด าเนินการแลว้

เสร็จ  
19 โครงการ 15 โครงการ 16 โครงการ 17 โครงการ 18 โครงการ 19  โครงการ 

2. จ านวนโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ า
ภายในประเทศและเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าชายแดน ที่
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

40 โครงการ 20 
โครงการ 

25 
โครงการ 

30 
โครงการ 

35 
โครงการ 

40 
โครงการ 

3. พื้นที่ที่ได้รบัการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยและน้ าทว่ม 

20 โครงการ 16 
โครงการ 

17 
โครงการ 

18 
โครงการ 

19 
โครงการ 

20 
โครงการ 

4. พื้นที่ชุมชนในจงัหวัดชายแดนใต้ได้รับการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

18 โครงการ 14 
โครงการ 

15 
โครงการ 

16 
โครงการ 

17 
โครงการ 

18 
โครงการ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : -  
สวส. 1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดประชุม ศึกษาดูงาน ตามค า

ขอของคณะชาวต่างประเทศ รวมถึงการจัดประชุม
คณะท างานฯ ที่ได้รบัมอบหมายในฐานะเลขานุการ
คณะท างาน 

ร้อยละ 95 ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 95 
ขึ้นไป 

2. ร้อยละความส าเร็จในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน
และต่างประเทศเพื่อสนบัสนนุขอ้มูลวิชาการตามภารกิจของ
กรมที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมประชาคมอาเซียนและ/หรือ
ประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

ร้อยละ 95 ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 95 
ขึ้นไป 

3. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนองบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบรายจา่ยอื่น รายการค่าใช้จา่ยในการ
เจรจาและประชุมนานาชาติ ของกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง เสนอกระทรวงมหาดไทย (งบ กต.สป.มท.) 

ร้อยละ 95 ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 95 
ขึ้นไป 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : - 
 

 

 



หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
กผฉ. 1. จ านวนศึกษา ออกแบบวางและสนับสนุนด้านการผัง

เมืองที่ด าเนินการศึกษา ออกแบบวางผังฯ ในขั้นตอนงวด
งานที่ 2 (รายงานความก้าวหนา้คร้ังที่ 1) 

17 ผัง 9 ผัง 11 ผัง 13 ผัง 15 ผัง 17 ผัง 

2. จ านวนผังพืน้ที่เฉพาะ (ผังเมืองที่จัดท า) ทีด่ าเนนิการถึง
ขั้นตอนสรุปผลการวิเคราะห์และจดัท าผังร่างผงัพื้นที่เฉพาะ 

18 ผัง 10 ผัง 12 ผัง 14 ผัง 16 ผัง 18 ผัง 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : พัฒนาพื้นที่และเมืองนา่
อยู่อัจฉริยะ 

 

สจพ. 1. จ านวนพืน้ที่ทีไ่ด้รับการพัฒนาด้วยวธิีการจัดรูปที่ดนิ 2,196 ไร่ 440 ไร ่ 880 ไร ่ 1,320 ไร่ 1,760 ไร่ 2,200 ไร่ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : ปรับปรุงวิธีการพัฒนา
พื้นที่โดยการจัดรูปที่ดนิให้สามารถน าไปปฏิบัตไิด้อย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

 

สกผช. 1. ร้อยละความส าเร็จของระยะเวลาการจัดท ารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาต ิ

10 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

14 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 60) 

13 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 70) 

12 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 80) 

11 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 90) 

10 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

2. ร้อยละความส าเร็จของจ านวนคร้ังในการจัดการประชุม
คณะกรรมการผังเมืองที่มีประสทิธิภาพ 

20 ครั้ง/ปี 
(ร้อยละ 100) 

12 ครั้ง/ปี 
(ร้อยละ 60) 

14 ครั้ง/ปี 
(ร้อยละ 70) 

16 ครั้ง/ปี 
(ร้อยละ 80) 

18 ครั้ง/ปี 
(ร้อยละ 90) 

20 ครั้ง/ปี 
(ร้อยละ 100) 

3. ร้อยละความส าเร็จของระยะเวลาการจัดท ารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

7 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

11 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 60) 

10 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 70) 

9 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 80) 

8 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 90) 

7 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

4. ร้อยละความส าเร็จของจ านวนคร้ังในการจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดา้นการผงัเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ 

12 ครั้ง/ปี 
(ร้อยละ 100) 

4 คร้ัง/ปี 
(ร้อยละ 60) 

6 คร้ัง/ปี 
(ร้อยละ 70) 

8 คร้ัง/ปี 
(ร้อยละ 80) 

10 ครั้ง/ปี 
(ร้อยละ 90) 

12 ครั้ง/ปี 
(ร้อยละ 100) 

5. ร้อยละความส าเร็จของระยะเวลาการจัดท ารายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านการผังเมือง 

10 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

14 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 60) 

13 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 70) 

12 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 80) 

11 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 90) 

10 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

6. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทนัเวลาของ
ปีงบประมาณ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 95 

 



หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
 7. ร้อยละความส าเร็จของจ านวนคร้ังในการจัดการประชุม

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานการด าเนนิการด้าน
การผังเมืองที่มีประสทิธิภาพ 

12 ครั้ง/ปี 
(ร้อยละ 100) 

4 คร้ัง/ปี 
(ร้อยละ 60) 

6 คร้ัง/ปี 
(ร้อยละ 70) 

8 คร้ัง/ปี 
(ร้อยละ 80) 

10 ครั้ง/ปี 
(ร้อยละ 90) 

12 ครั้ง/ปี 
(ร้อยละ 
100) 

8. ร้อยละความส าเร็จของระยะเวลาการจัดท ารายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานการ
ด าเนินการดา้นการผังเมือง 

10 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

14 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 60) 

13 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 70) 

12 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 80) 

11 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 90) 

10 วัน/ครั้ง 
(ร้อยละ 
100) 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : -  
สสบช. 1. ร้อยละความส าเร็จในการควบคุมงานที่ได้มาตรฐานดา้น

ช่าง 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การให้บริการด้านชา่ง
และก ากับดูแลอาคาร 

 

กตร. 1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนการตรวจราชการ
ประจ าป ี

ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานการประชุม
ผู้ตรวจราชการกรม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

3. ร้อยละความส าเร็จในการประสานงานเตรียมการส าหรับ
การตรวจราชการ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของบุคลากรของกองตรวจราชการที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : -       

สกจพ. 1. จ านวนโครงการที่ได้รบัการสนับสนุนดา้นการเงินจาก
กองทุนจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพืน้ที่ 

2 โครงการ - - 1 โครงการ - 2 โครงการ 

2. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานทนุหมุนเวียนตาม
บันทึกตกลงกบักรมบัญชีกลาง 
 

คะแนน 3.5 
(ร้อยละ 100) 

คะแนน 1.5 คะแนน 2 คะแนน 2.5 คะแนน 3 คะแนน 3.5 

 



หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
 3. ร้อยละความส าเร็จในการให้ค าปรึกษาแนะน าและ

ติดตามประเมนิผลผู้ด าเนนิโครงการจัดรูปที่ดินฯ ในการรับ
การสนับสนนุด้านการเงินจากกองทุนฯ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

4. จ านวนเอกสารทีไ่ด้เผยแพรป่ระชาสัมพนัธ์ 2 เรื่อง - - 1 เรื่อง - 2 เรื่อง 
5. ร้อยละของบุคลากรของส านกังานกองทุนจดัรูปที่ดนิเพื่อ
พัฒนาพื้นทีท่ี่ได้รบัการพัฒนา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 

กบร. 1. จ านวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ าที่ถูกก าจัด 1,200,000 
ตัน 

720,000 
ตัน 

(60%) 

840,000 
ตัน 

(70%) 

960,000 
ตัน 

(80%) 

1,080,000
ตัน 

(90%) 

1,200,000 
ตัน 

(100%) 
2. ความส าเร็จของงานซ่อมแซมและปรับปรุงเข่ือนป้องกัน
ตลิ่ง/ป้องกนัน้ าท่วม (จ านวน 7 แห่ง) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 50% 

จัดท ารูปแบบ
รายการ 
แล้วเสร็จ 
100% 

จัดซื้อจัดจ้าง 
แล้วเสร็จ 
100% 

ด าเนินการ 
ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

20% 

ด าเนินการ 
ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

30% 

ด าเนินการ 
ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

50% 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : พัฒนาพื้นที่และเมืองนา่
อยู่อัจฉริยะ 

 

กมร. 1. ปริมาณงานก่อสร้างทีไ่ด้รับการประมาณราคา 
ในรอบปี (2564) 

100 งาน ไม่น้อยกว่า 
80 งาน 

ไม่น้อยกว่า 
85 งาน 

ไม่น้อยกว่า 
90 งาน 

ไม่น้อยกว่า 
95 งาน 

ไม่น้อยกว่า 
100 งาน 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : -  
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