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กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

 
คํานํา 

 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ โดยแผนระดับท่ี 1 

ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ และแผนระดับท่ี 3 
ไดแก แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระยะ 5 ป แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการรายปหรือแผนอ่ืนๆ และ 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ไดมีมติใหทุกสวนราชการปรับปรุงแผนระดับ 3 ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

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  
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี ท่ีแถลงตอสภา 
และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยในวาระเริ่มแรกใหจัดทําเปนแผน 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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. 2563 – 2565) และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป รวมถึงยุทธศาสตรและนโยบายสําคัญๆ 
เชน ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
เปนตน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึ งไดนํายุทธศาสตร ดังกลาวสูการปฏิบัติ  โดยการถายทอดตัวชี้วัด 
และคาเปาหมายระดับองคการลงสูระดับหนวยงานและบุคคล ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อน
การปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

อํานาจหนาท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเก่ียวกับงานดานการผังเมืองระดับตางๆ การโยธาธิการ การออกแบบ 
การกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในดานการพัฒนา เมือง พ้ืนท่ี และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนท่ีดิน ระบบการตั้งถ่ินฐาน
และโครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และ 
การผังเมือง เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง และสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองท่ีดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใหมีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี ้

๑. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดิน กฎหมายวาดวยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒. วางและจัดทําผังเมืองประเภทอ่ืนๆตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามท่ีสวนราชการอ่ืนรองขอ
และดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองนั้นๆ 

๓. ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผล และพัฒนามาตรฐาน
ดานการผังเมืองและโยธาธิการ 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  
ปรับปรุงนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาประเทศใหทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตโดยเฉพาะ
ภารกิจดานการผังเมืองท่ีเปนภารกิจสําคัญ ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศใหเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศ ท้ังนี้รัฐบาลก็ไดใหความสําคัญกับภารกิจดานผังเมืองมาก โดยมีความมุงหวังใหผังเมือง สามารถเปนกรอบชี้นํา
ในการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยจึงไดมอบหมายให
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทํายุทธศาสตรกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยใชเทคนิค Scenario Planning  
ซ่ึงในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรก็ไดมีการวิเคราะหถึงความจําเปนในการพัฒนาในดานของนโยบายสําคัญ ๆ  
ในการพัฒนาประเทศ 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 และมีภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 
 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2563 – 2565 มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของกระทรวงมหาดไทย เ พ่ือบําบัดทุกข บํารุงสุข ของประชาชน ซ่ึงมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
โดยแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยมีการกําหนดแผนงาน/โครงการ ลงไปถึงในระดับชุมชนและประชาชน
อยางแทจริง ซ่ึงการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพก็ตองอาศัยความรวมมือจากภาคเอกชนและ
ประชาชน เพ่ือใหการดําเนินงานภาครัฐสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะ
ภารกิจดานผังเมืองการพัฒนาเมืองหรือชุมชนการอาคารและการบริการดานชางก็ตองอาศัยความรวมมือ 
จากภาคเอกชนและประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีในทุกระดับ รวมท้ัง
สรางจิตสํานึกและการบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบายของผูบริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความสําคัญในการวางรากฐานของบานเมือง คือ เรื่องผังเมือง เปรียบเสมือน
พิมพเขียวของการสรางเมือง ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะกําหนดทิศทางของเมืองในอนาคต นอกจากนั้นยังใหความสําคัญ
กับบทบาทของการเปนชางของแผนดินและสถาปนิกของแผนดิน ผูบริหารไดมีนโยบายท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย ภายใตสภาวะแวดลอมของการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สังคมในปจจุบัน โดยดําเนินการจัดทําเปาหมายในการใหบริการหนวยงาน ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ 4 ดาน 
ไดแก 
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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
อาคารทดสอบวัสดุและใหคําปรึกษาดานชาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถือเปนหนวยงานหลักดานชาง เปนชางหลวง
ของแผนดิน เปนสถาปนิกและนักผังเมืองของประเทศ 

ผูบริหารของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดใหความสําคัญในการขับเคลื่อนและดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 ดาน 
อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหประชาชนมีความสุขอาศัยอยูในชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีดีมีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
ดานความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว มีการคาดการณ 
ไดยากและซับซอนมากยิ่งข้ึน ทําใหหนวยงานตางๆตองมีการประสานงานการทํางานรวมกัน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ไดรับหนาท่ีในการวางรากฐานของบานเมืองโดยเฉพาะเรื่อง “ผังเมืองเปรียบเสมือนกับเปนพิมพเขียวของการสรางเมือง” 
ซ่ึงตองมีความชัดเจนและตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ การวางผังเมืองเปนเรื่องท่ียากเนื่องจากเก่ียวเนื่องกับ
ผลประโยชน มีท้ังผูไดประโยชนและเสียประโยชน บทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมีความสําคัญมาก  
กรมจึงใหความสําคัญรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ประชาสัมพันธทําความเขาใจกับประชาชน 
เพ่ือใหตระหนักถึงประโยชนของการวางผังเมืองในภาพรวม ซ่ึงเปนการแกปญหาเมืองอยางยั่งยืนและตองอาศัย 
ความเขาใจความเสียสละของประชาชนอันเปนหัวใจสําคัญในการวางผังเมือง 

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

หากเราตองการพัฒนาประเทศใหเกิดผลสําเร็จอยางสูงสุด จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย 
ไมวาจะเปนผูขอรับบริการหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการใหขอมูลท่ีแสดงถึง
ความตองการปญหาผลกระทบ สิ่งท่ีอยากใหดําเนินการแกไขตลอดจนความคาดหวังท่ีแทจริงเพ่ือท่ีจะไดนํามาสู 
การรวมคิดรวมกันวิเคราะหและวางแผนดําเนินการแกไขตอไป 
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ความตองการของผูบริหารในระดับประเทศ 
นอกจากกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแลว ยังมีกลุมของผูมีท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ อาทิเชน องคกรอิสระ

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี นักการเมือง คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เปนตน ซ่ึงถือวาเปนกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินการตามภารกิจดานผังเมืองเหมือนกันท่ีกระบวนการจัดทําผังเมือง 
มีสวนเก่ียวของในดานนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมือง รวมถึงกระบวนการออกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการผังเมือง
เพ่ือบังคับใชและกํากับดูแลเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายผังเมืองตอไปซ่ึงความตองการหรือความคาดหวังของกลุมนี้  
คือทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการขับเคลื่อนและการนําผังเมืองไปปฏิบัติ 
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
นําเขาท่ีจะชวยกําหนดภาพและทิศทางของภารกิจขององคกรท่ีจะกาวตอไปขางหนาซ่ึงมีผลตอความสําเร็จ 
ขององคกรในอนาคต 

 
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 รวมถึงการใหคําปรึกษา 
แนะนํา และใหบริการดานชาง เพ่ือใหงานกอสรางไดมาตรฐาน ม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย มีอัตลักษณและประหยัด
พลังงาน 
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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 
 

เปาหมายการดําเนินงานของหนวยงาน (Goal) 
 

เปาหมายขององคกรจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเม่ือ ภารกิจท่ีองคกรดําเนินการอยูสามารถตอบสนอง 
ความตองการของลูกคาไดอยางท่ัวถึงท้ังภาครัฐ/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 การท่ี ทุกภาคส วนใหความรวมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองคกรปกครองทองถ่ิน  
ในการใหขอมูลท่ีถูกตองและมีสวนรวมในการดําเนินภารกิจดานการผังเมืองจะทําใหเมืองไดรับการพัฒนา 
ท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวในอนาคตและการท่ีผังเมืองไดรับการยอมรับ 
และสนับสนุนในทุกฝายจะสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการสรางความเสมอภาคในภูมิภาคไดอีกดวย 
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ดังนั้น เปาหมายการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในอนาคต คือ ประเทศมีผังเมืองเปนกรอบชี้นํา
ในการพัฒนาเมือง/ชุมชน มีการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม 
มีความนาอยู อาคารภาครัฐมีความม่ันคงแข็งแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงการพัฒนา
ดังกลาว จะสามารถสรางความสมดุลระหวางเมืองกับชนบท ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสอดคลอง
กับความตองการของสังคมโดยรวม อีกท้ังยังมีสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวย 

 
ความเส่ียงของภารกิจ (Risk) 
 

ความเสี่ยงในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดตลอดเวลา เพราะแตละภารกิจเปนภารกิจท่ีเก่ียวของและมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง
จึงตองมีการวางแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมซ่ึงความเสี่ยงในการวางแผน
ปฏิบัติราชการสวนใหญมีความผิดพลาดในกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆทําใหมีการวางแผนกลยุทธ 
ท่ีไมทันตอสถานการณ ท้ังในดานกายภาพของพ้ืนท่ี ดานเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมรวมถึงการคาดการณและ
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงถาหากการวิเคราะหสภาพแวดลอมในเบื้องตนผิดทิศทางก็จะสงผลให 
การวางแผนปฏิบัติราชการผิดทิศทางตามไปดวย ซ่ึงเปนเหตุใหการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ไมสอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้น กระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก จึงมีความสําคัญมากเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุสําคัญ 
ท่ีภารกิจผังเมืองมีความเสี่ยงและไมสามารถชี้นําการพัฒนาได จะพบวาบุคลากรท่ีรับผิดชอบในข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูล
ขาดความรูและความเชี่ยวชาญในการวางแผน อีกท้ังยังไมมีขอมูลท่ีถูกตองและทันสมัยในการวิเคราะหและ
คาดการณสถานการณตางๆท่ีเกิดข้ึนในอนาคตท่ีสําคัญในกระบวนการวางแผนตองมีการกําหนดเปาหมาย (Goal)  
ไวชัดเจนสามารถดําเนินการได และการวางแผนปฏิบัติราชการจะตองสามารถปรับเปลี่ยนได เพ่ือใหการดําเนินงาน
ทันกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจากการวางแผนการปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) พบวามีขอจํากัดและ 
มีความเสี่ยงในการดําเนินการดังนี้ 

1) ขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไมสอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
2) ขอจํากัดของระบบฐานขอมูลท่ีใชในการแผนปฏิบัติราชการ เชน การแผนงาน/โครงการในการสนับสนุน

การวางและจัดทําผังเมืองการพัฒนาเมืองยังขาดความทันสมัยและไมเชื่อมโยงกันและท่ีสําคัญขอมูลไม Automatic  
ในการ update ในเรื่องของการใชประโยชนท่ีดิน เชน การอนุญาตใหกอสรางอาคารของทองถ่ิน เปนตน ทําใหไมเห็นภาพ
ของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภาพของเมืองไม dynamics 

3) ขอจํากัดในเรื่องของการลิดรอนสิทธิตางๆของประชาชนทําใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไมให
ความรวมมือ ซ่ึงสงผลกระทบตอการพัฒนาพ้ืนท่ีในระยะยาวท่ีแตละเมืองไมมีทิศทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน 

ดังนั้น การจะผลักดันหรือขับเคลื่อนใหแผนปฏิบัติราชการประสบความสําเร็จ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
จะตองมีการวางแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ีชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือขจัดความเสี่ยง
และอุปสรรคใหลดลงไดมากท่ีสุด รวมท้ังการปรับปรุงแกไขกฎหมายผังเมืองใหทันสมัยและสอดคลองกับทิศทาง 
การพัฒนาเมืองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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เปาหมายการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
ประจําปงบประมาณ 2565 

 

• ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ 
1) ผลสัมฤทธิ์ : พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน มีผังเมืองเปนกรอบในการพัฒนา เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเปนเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม ลดความเสี่ยง และผลกระทบจากปญหา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประชาชนไดรับประโยชนจากการพัฒนาเมือง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 
- ตัวชี้วัด : พ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําท่ีไดรับการปองกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําท่ัวประเทศ 

(131,682 เมตร) 
- ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ (รอยละ 100) 
- ตัวชี้วัด : จํานวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ชุมชน ท่ีดําเนินการโดยกระบวนการมีสวนรวม 

ของประชาชนเพ่ือเปนผังแมบทในการพัฒนาพ้ืนท่ี (36 ผัง) 
- ตัวชี้วัด : ประชาชนท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน จากปญหาอุทกภัยน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชน (49,039 ไร) 
- ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

(รอยละ 70) 
 

• ตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
(1) ประเทศมีผังเมืองเปนกรอบชี้นําในการพัฒนา 

 ตัวชี้วัดเชิงประมาณ : พ้ืนท่ีภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจไดรับการวางผังเมือง (137 ผัง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พ้ืนท่ีภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีไดรับการวางผังเมืองแลวเสร็จ  

มีการประกาศบังคับใชและเปนกรอบแนวทางการพัฒนาท่ีเปนไปตามมาตรฐานผังเมือง  
(รอยละ 100) 

(2) บรรเทาน้ําทวมและอุทกภัยในพ้ืนท่ีชุมชนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ และพ้ืนท่ีการเกษตรอยางเปนระบบ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พ้ืนท่ีไดรับการปองกันและลดผลกระทบ (49,039 ไร) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสราง เพ่ือปองกันอุทกภัยและน้ําทวม 

มีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
(3) พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใชประโยชน และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสม  

มีความนาอยู ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนท่ีเมืองและชุมชน ไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนเมืองนาอยู 

ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(214 แหง) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองและชุมชนไดรับประโยชนจากการพัฒนาเมือง  
การปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงสภาพแวดลอมเมือง พรอมองคประกอบโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ 
ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีโอกาสในการสรางรายไดเพ่ิมข้ึน (รอยละ 80) 

 
 



12 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร  

(4) งานกอสรางมีความม่ันคง ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนงานกอสรางปรับปรุงอาคารแลวเสร็จ (1 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานกอสรางปรับปรุงอาคารไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ (รอยละ 100) 

(5) พ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศและพ้ืนท่ีชายฝงทะเล ไดรับการปองกันการกัดเซาะ  
มิใหเกิดการสูญเสียดินแดน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวรองน้ําลึกท่ีเปนเสนแบงเขต
ระหวางประเทศมิใหเปลี่ยนแปลง เพ่ือขจัดเง่ือนไขความไมเขาใจกับประเทศเพ่ือนบานและปองกันชีวิตและ
ทรัพยสิน ตลอดจนรักษาผลประโยชนชาติ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พ้ืนท่ีตามแนวแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ และพ้ืนท่ีชายฝงทะเล ไดรับ

การปองกันการกัดเซาะแลการพังทลายของตลิ่ง (39,008 เมตร) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเสียหายบริเวณพ้ืนท่ีตามแนวแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ 

และพ้ืนท่ีชายฝงทะเลลดลง (รอยละ 100) 
(6) พ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําไดรับการปองกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ํา 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ํา ไดรับการปองกันการกัดเซาะการพังทลาย (13,682 เมตร) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเสียหายตลิ่งริมแมน้ําท่ัวประเทศลดลง (รอยละ 100) 

(7) มีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียว ไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (28 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสราง มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

ตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
(8) เหตุรุนแรงลดลง 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ใหมีความนาอยู ปลอดภัย (207 แหง) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนความตองการประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการตอบสนอง ไมนอยกวา 
รอยละ 50 ของความตองการรวม  

(9) เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง) 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พ้ืนท่ีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไดรับการวางผัง ไมนอยกวา (4 ผัง) 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพ่ือพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก (1 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(10 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสราง มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

ตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
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แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาต ิ
โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
 วัตถุประสงค :  

- สนับสนุนดานออกแบบ กอสราง และบํารุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวง 
เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : จํานวนงานกอสรางปรับปรุงอาคารแลวเสร็จภายในเวลาและงบประมาณท่ีกําหนด (1 โครงการ) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : งานกอสรางปรับปรุงอาคารไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ (รอยละ 100) 

 
แผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
โครงการท่ี 1 : โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงเพ่ือปองกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
 วัตถุประสงค :  

- ลดความเสียหายและปองกันการพังทลายของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ รักษาเขตแดน
ทางธรรมชาติตลอดแนวแมน้ําชายแดน และปองกันการพังทลายของตลิ่งริมทะเล 

 เชิงปริมาณ : 
  ตัวชี้วัด : ความยาวของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําตามชายแดนระหวางประเทศและพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 
ไดรับการปองกันการพังทลาย (39,008 เมตร) 
 เชิงคุณภาพ :  

ตัวชี้วัด : เข่ือนปองกันตลิ่งท่ีกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
 
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัต ิ
โครงการท่ี 1 : โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงริมแมน้ําภายในประเทศ 
 วัตถุประสงค :  

- ลดความเสียหายและปองกันการพังทลายของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําภายในประเทศ 
เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : ความยาวของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําภายในประเทศ ท่ีไดรับการปองกัน (131,682 เมตร) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : เข่ือนปองกันตลิ่งท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  
(รอยละ 100) 
 

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
ผลผลิตท่ี 1 : การใหบริการดานชางและกํากับดูแลอาคาร 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือใหงานบริการดานชางตลอดจนงานกอสรางตางๆ  ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการและมีความปลอดภัย 
- เพ่ือใหประชาชนไดรับความปลอดภัยจากการใชสอยอาคารอยางมีมาตรฐาน โดยจัดใหมีการปรับปรุงแกไข

และพัฒนากฎระเบียบขอกฎหมายให ทันสมัย มีผลการบังคับใช  พรอมท้ังมีการติดตาม 
การบังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่อง 
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 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนงานท่ีใหบริการและใหคําปรึกษา (128,000 ครั้ง) 
  ตัวชี้วัด : จํานวนอาคารภาครัฐท่ีไดรับการกํากับ ดูแล และตรวจสอบ (5,500 อาคาร) 
 เชิงคุณภาพ :  

ตัวชี้วัด : งานท่ีใหบริการดานชางมีความถูกตองตามหลักวิชาการดานชางและเปนไปตามกฎหมาย  
(รอยละ 100) 

ตัวชี้วัด : ขอขัดแยง และขอพิพาทในการบังคับใชกฎหมายอาคารลดลง (รอยละ 20) 
ตัวชี้วัด : การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง (รอยละ 80) 
 

โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง 
 วัตถุประสงค : 

- พ้ืนท่ีชุมชนไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีมาตรฐาน ประชาชนและชุมชนไดรับความสะดวก 
และปลอดภัยในการดํารงชีวิต 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (181 แหง)  

ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการออกแบบรายละเอียด (33 แหง) 
ตัวชี้วัด : จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ําท่ีถูกกําจัด (1,234,000 ตัน)  

เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(รอยละ 100) 
 

โครงการท่ี 2 : โครงการท่ีดินท่ีไดรับการจัดรูปเพ่ือพัฒนา 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางเปนระบบสอดคลองกับการใชประโยชนท่ีดินตามระบบมาตรฐานผัง
เมืองรวม โดยการจัดเตรียมสาธารณูปโภค-สาธารณูปการใหเพียงพอกับกิจกรรมท่ีกําหนดตามผัง
เมืองรวมหรือเปนการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแผนแมบทและพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีไดรับการพิจารณา 
จากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินฯและนโยบายการพัฒนาของเทศบาลและจังหวัด โดยคํานึงถึง
สภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตท่ีดีในการอยูอาศัยของประชาชนโดยสวนรวม 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาดวยวิธีการจัดรูปท่ีดิน (1,127 ไร)  
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางในพ้ืนท่ีจัดรูปท่ีดินมีคุณภาพและไดมาตรฐานตาม
หลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
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โครงการท่ี 3 :  โครงการวางและสนับสนุนดานการผังเมือง 
 วัตถุประสงค :  

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

เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : จํานวนผังเมืองท่ีจัดทํา (137 ผัง) 
 ตัวชี้วัด : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนและสงเสริมดานการผังเมือง 
(104 แหง) 
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) (23 แหง) 
 ตัวชี้วัด : จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนท่ีมีระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) (10 ผัง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน ท่ีไดรับการวางผังเมืองแลวเสร็จ มีการประกาศบังคับใชและมีกรอบแนวทางใน
การพัฒนาพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม (รอยละ 100) 

 
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือกําหนดแนวทางและรูปแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใชเปนกรอบใน
การพัฒนาพ้ืนท่ีอยางเปนเอกภาพ 

- เพ่ือกําหนดแนวทางและแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถรองรับ
การเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การคาโลจิสติกส และปจจัยพ้ืนฐานของชุมชน 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการกอสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการพัฒนาในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (20 แหง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(รอยละ 100) 

 
แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
โครงการท่ี 1 : โครงการตําบลม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือกอสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเกิดความ
สะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดี 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ใหมีความนาอยู ปลอดภัย (207 แหง) 
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เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : จํานวนความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการตอบสนองไมนอยกวารอยละ 50 
ของความตองการรวม 
 

แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานดานการทองเท่ียว 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือกอสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีสงเสริมใหเกิดการเขาถึง และพัฒนาดานการทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ี 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียวไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (28 แหง) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 

 
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือกําหนดและจัดทํารายละเอียดแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน แผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- กอสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสงเสริมและสนับสนุนตามนโยบายในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : พ้ืนท่ีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดรับการวางผัง ไมนอยกวา (4 ผัง) 
 ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพ่ือพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(1 แหง) 
 ตัวชี้วัด : จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (10 แหง) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(รอยละ 100) 
 

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
โครงการท่ี 1 : โครงการปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชน 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือแกไขและบรรเทาปญหาน้ําทวมใหกับพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีโบราณสถานและพ้ืนท่ี
บรรเทาทุกข ซ่ึงมีปญหาน้ําทวมรุนแรงและเกิดข้ึนเปนประจํา โดยจัดทําระบบปองกันน้ําทวม 
ประกอบดวยคันปองกันน้ําทวม อาคารระบายน้ํา และการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ใหมีความม่ันคง
แข็งแรงสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจสังคม และสภาพภูมิอากาศ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : พ้ืนท่ีไดรับการปองกันและลดผลกระทบจากปญหาอุทกภัยและน้ําทวม (49,039 ไร) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางเพ่ือปองกันอุทกภัยและน้ําทวมมีคุณภาพและได
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  (รอยละ 100) 

 
--------------------------------------------------- 
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ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเปาหมายองคกร และการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย 

1 
  
  
  
  

กลุมตรวจสอบภายใน 
  
  
  
  

กตส. 
  
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบดานการเงิน บัญชี  
และการปฏิบัตติามกฎระเบียบ (Financial & Compliance Audit) 

รอยละ 100 

2. รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบดานการดําเนินงาน 
(Performance Audit) 

รอยละ 100 

3. รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Audit) 

รอยละ 100 

4. รอยละของผูรับบริการท่ีไดรับความพึงพอใจ/ความเช่ือมั่น 
ในการตรวจสอบ 

รอยละ 80 

5. จํานวนช่ัวโมงของผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีไดรับการพัฒนา
ดานการตรวจสอบภายใน 

จํานวน 18 ช่ัวโมง/คน 

2 
  
  
  
  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
  
  
  

กพร. 
  
  
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จของการดาํเนินการจัดทํา 
และรายงานผลการประเมินประสทิธิภาพสวนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

รอยละ 85 

2. รอยละความสําเรจ็ของการจัดทํา ลักษณะสําคัญขององคการ 
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีด ีและการบริหารความเสี่ยง 

รอยละ 100 

3. รอยละความสําเร็จของการประสานงานการดําเนินงานกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
หนวยงานภายใน 

รอยละ 100 

4. คะแนนในการประเมินเบ้ืองตนของการพัฒนาตามเกณฑคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 

405.19 คะแนน 

5. รอยละของบุคลากรของกลุมพัฒนาระบบบริหารท่ีไดรับการพัฒนา รอยละ 50 

3 
  
  
  
  

สํานักงานเลขานุการกรม 
  
  
  
  

สล. 
  
  
  
  

1. รอยละของความสาํเรจ็ในการรบั-สงหนังสือผานระบบสารบรรณ รอยละ 100 

2. รอยละของการดําเนินการตามนโยบายกรมบรรลผุลสําเร็จ รอยละ 100 

3. รอยละของกิจกรรมท่ีสามารถบรหิารจดัการงานไดสําเรจ็เรียบรอย
ครบถวน 

รอยละ 100 

4. รอยละของการกํากับดูแลและจัดการงานในสวนความรับผิดชอบ
ของการประสานราชการซึ่งการไดมาของขอมูล เพ่ือใชในการจัดทํา
คําของบประมาณและอ่ืน ๆ ใหกับสวนภูมภิาคใหสาํเรจ็เรยีบรอย
ตามเปาประสงค 

รอยละ 100 

5. รอยละของความสาํเรจ็ของการดําเนินการตามแผนความตอเน่ือง 
Business Continuity Plan (BCP) กรณีเกิดการแพรระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

รอยละ 100 

6. รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนท่ีไดรับการแกไขและยตุิเรื่อง 
ของศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง 

รอยละ 80 
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ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย 

4 
  
  
  
  
  

กองการเจาหนาท่ี 
  
  
  
  
  

กจ. 
  
  
  
  
  

1.ระดับความสําเร็จของการจดัทําแผนการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงใหสูงข้ึน (แผน 3 ป) พ.ศ. 2565 - 2567 

ระดับ 5 

2. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนักจัดการ
งานท่ัวไป ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 10 ตําแหนง 

ระดับ 4 

3. รอยละความสําเร็จของการดาํเนินการขออนุมัติใหบุคคล 
เขาฝกอบรมในโครงการตางๆ ไดทันตามกําหนดเวลา 

ระดับ 5 

4. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการให
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด) ตามข้ันตอนใหถูกตอง ตามระเบียบท่ี ก.พ.กําหนด (แจง
คําสั่งผูเก่ียวของ) 

ระดับ 5 

5. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการเพ่ือเลื่อนเงินเดอืนไดอยางถูกตอง ครบถวนตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ระดับ 5 

6. รอยละของความสาํเรจ็ในการดําเนินการเสนอสํานวนสอบสวน
ตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งพิจารณาแลวเสร็จ (จํานวน 9 เรื่อง) 

ระดับ 4 

   7. ระดับความสําเร็จของโครงการคัดเลือกเจาหนาท่ีผูปฏิบัตติาม
มาตรฐานทางคณุธรรม จรยิธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ 5 

   8. ระดับความสําเร็จของมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565 (ITA 2022) 

ระดับ 5 

5 
  
 

กองคลัง 
  
 

กค. 
  
 

1. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณผานระบบ GFMIS ได
ภายในกําหนด 

รอยละ 63.95 

2. รอยละความสําเร็จในการจัดทํางบบัญชีการเงิน รอยละ 100 

   3. รอยละความสําเร็จในการเบิกจายงบประมาณตามสัญญา รอยละ 100 

   4. รอยละของจํานวนการจดัจางท่ีดําเนินการถูกตองและเสรจ็
ทันเวลาเปนไปตามวัตถุประสงค 

รอยละ 95 

   5. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90 

6 
  

กองควบคุมการกอสราง 
   

กคส. 
 

1. รอยละของโครงการกอสรางท่ีกองควบคุมการกอสราง 
สงเจาหนาท่ีเปนผูควบคมุงาน (สนับสนุน สสผ.,สวค.,สถ.,กบร.) 

รอยละ 90 

   2. จํานวนอาคารของทางราชการท่ีไดรับการสํารวจ และตรวจสอบ
ความมั่นคงแข็งแรง 

150 อาคาร 

7 
  
  
  

กองนิติการ 
  
  
  

กนต. 
. 
  
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จของการออกกฎหมายในความรับผิดชอบของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง (จํานวน 35 เรื่อง) 

รอยละ 90 

2. รอยละความสําเร็จของการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ 
(จํานวน 10 เรื่อง) 

รอยละ 90 

3. รอยละความสําเร็จของการตรวจสัญญา 
(จํานวน 250 เรื่อง) 

รอยละ 90 

4. รอยละความสําเร็จของการตอบขอหารือและแสดงความคิดเห็น
ดานกฎหมาย (จํานวน 100 เรื่อง) 

รอยละ 90 
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8 
  
  
  
  
  

กองเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 
  
  
  
  
  
 

ปชส. 
  
  
  
  
  

1. จํานวนครั้งของการบริหารจดัการประชาสัมพันธและเผยแพร
ขาวสารขององคกร 

60 ครั้ง 
 

2. ความสําเรจ็ของการช้ีแจงขาวผานสื่อตาง ๆ ระดับ 5 

3. จํานวนครั้งของกิจกรรมในการเสริมสรางภาพลักษณองคกร 55 ครั้ง 

4. รอยละของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 85 

5. จํานวนครั้งของการดําเนินงานเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณเพ่ือกิจกรรม
ดานการขาวและประชาสัมพันธ 

170 ครั้ง 

6. จํานวนครั้งของการผลิตสื่อวิดทัีศนเพ่ือประชาสมัพันธภารกิจกรมฯ
ผานชองทางตาง ๆ 

6 ครั้ง 

7. จํานวนครั้งของการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพ่ือประชาสมัพันธภารกิจกรมฯ
ใหแกหนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

6 ครั้ง 

8. รอยละของบุคลากรของกองเผยแพรและประชาสัมพันธท่ีไดรับการ
พัฒนา 

รอยละ 30 

9 
  
  
  
  

กองแผนงาน 
  
  
  
  

กผง. 
  
  
  
  

1. ระดับความสําเร็จในการถายทอดแผนปฏิบัติราชการ 5 ป  
กรมโยธาธิการและผังเมอืง (พ.ศ. 2563 – 2565) ใหแตละสํานัก/กอง 
ใชเปนกรอบในการวางแผนการดําเนินงานของหนวยงาน 

ระดับ 5 

2. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ระดับ 5  

3. ระดับความสําเร็จในการถายทอดเปาหมายการใหบริการของกรมฯ 
สูหนวยปฏิบัติ 

ระดับ 5 

   
4. ระดับความสําเร็จของการตดิตามผลการดาํเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจําปของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ระดับ 5 

   
5. ระดับความสําเร็จในการรับ-สง หนังสือจากแตละ สํานัก/กอง 
ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ระดับ 5 

10 
  

กองวิเคราะหวิจัยและ
ทดสอบวัสดุ 

กวท. 
  

1. รอยละความสําเร็จของการใหบริการทดสอบวัสด ุ รอยละ 90 

11 
  
  

กองออกแบบกอสราง
พลับพลาพิธีและโครงการ
พิเศษ 

กอพ. 
  
 

1. รอยละความสําเร็จของงานออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี งาน
พระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี (รวมถึงตกแตงสถานท่ีงานพิธี 
ตางๆ และงานแนะนําใหคําปรึกษา) 
(1000 งาน/ป) 

รอยละ 100 

12 
  
  
  
  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
  
  
  
 

ศทส. 
  
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จของการซอม บํารุง รักษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และอุปกรณตอพวงของกรมฯ 

รอยละ 90 

2. ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบเครือขายสื่อสารขอมลูของกรมฯ 5 งาน 

3. รอยละความสําเร็จในการจัดทําขอมูลสารสนเทศภูมศิาสตรเพ่ือ
การบริการของกรมฯ 

รอยละ 100 

4. ระดับความสําเร็จในการจดัทําแอปพลิเคช่ัน “Landuse Plan” ระดับ 5 

5. ระดับความสาํเร็จในการจัดทําระบบการใหบรกิารตรวจสอบขอมูล
แกประชาชนในการขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสราง 

ระดับ 5 

6. จํานวนระบบโปรแกรมประยุกตท่ีไดรับการพัฒนา 2 ระบบ 
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13 
  
  
  
  
  
  

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ดานการพัฒนาเมือง 
  
  
  
  
  
  

สบม. 
  
  
  
  
  
  

1. ถายทอดเทคโนโลยีดานการผังเมืองใหกับบุคลากรกรม/องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

6,000 คน 

2. ถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรดานชางใหแกบุคลากร
กรม/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

200 คน 

3. ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
งบประมาณ 

ระดับ 5 

4. รอยละโครงการฝกอบรมท่ีดาํเนินการแลวเสร็จตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจําป 

รอยละ 80 

5. ระดับความสําเร็จในการจดัทําแนวทางและวิธีการคัดเลือก 
องคความรูท่ีจําเปนและเปนประโยชนตอองคการ เพ่ือใชประโยชน
ในการแบงปนและนําไปปฏิบัต ิ

ระดับ 5  
(ครบ 5 ข้ันตอน) 

6. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 

14 
  
  
  

สํานักควบคุมและ
ตรวจสอบอาคาร 
  
  

สนอ. 
 
  
  

1. จํานวนการพัฒนาปรบัปรุงและจัดทําขอบังคับเก่ียวกับกฎหมาย
ควบคมุอาคาร กฎหมายขุดดินและถมดิน และมาตรฐานกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

5 ฉบับ 

2. จํานวนการพิจารณาอุทธรณคาํสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 80 เรื่อง 

3. จํานวนการใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ และพิจารณา 
ขอรองเรียน เก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายขุดดิน
และถมดิน 

350 เรื่อง 

4. จํานวนการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทภาครัฐ 
รอยละ 100 

(รอยละของจาํนวนอาคาร 
ที่ไดรับการรองขอ) 

5. จํานวนการประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน (รวมกับ สยผจ.) 450 หลัง 

6. จํานวนการตรวจสอบความปลอดภัย ออกใบอนุญาตและตออายุ
เก่ียวกับสถานท่ีประกอบกิจการโรงมหรสพ 

320 แหง 

15 
  

สํานักผังประเทศและผังภาค 
  

สปภ. 
  

1. รอยละของจํานวนผังเมืองรวมจังหวัดท่ีดําเนินการปรับปรุง โดยการ
มีสวนรวมของประชาชน เพ่ือเปนผังแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัด 
(จํานวน 16 จังหวัด ท่ีผานข้ันตอนท่ี 1 – 3) 

รอยละ 100 
(16 จังหวัด) 

16 
  

สํานักผังเมืองรวม 
 

สผม. 
   

1. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนท่ีจัดทํา 
 (ข้ันตอน : การสํารวจ กําหนดเขตผัง วิเคราะหและจัดทําราง 
ผังเมืองรวม 6 ผัง) 

6 ผัง 

  
2. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับอําเภอ) ท่ีจัดทํา 
(ข้ันตอน : การสํารวจ กําหนดเขตผัง วิเคราะหและจัดทํารางผังเมืองรวม
47 ผัง) 

47 ผัง 

  
3. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (EEC) ท่ีจัดทํา 
(ข้ันตอน : การสํารวจ กําหนดเขตผัง วิเคราะหและจัดทํารางผังเมืองรวม 
7 ผัง) 

7 ผัง 
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17 
  
  
  
  

สํานักวิเคราะหและ
ประเมินผล 
(สํานักพัฒนามาตรฐาน) 
  
    

สวป. 
  
  
  
  

1. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีไดรับการประเมินผลในข้ันตอน 
1 - 7 

13 ผัง 

2. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีไดรับการประเมินผลในข้ันตอน 8-10 4 ผัง 

3. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีไดรับการติดตามสภาพการณ
การเปลีย่นแปลงรายป 

56 ผัง 

4. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีไดรับการวิเคราะหขอมลูเพ่ือ
การวางผัง (ผังเปดใหม) 

9 ผัง 

5. รอยละของการจัดทําฐานขอมลูดานประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคม เพ่ือการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางผังและการประเมินผลผัง 

รอยละ 100 
ท้ังประเทศ 

6. รอยละของบุคลากรสาํนักวิเคราะหและประเมินผลท่ีไดรบัการพัฒนา รอยละ 70 

18 
  
  
  
  
  

สํานักวิศวกรรมการผังเมอืง 
  
  
  
  
  

สวผ. 
  
  
  
  
  

1. จํานวนการใหบริการดานการสาํรวจรังวัด (สํารวจจัดทําแผนท่ี
กรรมสิทธ์ิท่ีดินของรัฐ) 

10 แหง 

2. จํานวนการใหบริการรังวัด (บํารุงรักษาสถานีโครงขายอางอิง 
GNSS) 

14 สถานี 

3. จํานวนการใหบริการและสนับสนุนดานวิศวกรรมเพ่ือการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามผังเมือง (สํารวจปกหลักหมดุ) แนวถนนโครงการ
คมนาคมและขนสงตามผังเมืองรวม 

3 แหง 

4. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) 23 แหง 

5. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีมีระบบภมูิศาสตรสารสนเทศ 
(GIS) 

10 ผัง 

6. รอยละความกาวหนาการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
นํ้าทวม เพ่ือสนับสนุนการวางและจัดทําผังเมืองรวม (ระดบัอําเภอ) 

รอยละ 100 
(3 ผัง) 

19 
  
   

สํานักวิศวกรรมโครงสราง
และงานระบบ 
  

สวค. 
  

1. จํานวนงานท่ีใหบริการและใหคาํปรึกษาดานชาง 450 ครั้ง 

2. รอยละความสําเร็จของงานท่ีใหบริการดานชางมีความถูกตอง
ตามหลักวิชาการดานชางและเปนไปตามกฎหมาย 

รอยละ 100 

20 
  

สํานักสถาปตยกรรม 
  

สสถ. 
 

1. จํานวนงานท่ีใหบริการดานการออกแบบสถาปตยกรรม 
มัณฑนศลิปและภมูิสถาปตยกรรม 

125 ครั้ง 

2. จํานวนงานท่ีใหคําปรึกษาดานชาง 40 ครั้ง 

3. รอยละของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 80 

21 สํานักสนับสนุนและ
พัฒนาตามผังเมือง 

สสผ. 1. รอยละความสําเร็จของโครงการพัฒนาตามผังเมือง ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ (จํานวน 46 โครงการ) 

รอยละ 80 

22 
  

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 
  

สวส. 
  

1. รอยละความสําเร็จในการจัดประชุมและศึกษาดูงาน ตามคําขอ
ของคณะชาวตางประเทศ และตามท่ีไดรับมอบหมาย 

รอยละ 95 

2. รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานในฐานะฝายเลขานุการ
โครงการความรวมมือระหวางประเทศ อาทิ โครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) และโครงการ
พัฒนาเมืองเชิงบูรณาการเพ่ือการเติบโตแบบคารบอนต่ําและการเปน
เมืองท่ีปรับตัวได (Urban - Act) 

รอยละ 95 
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ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย 

3. รอยละความสําเรจ็ในการตดิตอประสานงานท้ังภายในและ
ตางประเทศเพ่ือสนับสนุนขอมูลวิชาการตามภารกิจของกรมท่ีเก่ียวของ 
สงเสริมประชาคมอาเซยีนและ/หรือประเทศอ่ืน ๆ  รวมท้ังงานท่ีไดรบั
มอบหมาย 

รอยละ 95 

4. รอยละความสําเร็จในการจัดทําขอเสนองบประมาณรายจาย
ประจําป งบรายจายอ่ืน รายการคาใชจายในการเจรจาและประชุม
นานาชาติ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอกระทรวงมหาดไทย 
(งบ กต.สป.มท.) 

รอยละ 95 

23 
  
 

กองผังเมืองเฉพาะ 
  
  

กผฉ. 
  
  

1. จํานวนศึกษา ออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะ (ผังเมืองท่ีจัดทํา)  
ท่ีดําเนินการศึกษา ออกแบบวางผงัฯ ในข้ันตอนงวดงานท่ี 1 
(รายงานการศึกษาข้ันตน) 

9 ผัง 

24 สํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ี 

สจพ. 
1. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาดวยวิธีการจัดรูปท่ีดิน 1,127 ไร 

25 สํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายการผังเมือง
แหงชาติ 

สกผช. 1. รอยละความสําเร็จของจํานวนครั้งในการจัดการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ และคณะอนุกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแหงชาต ิ(5 ครั้ง/ป) 

รอยละ 100 
 (5 ครั้ง/ป) 

2. รอยละความสําเร็จของจํานวนครั้งในการจัดการประชุม
คณะกรรมการผังเมือง (14 ครั้ง/ป) 

รอยละ 100 
 (14 ครั้ง/ป) 

3. รอยละการเบิกจายงบประมาณไดทันเวลาของปงบประมาณ รอยละ 95 

26 สํานักงานบริหารโครงการ
กจิกรรมพิเศษ สวนโครงการ
กิจกรรมพิเศษ 1 

สคพ.1 
1. รอยละความสําเร็จในการควบคุมงานท่ีไดมาตรฐานดานชาง รอยละ 100 

27 สํานักงานบริหารโครงการ
กจิกรรมพิเศษ สวนโครงการ
กิจกรรมพิเศษ 2 

สคพ.2 
1. รอยละของจํานวนงานกอสรางปรับปรุงอาคารแลวเสร็จ รอยละ 100 

28 สํานักงานบริหารโครงการ
กจิกรรมพิเศษ สวนโครงการ
กิจกรรมพิเศษ 3 

สคพ.3 
1. รอยละของจํานวนงานกอสรางและปรับปรุงอาคารแลวเสร็จ รอยละ 100 

29  
 

กองตรวจราชการ กตร. 
 

1. รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนการตรวจราชการประจําป รอยละ 100 
2. รอยละความสําเร็จของการจดัทํารายงานการประชุมผูตรวจ
ราชการกรม 

รอยละ 100 

3. รอยละความสําเร็จในการประสานงานเตรียมการสําหรับการ
ตรวจราชการ 

รอยละ 100 

4. รอยละของบุคลากรของกองตรวจราชการท่ีไดรบัการพัฒนา รอยละ 100 

30 
   

สํานักงานกองทุนจัดรูป
ท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

สกจพ. 
  

1. จํานวนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนดานเงินจากกองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ 

2 โครงการ 

2. รอยละการไดรับชําระเงินกูยืมหรือดอกเบ้ียคืน ตามแผนประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอยละ 100 

3. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรม รอยละ 100 

4. จํานวนเอกสารท่ีไดเผยแพรประชาสัมพันธ 2 เรื่อง 
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ท่ี หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย 

31 กองบูรณะและบํารุงรักษา กบร. 1. จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางนํ้าท่ีถูกกําจัด 1,234,000 ตัน 

2. จํานวนความยาวของงานซอมแซมและปรับปรุงเข่ือนปองกันตลิง่
และชายฝง ระบบปองกันนํ้าทวมและงานพัฒนาเมือง 

1,000 เมตร 

32 กองมาตรฐานราคากลาง 

  
กมร. 

1. จํานวนปริมาณงานกอสรางท่ีไดรับการประมาณราคาในรอบป 100 งาน 

 

หมายเหตุ : (1) แตละหนวยงานจะถายทอดคาเปาหมายไประดับกลุม/ฝาย/งาน จนถึงระดับบุคคล 
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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 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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. 2565 
6. นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
7. แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 
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• โครงสรางองคการ 

• ผังการเชื่อมโยงยุทธศาสตรกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• เกณฑการประเมินตัวชี้วัดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางการแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองและรายชื่อผูบริหารหนวยงาน

     

 

                       

                                  

                                                  

-  สํานัก/ กอง ตามกฎกระทรวง 2557

- สวนราชการภายใน

- ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ

  (กลุมงานอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน  กองการเจาหนาที่)     อํานวยการ ระดับตน

  :D/งานกลุมงานอัตราฯ/ฐานขอมูล/โครงสรางรวมใหม ปรับปรุง ณ วันที่ 1 พ.ย. 64

สํานักงานเลขานกุารกรม
นายพีรพงษ จันทรา (รก.) 

สาํนกัพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

สาํนกัผังเมอืงรวมและผังเมอืงเฉพาะ         
วาท่ี ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

สาํนกัวิศวกรรมการผังเมอืง
นายสมเกียรต ิสิริพิทักษเดช

กองแผนงาน
นายเกิดศักด์ิ  ยะโสธร

ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ
นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธบิดี
 นายสมชาย  เมธวัฒนธรากลุ 

2. นายคธาทพิย ์ เอีย่มกมลา

3. นายสมหวงั บญุระยอง

4. วา่ที่ พ.ต.อดศิกัดิ ์นอ้ยสุวรรณ

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

ผูตรวจราชการกรม

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

ภาคกลาง
   1.  กาญจนบุร ี (นายประหยดั ตะคอนรัมย) 

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

กองนติกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ

นางจนิตนา อุดมพลานุรกัษ  (รก.)
กองควบคุมการกอสราง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

สํานกัควบคมุและตรวจสอบ
อาคาร

สาํนกัผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สํานักสนับสนนุและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภูนาคพันธุ

รองอธบิดี
นายพงษนรา เย็นย่ิง 

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี

 นายกรกฎ วงษสวุรรณ (รก.)
 กองคลัง

นางภัททิรา  สุริวรรณ

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร   นายเกษม  โคเลิศ 

กองผังเมอืงเฉพาะ
นายอุดม จิตตวงค

สํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
นางพิชญณัชชา ศรีหิรัญรัตน

สาํนกังานวิเทศสมัพันธ
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  วงศสวัสดิ์กุล ) 

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

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

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)

 (นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณะชัย ) 
(นายกนก สจุรติสญัชัย )

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

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

สํานักงานเลขานกุารกรม
นายพีรพงษ จันทรา (รก.) 

สาํนกัพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

สาํนกัผังเมอืงรวมและผังเมอืงเฉพาะ         
วาท่ี ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

สาํนกัวิศวกรรมการผังเมอืง
นายสมเกียรต ิสิริพิทักษเดช

กองแผนงาน
นายเกิดศักด์ิ  ยะโสธร

ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ
นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธบิดี
 นายสมชาย  เมธวัฒนธรากลุ 

2. วาท่ี พ.ต.อดิศักด์ิ นอยสุวรรณ

3. นายสมหวัง บุญระยอง

4. นายสมพร กาญจนนิรันดร

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

ผูตรวจราชการกรม

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

ภาคกลาง
   1.  กาญจนบุร ี (นายประหยดั ตะคอนรัมย) 

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

กองนติกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ

นางจนิตนา อุดมพลานุรกัษ  (รก.)
กองควบคุมการกอสราง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

สํานกัควบคมุและตรวจสอบ
อาคาร

สาํนกัผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สาํนกัสถาปตยกรรม
นายวิษณ ุ อยูดี

สํานักสนับสนนุและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภูนาคพันธุ

รองอธบิดี
นายพงษนรา เย็นย่ิง 

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี

 นายกรกฎ วงษสวุรรณ (รก.)
 กองคลัง

นางภัททิรา  สุริวรรณ

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร   นายเกษม  โคเลิศ 

กองผังเมอืงเฉพาะ
นายอุดม จิตตวงค

สํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
นางพิชญณัชชา ศรีหิรัญรัตน

สาํนกังานวิเทศสมัพันธ
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  วงศสวัสดิ์กุล ) 

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

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

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)

 (นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณะชัย ) 
(นายกนก สจุรติสญัชัย )

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

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

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายพรพจน เพ็ญพาส

สํานักงานเลขานกุารกรม
นายพีรพงษ จนัทรา

สาํนกัพัฒนามาตรฐาน
(วาง)

สาํนกัผังเมอืงรวมและผังเมอืงเฉพาะ         
น.ส.สริิกุล  เลี้ยงอนันต 

สาํนกัวิศวกรรมการผังเมอืง
นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข 

กองแผนงาน
นายธีรวัฒน พัฒนกติติเวทย

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง

น.ส.อรอาภา โลหวีระ
ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ

นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  76 จงัหวัด

รองอธบิดี
นายอนวัช สวุรรณเดช

รองอธิบดี 
นายพงษนรา เย็นย่ิง 

1. นายดนัย สนัุนทารอด

2. นายผดุงเดช ลอืปยะพาณิชย

3. นายสเุมธ มนีาภา

4. นายทัน สรอยศักด์ิ 

5. นายอิทธพิงศ  ตันมณี

7. นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท

8. นายสักรินทร  อินทรสถิตย

  ภาคเหนอื
    1. กําแพงเพชร (นายปรีดี สถิตยชัยวัฒนา) 
    2. เชียงราย (นายณรงค  นํ้าผึง้) 
    3. เชียงใหม (นายวิรัช  ตั่งมั่นคงวรกุล)
    4. ตาก (วาง)
    5. นครสวรรค (น.ส.นิรชา  บัณฑิตยชาติ)
    6. นาน  (นายนพรตัน มะโน)
   7. พะเยา (นายถกนธ  ขายสุวรรณ)
    8. พิจิตร (นายพีรพล  จนัทพรรณ)
    9. พิษณุโลก (นายนรนิทร กวางทอง)
   10. เพชรบูรณ (นายสมศักดิ์ วิรยิะธนาวุฒวิงษ)
   11. แพร (วาง)
   12. แมฮองสอน (นางจารรุตัน สกุลดี)  
   13. ลําปาง (นายประทีป ประคองวงศ)
   14. ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค)
   15.  สุโขทัย (นายบัณฑิต โพธิดก)
   16. อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย) 
   17. อุทัยธานี (นายสุวิทย เถ่ือนนอย)

ผูตรวจราชการกรม

ภาคกลาง (ตอ)
   22. สระบุรี (นางสาวสถาพร ลิม่พันธ)
   23. สิงหบุรี (นายอิทธิ เทพมงักร รกท.)
   24. สุพรรณบุรี (นายมโีชค นัฎสถาพร)
   25. อางทอง (นายชัยวัฒน ปลายเนิน) 
     
ภาคใต
   1. กระบ่ี (นายวาศักดิ์  เจิมจริะ)
   2. ชุมพร (นายจิรวัฒน สุวรรณลิขิต)
   3. ตรงั (นายประคอง ชูนวล) 
   4. นครศรีธรรมราช (วาง)  
   5. นราธิวาส (นายอานนท  ทองสวาง)
   6. ปตตานี (นายไมตรี สรรพสนิ) 
   7.  พังงา (นายสุวิทย พันเสง่ียม) 
   8.  พัทลงุ (นางอรษา จันทรสีดํา)
   9. ภูเก็ต (นายสมมติร  สมบูรณ) 
  10. ยะลา (นายวีรพัฒน  บุณฑริก) 
  11. ระนอง (วาง)
  12. สงขลา (นายทวี ไขแกว)
  13. สตลู (วาง)
  14. สรุาษฎรธานี (นายกุมพล พฤฒิพฤกษ) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
   1. กาฬสินธุ (วาง) 
   2. ขอนแกน (นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย)
   3. ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)
   4. นครพนม (นายศิรวัชร ออนเหลา)
   5. นครราชสมีา (นายอนุชา เจรญิพันธ)
   6. บุรีรัมย (วาง)
   7. บึงกาฬ (นายพิสิษฐ ชิณะวิพัฒน) 
   8. มุกดาหาร (นายวินยั สีเท่ียงธรรม รกท. 
นายสัจจา พุกสุขสกุล ปฏิบัติหนาท่ีท่ีกองตรวจราชการ)
   9. มหาสารคาม (นายวิจติร งามช่ืน)
  10. ยโสธร (นายธีรพงศ  ไชยราช)
  11. รอยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรรีัตน)
  12. เลย (นายคมกฤษ  ศิรยิุทธแสนยากร)
  13. ศรสีะเกษ  (นายพิศฐศักดิ์ รตันวรรณี)
  14. สกลนคร (วาง)
  15. สรุินทร (นายธนโชติ เกษตรสิงห)
  16. หนองคาย (นายวิชัย เพ็ญด)ี
  17. หนองบัวลําภู (นายไพรตัน ทรงเยน็ รกท.)
  18. อุบลราชธานี (นายภพ  ภูสมปอง )
  19. อุดรธานี (นายพรเทพ  ศรีวรานันท)
  20. อํานาจเจริญ (วาง)

ภาคกลาง
   1. กาญจนบุร ี(นายอนันต สริพิฤกษา) 

    2. จันทบุรี (นายสวุรรณ เจรญิพร)
    3. ฉะเชิงเทรา (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล)
    4. ชลบุรี (น.ส.สภุทัรา ชัยเทวารัณย)
    5. ชัยนาท (นางนันทนา จําจด)
    6. ตราด (นายสมพงษ ตรีะวัฒนานนท) 
    7. นครนายก (นายดุษฎี เจริญลาภ)
    8. นครปฐม (นางเปรมจติ สงวนแกว)
    9. นนทบุร ี(วาง)
   10. ปทุมธานี (น.ส.บุษนี แพรวศิวกิจ)
   11. ปราจนีบุร ี(นายวิฑูรย รัตนไพศาลวงค)
   12. ประจวบคีรีขันธ (นายสุวิทย  พลเสน)  
   13.  พระนครศรอียธุยา (น.ส.พรรณทิพย เปยมพุทธากุล) 
   14. เพชรบุรี (นายอธิราช กนกเวชยนัต)
   15. ระยอง (นายธวัชชัย สุภาผล)
   16. ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
   17. ลพบุรี (นางชนิตตา แสงพลบ)
   18. สมุทรสาคร (นายประหยดั ตะคอนรัมย)  
   19. สมุทรสงคราม (วาง) 
   20. สมุทรปราการ (นายนิพนธ เนยเมอืงปก)
   21. สระแกว (น.ส.สุภรณ เวชกรณ)

กองนติกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
นางจนิตนา อุดมพลานุรกัษ 

กองควบคุมการกอสราง

(วาง) 

สํานกัควบคมุและตรวจสอบอาคาร

นายสินิทธ์ิ บุญสิทธ์ิ

สาํนกัผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สาํนกัวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ
 นายวิบูลย  ลีพัฒนากิจ

สาํนกัสถาปตยกรรม
นายวิษณ ุ อยูดี

สํานักสนับสนนุและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภูนาคพันธุ

รองอธบิดี
นายพงษนรา เย็นย่ิง 

วิศวกรใหญ   นายพิศุทธิ์ สุขุม (รก.)

สถาปนกิใหญ    นายคธาทิพย เอ่ียมกมลา (รก.)

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน   นางจริญญา ศลิปประกอบ

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี

 นายกรกฎ วงษสวุรรณ
 กองคลัง

นางภัททิรา  สุริวรรณ

กองผังเมอืงเฉพาะ
นายอุดม จิตตวงค

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย 
การผังเมอืงแหงชาติ

นายสุเทพ ประเทืองโภคเจรญิ

สํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
นางพิชญณัชชา ศรีหิรัญรัตน

กองออกแบบกอสรางพลบัพลาพิธี
และโครงการพิเศษ

นายพิษณุ  มูลกะรัตน 

สาํนกังานวิเทศสมัพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

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

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

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

4. ผชช.ดานวิเคราะหและประเมนิผล (สพม.)
(นางมณวีรรณ ชนะไพ รก.) 

5. ผชช.ดานการสาํรวจและแผนท่ี (สวผ.)
(วาง) 

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

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)

 (นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณชัย) 
(นายกนก สจุรติสญัชัย )

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

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

10.วิศวกรโยธา ชช. (สสผ.)
(นายสหรัฐ พิมพศักดิ์)
(นายอรัญ  กิติเรืองแสง)
(นายจาตุรนต โรจนหิรัญ)  

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

กองวเิคราะหวจิยัและทดสอบวสัดุ
นายอุทิศ  รักสัจจะ

กองบูรณะและบํารุงรักษา
นายพรพนม บัวช่ืน 

กองตรวจราชการ
นายยงศักดิ์ ใหญจริง

สํานักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
นายวิทยา เรอืงฤทธ์ิ

กองมาตรฐานราคากลาง
นายญาณศิลป ภัสรางกูร

6. นายสมพร กาญจนนรินัดร

รองอธบิดี
นายพงษนรา เย็นย่ิง 

รองอธบิดี
นายพงษนรา เย็นย่ิง 

รองอธบิดี
นายพงษนรา เย็นย่ิง 

ท่ีปรึกษาดานการผังเมือง  น.ส.อัญชลี ตันวานิช (รก.) 

รองอธบิดี
วาท่ี ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

รองอธิบดี 
(วาง)

9. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภวิฒัน 

10. นายเกดิศักด์ิ ยะโสธร

11. นายชาญวิชญ สิรสิุนทรานนท

12. (วาง) 

 สาํนกังานบริหารโครงการกจิกรรมพิเศษ
นายพิษณุ  มูลกะรัตน
- สวนโครงการกจิกรรมพิเศษ 1                      
นายพิษณุ  มูลกะรัตน
 - สวนโครงการกจิกรรมพิเศษ 2 
นายสมนึก ปราบนอก
- สวนโครงการกจิกรรมพิเศษ 3 

 นายปรศุ สรุะมานะ



ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ประเด็นแผนแมบทฯ

แผนแมบทเฉพาะกิจ  การยกระดับขีด
ความสามารถของประเทศเพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะ

ยาว (Future Growth)

19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

แผนปฏิรูป
ประเทศ 
(ฉบับ
ปรับปรุง)

เปาหมายแผนแมบทฯ
1. ประเทศชาติมีความ
มั่นคงในทุกมิติ และทุก

ระดับเพิ่มขึ้น

3. เศรษฐกิจประเทศฟนตัว
เขาสูภาวะปกติ

 1. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวล
รวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด

เพิ่มขึ้น

2. การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดไดรับการยกระดับ

 1. ความมั่นคงดานน้ําของประเทศเพิ่มขึ้น ดานเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดแผนแมบทฯ ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตอหัว
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด (เฉลี่ย

รอยละ) ขยายตัวอยางนอยรอยละ 5

มูลคาการสงเสริมการลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในชวง ๕ ปแรก  

600,000 ลานบาท ภายในป 2565

 ดัชนีความมั่นคงดานน้ําของประเทศ (ระดับ/
คะแนน) ระดับ 2 (60 คะแนน) 

ภายในป 2565

ปฏิรูป พรบ.
การผังเมือง 
พ.ศ. 2562

แผนยอยของแผนแมบทฯ
1.1 การรักษาความสงบ

ภายในประเทศ

2) การยกระดับขีดความสามารถ
ของประเทศเพื่อรองรับการเจริญ
เติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว

 (Future Growth)

9.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน

9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

19.1 พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ําของประเทศ

เปาหมาย
แผนยอยของแผนแมบทฯ

2. คนไทยมีความจงรักภักดี
ซื่อสัตยพรอมธํารงรักษาไวซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ สถาบัน
ศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยว

จิตใจของคนไทยสูงขึ้น

2. ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็น
มีการวางรากฐานเพื่อรองรับ

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม

 3. เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนที่ไดรับการพัฒนาใหเปน

เมืองนาอยูมากขึ้น

การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาภาคตะวันออก
เพิ่มขึ้น

2. ระดับการรับมือกับพิบัติภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดแผนยอยของแผน
แมบทฯ

ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 10 

ภายในป 2565

วัดสถิติจํานวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ลดลง 
รอยละ 20 ตอป

อัตราการขยายตัวของการลงทุนใน
อุตสาหกรรมและบริการเปาหมายเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 10 เทียบกับปกอนหนา

จํานวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนที่ไดรับการพัฒนาใหเปน

เมืองนาอยู 1 เมือง (สงขลา)
 (ป 2561 - 2565)

มูลคาการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 500,000 ลานบาท 

ภายในป 2565

ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยดานน้ํา
 อยูในระดับ 3.0 ภายในป 2565

ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ 2565
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผน
ยอยของแผนแมบทฯ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนใน

ระยะยาว (Future Growth)

9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน

9.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก

19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

แผนงาน
1. แผนงานยุทธศาสตร

เสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ

4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

7. แผนงานยุทธศาสตรปองกันและ
แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอ

ความมั่นคง

8. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาระบบ
การเตรียมพรอมแหงชาติและระบบ

บริหารจัดการภัยพิบัติ

17. แผนงานบูรณาการสรางรายได
จากการทองเที่ยว

23. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(23.2 แนวทางยอยการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

24. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

54. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา

(54.1 แนวทางยอยการพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพิ่อเพิ่มความ

มั่นคงดานน้ําของประเทศ)

ผลสัมฤทธิ์กระทรวง

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กระทรวง

เปาหมายการให
บริการกระทรวง

 4.  สภาพแวดลอมในพื้นที่มีคุณภาพ
เอื้อตอการพัฒนา

ตัวชี้วัดเปาหมาย
การใหบริการกระทรวง

 4.3 รอยละความสําเร็จในการบริหารจัดการน้ํา
4.3.1 รอยละของพื้นที่เปาหมายที่ไดรับผลกระทบ
จากภัยพิบัติน้ําทวมลดลง

ผลสัมฤทธิ์หนวยงาน

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หนวยงาน

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน

4. งานกอสราง
มีความมั่นคง 

ไดมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ

8. เหตุรุนแรงลดลง

5. พื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ และพื้นที่ชายฝง

ทะเล ไดรับการปองกันการกัดเซาะ มิใหเกิดการสูญเสียดินแดน 

อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวรองน้ําลึกที่เปนเสน

แบงเขตระหวางประเทศมิใหเปลี่ยนแปลง หรือขจัดเงื่อนไขความ

ไมเขาใจกับประเทศเพื่อนบาน และปองกันชีวิตและทรัพยสิน 

ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติ

6. พื้นที่ตลิ่งริมแมน้ํา ไดรับการ
ปองกันการกัดเซาะการพังทลาย

ของตลิ่งริมแมน้ํา

7. มีการวางรากฐานเพื่อรองรับ
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม

1. ประเทศมีผังเมืองเปนกรอบชี้นํา
ในการพัฒนา

9. เกิดการลงทุนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก
 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

2.  บรรเทาน้ําทวมและอุทกภัยในพื้นที่
ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ และพื้นที่

การเกษตรอยางเปนระบบ

ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน

เชิงปริมาณ: จํานวนงานกอสราง
ปรับปรุงอาคารแลวเสร็จ 

เชิงคุณภาพ: งานกอสรางปรับปรุง
อาคารไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ 

เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใตที่ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมี

ความนาอยู ปลอดภัย
เชิงคุณภาพ : จํานวนความตองการของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับการตอบสนองไมนอยกวารอยละ 50 

ของความตองการรวม

เชิงปริมาณ: พื้นที่ตามแนวแมน้ําชายแดนระหวาง
ประเทศ และพื้นที่ชายฝงทะเล ไดรับการปองกันการ

กัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง
เชิงคุณภาพ: ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตามแนว

แมน้ําชายแดนระหวางประเทศและพื้นที่ชายฝงทะเล
ลดลง

เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมแมน้ํา ไดรับ
การปองกันการกัดเซาะการพังทลาย

เชิงคุณภาพ: ความเสียหายตลิ่งริมแมน้ํา
ทั่วประเทศลดลง

เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เชิงคุณภาพ :  โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการ
กอสราง มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลัก

วิศวกรรม

เชิงปริมาณ: พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจไดรับการ
วางผังเมือง

เชิงคุณภาพ: พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่ไดรับการ
วางผังเมืองแลวเสร็จ มีการประกาศบังคับใช และเปนกรอบ

แนวทางการพัฒนาที่เปนไปตามมาตรฐานผังเมือง

เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดรับ

การวางผัง ไมนอยกวา 10 ผัง

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียด

เพื่อพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสรางใน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เชิงคุณภาพ : โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสรางมี

คุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

เชิงปริมาณ:  พื้นที่ไดรับการปองกัน
และลดผลกระทบ

เชิงคุณภาพ : โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับ
การกอสราง เพื่อปองกันอุทกภัยและนํ้าทวม
มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

ผลผลิต/โครงการ
โครงการสนับสนุนกิจกรรม

พิเศษหลวง
โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 ในจังหวัดชายแดนภาคใต

โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
เพื่อปองกันการสูญเสียดินแดน

ของประเทศ

โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
ริมแมน้ําภายในประเทศ

โครงการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน
ดานการทองเที่ยว โครงการวางและสนับสนุนดานการผังเมือง โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง

ผลผลิตการใหบริการ
ดานชางและกํากับดูแล

อาคาร

โครงการที่ดินที่ไดรับ
การจัดรูปเพื่อพัฒนา

กองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

โครงการปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน

                                                               หนวยรับงบประมาณ กรมโยธาธิการและผังเมือง  ขอมูล ณ 4 ตุลาคม 2564

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง

 หมูบานชุมชนมีความสงบสุข ปลอดภัย เมืองมีคุณภาพนาอยู ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายไดเพิ่มขึ้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสมรรถนะในการจัดบริการสาธารณะ และการรับมือกับพิบัติภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น

 เชิงปริมาณ:      1. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ รอยละ 70
เชิงคุณภาพ: 1. รอยละความสําเร็จในการรับมือพิบัติภัยดานน้ํา

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง

1. ความมั่นคง

2. ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น

1.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง

ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ) อยูในอันดับ 1 ใน 75 ของโลก

 1. สังคมมีความสงบเรียบรอยและปลอดภัย

 1.1 เชิงคุณภาพ : รอยละความสําเร็จในการเสริมสรางหมูบาน/ชุมชนที่มีความสงบสุขและปลอดภัย

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

6.1 การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ

18. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
(18.1 แนวทางยอยการพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ)

 2.  ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

 2.1 รอยละความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
 2.1.1 ระดับความสําเร็จของพื้นที่เปาหมายไดรับการพัฒนาดานกายภาพที่เหมาะสม และสอดคลองกับพื้นที่เพื่อใหเปนเมืองที่มีคุณภาพนาอยู

2. 1.7 รอยละของเมืองเปาหมายที่ไดรับการยกระดับพัฒนา

3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใชประโยชนและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดอยางเหมาะสม มีความนาอยู ปลอดภัย
 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และรองรับการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เชิงปริมาณ: จํานวนพื้นที่เมืองและชุมชนไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเปนเมืองนาอยู ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
และรองรับการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เชิงคุณภาพ: ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนไดรับประโยชนจากการพัฒนาเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงสภาพแวดลอมเมือง 
พรอมองคประกอบโครงสรางพื้นฐานตางๆ ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสในการสรางรายไดเพิ่มขึ้น

ความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใชประกอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

เชิงปริมาณ : 1. จํานวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมืองชุมชน ที่ดําเนินการโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อเปนผังแมบทในการพัฒนาพื้นที่ 36 ผัง   2. พื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําที่ไดรับการปองกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําทั่วประเทศ 131,682 เมตร  3. ประชาชนที่อยูในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จากปญหาอุทกภัยน้ําทวมพื้นที่ชุมชน 49,039 ไร
เชิงคุณภาพ : 1. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ รอยละ 70      2.  โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสรางไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ รอยละ 100

มูลคาการลงทุนในเมืองเปาหมาย (เฉลี่ยรอยละ) เพิ่มขึ้นรอยละ 25 ภายในป 2565

6.1 การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ

6. พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น เกิดศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ
 เพื่อกระจายความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม

 1. ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด 
ความมั่นคงทางไซเบอร การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไข

จนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ

ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน ดีขึ้นอยาง
นอยรอยละ 50 ภายในป 2565

การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง

เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนยเศรษฐกิจ แหลงที่อยูอาศัย และพื้นที่เฉพาะ จํานวน 6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม 
ขอนแกน เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต) ภายในป 2565

เมืองในพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

พื้นที่เมือง/ชุมชน มีผังเมืองเปนกรอบในการพัฒนา เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเปนเมืองนาอยูอัจฉริยะมีสภาพแวดลอมที่ดี มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมลดความเสี่ยง และผลกระทบจากปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติประชาชนไดรับประโยชนจากการพัฒนาเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน



รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล 

ท่ี ชื่อหนวยงาน ยอ ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายป 65 
จํานวน/รอยละ 

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
1 
 
 
 
 
 

กลุมตรวจสอบ
ภายใน 
  
  
  
  
  

กตส. 
  
  
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบดาน
การเงิน บัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Financial & Compliance Audit) 

รอยละ 100 
ต่ํากวารอยละ 

60 
รอยละ  
61-70 

รอยละ  
71-80 

รอยละ  
81-90 

รอยละ  
91-100 

2. รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบดาน
การดําเนินงาน (Performance Audit) 

รอยละ 100 
ต่ํากวารอยละ 

60 
รอยละ  
61-70 

รอยละ  
71-80 

รอยละ  
81-90 

รอยละ  
91-100 

3. รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Audit) 

รอยละ 100 
ต่ํากวารอยละ 

60 
รอยละ  
61-70 

รอยละ  
71-80 

รอยละ  
81-90 

รอยละ  
91-100 

4. รอยละของผูรับบริการท่ีไดรับความพึงพอใจ/
ความเช่ือมั่นในการตรวจสอบ 

รอยละ 80 
ต่ํากวารอยละ 

40 
รอยละ  
41-50 

รอยละ  
51-60 

รอยละ  
61-70 

รอยละ  
71-80 

5. จํานวนช่ัวโมงของผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ท่ีไดรับการพัฒนาดานการตรวจสอบภายใน 

จํานวน 18 
ช่ัวโมง/คน 

1 - 4  
ช่ัวโมง/คน 

5 - 8  
ช่ัวโมง/คน 

9 - 12 
ช่ัวโมง/คน 

13 - 17 
ช่ัวโมง/คน 

18  
ช่ัวโมง/คนเปน

เปนตนไป 

เปาหมายของหนวยงาน : ดานการใหบริการดานชาง และสนับสนุนดานการผังเมือง 

2 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร 
  
  
  
  
  

กพร. 
  
  
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จของการดาํเนินการ
จัดทําและรายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

รอยละ 85 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 

2. รอยละความสําเรจ็ของการจัดทํา  
ลักษณะสําคญัขององคการ นโยบายการกํากับ
ดูแลองคการท่ีดี และการบริหารความเสี่ยง 

รอยละ 100 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

3. รอยละความสําเร็จของการประสานงานการ
ดําเนินงานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และหนวยงานภายใน 

รอยละ 100 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 



รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล 

ท่ี ชื่อหนวยงาน ยอ ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายป 65 
จํานวน/รอยละ 

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
   4. คะแนนในการประเมินเบ้ืองตนของการ

พัฒนาตามเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA 4.0) 

405.19 คะแนน 
320 - 339 

คะแนน 
340 – 359 

คะแนน 
360 – 379 

คะแนน 
380 – 399 

คะแนน 
400 – 410 

คะแนน 

5. รอยละของบุคลากรของกลุมพัฒนาระบบ
บริหารท่ีไดรับการพัฒนา 

รอยละ 50 รอยละ 40 รอยละ 45 รอยละ 50 รอยละ 55 รอยละ 60 

เปาหมายของหนวยงาน : การพัฒนาระบบราชการ 
3 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน
เลขานุการกรม 
  
  
  
  
  
  

สล. 
  
  
  
  
  
  

1. รอยละของความสาํเรจ็ในการรบั-สง
หนังสือผานระบบสารบรรณ 

รอยละ 100 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

2. รอยละของการดําเนินการตามนโยบายกรม
บรรลุผลสําเร็จ 

รอยละ 100 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

3. รอยละของกิจกรรมท่ีสามารถบรหิารจดัการ
งานไดสําเรจ็เรยีบรอยครบถวน 

รอยละ 100 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

4. รอยละของการกํากับดูแลและจัดการงานในสวน
ความรับผิดชอบของการประสานราชการซึ่งการ
ไดมาของขอมลู เพ่ือใชในการจดัทําคําขอ
งบประมาณและอ่ืน  ๆใหกับสวนภูมิภาคใหสาํเร็จ
เรยีบรอยตามเปาประสงค 

รอยละ 100 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

5. รอยละของความสําเรจ็ของการดําเนินการ
ตามแผนความตอเน่ือง Business Continuity 

Plan (BCP) กรณีเกิดการแพรระบาดของโรคตดิ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

รอยละ 100 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

6. รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนท่ีไดรับ
การแกไขและยุตเิรื่องของ 
ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง 

รอยละ 80 รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 

เปาหมายของหนวยงาน : - 



รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล 

ท่ี ชื่อหนวยงาน ยอ ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายป 65 
จํานวน/รอยละ 

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
4 
 

กองการเจาหนาท่ี 
 

กจ. 
 

1.ระดับความสําเร็จของการจดัทําแผนการ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึน  
(แผน 3 ป) พ.ศ. 2565 - 2567 ระดับ 5 

กรมจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงใหสูงข้ึน 
(แผน 3 ป) พ.ศ. 
2565 - 2567 

ประชุมหารอืรวม 
3 ฝาย (สํานักงาน 
ก.พ./กจ.สป./กจ.) 

กจ.ปรับปรุงขอมูล
กอนเสนอเขาที่

ประชุม คกก.การ
กําหนดตําแหนง

ระดับสูงของ มท./
อ.ก.พ.กระทรวง 

กจ.สป.มท. เสนอ
คําขอเขาที่ประชุม 
คกก.การกําหนด
ตําแหนงระดับสูง
ของ มท. พิจารณา 

กจ.สป.เสนอแผน 
3 ป ใหที่ประชุม

เสนอ อ.ก.พ.
กระทรวง 

พิจารณาเห็นชอบ 

2. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงนักจดัการงานท่ัวไป ระดับ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 10 ตําแหนง 

ระดับ 4 

ศึกษาวิเคราะห
บทบาทภารกิจ
งาน โครงสราง

ของหนวยงานและ
บทบาทภารกิจ
ของตําแหนง 

จัดทําคําขอและ
แบบประเมนิ
คุณภาพงาน 

สงคําขอการ
ปรับปรุงการ

กําหนดตําแหนง
ใหกระทรวง 

กจ.สป.มท. เสนอคํา
ขอเขาที่ประชุม

คณะทํางาน
กล่ันกรองการ

กําหนดตําแหนง
ประเภทวิชาการและ
ประเภททั่วไป ของ
กระทรวงมหาดไทย 

กจ.สป.มท.นํา
เรื่องเขาที่ประชมุ 
อ.ก.พ.กระทรวง 

เพ่ือใหความ
เห็นชอบการ

กําหนดตําแหนง 

3. รอยละความสําเร็จของการดาํเนินการขอ
อนุมัติใหบุคคลเขาฝกอบรมในโครงการตางๆ
ไดทันตามกําหนดเวลา 

ระดับ 5 
มากกวารอยละ 

75-80 
มากกวารอยละ  

80-85 
มากกวารอยละ 

85-90 
มากกวารอยละ  

90-95 
มากกวารอยละ

95-100 

4. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการออก
คําสั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง
ประเภทอํานวยการระดับตน (โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด) ตามข้ันตอนใหถูกตอง ตาม
ระเบียบท่ี ก.พ.กําหนด (แจงคําสั่งผูเก่ียวของ) 

ระดับ 5 

ประชุม
คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล
ของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

สรปุรายงานการ
ประชุม และเสนอ
ขอความเห็นชอบ

จาก
กระทรวงมหาดไทย 

จัดทําคําส่ังแตงตั้ง 
(ยาย) เสนอผูมี
อํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา 57 

ผูมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา 57 
ลงนามในคําส่ัง
แตงตั้ง (ยาย) 

แจงคําส่ังให
ผูเกี่ยวของทราบ
และดําเนินการใน
สวนทีเ่กี่ยวของ 

5 ระดับความสําเร็จในการดาํเนินการตาม
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนไดอยางถูกตอง ครบถวน
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ระดับ 5 

ไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดตาม

ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่
กําหนดไว 

สามารถปฏิบัติงาน
ไดตามขั้นตอน

และระยะเวลาที่
กําหนดไดเปนสวน

ใหญ (นอยกวา
รอยละ 80) 

สามารถปฏิบัติงาน
ไดตามขั้นตอน

และระยะเวลาที่
กําหนดไดเปนสวน

ใหญ  
(รอยละ 80) 

สามารถปฏิบัติงาน
ไดตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนด
ไดถูกตอง ครบถวน 

ทันเวลา  
(รอยละ 90) 

ทุกขั้นตอน 
สามารถปฏิบัติได
ถูกตอง ครบถวน 

ทันเวลา 



รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล 

ท่ี ชื่อหนวยงาน ยอ ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายป 65 
จํานวน/รอยละ 

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
   6. รอยละของความสาํเรจ็ในการดําเนินการ

เสนอสํานวนสอบสวนตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
แตงตั้งพิจารณาแลวเสร็จ (จํานวน 9 เรื่อง) 

รอยละ 80 
รอยละ 20 

(จํานวน 1 - 2 เร่ือง) 
รอยละ 40 

(จํานวน 3 - 4 เร่ือง) 
รอยละ 60 

(จํานวน 5 - 6 เร่ือง) 
รอยละ 80 

(จํานวน 7 - 8 เร่ือง) 
รอยละ 100 
(จํานวน 9 เร่ือง) 

7. ระดับความสําเร็จของโครงการคัดเลือก
เจาหนาท่ีผูปฏิบัตติามมาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับ 5 

คณะกรรมการ
คัดเลือกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติตาม
มาตรฐานทาง

คุณธรรมจริยธรรม
ของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง
ประชุมกําหนด
หลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือก 

แจงหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ

พิจารณาคัดเลือก
เจาหนาที ่ผูปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม
หนวยงานละ 1 
คน สงกองการ

เจาหนาที ่

กองการเจาหนาที่
ตรวจสอบ

คุณสมบัติ เพ่ือ
เสนอคณะ

กรรมการฯ และ
ประกาศรายชื่อผู
ไดรับการคัดเลือก
เพ่ือใหเจาหนาที่ใน
กรมฯแสดงความ

คิดเห็นหรอืคัดคาน 

คณะกรรมการฯ
พิจารณา

กล่ันกรองผูไดรับ
คัดเลือกเปน

เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและ
จริยธรรมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 

2565 

รายงานผลการ
ดําเนนิการตอ
อธิบดีเห็นชอบ
และลงนามใน

ประกาศรายชื่อผู
ไดรับคัดเลือกเพ่ือ

รับใบประกาศ
เกียรติคุณจากกรม

ฯ 

8. ระดับความสําเร็จของมาตรการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565 (ITA 2022) 

ระดับ 5 
ผลการประเมิน  
0 - 19.99 

ผลการประเมิน  
20 - 39.99 

ผลการประเมิน  
40 - 59.99 

ผลการประเมิน  
60 - 79.99 

ผลการประเมิน  
80 - 100 

เปาหมายของหนวยงาน : - 

5 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
  
  
  
  
  

กค. 
 
 
 
 
 

1. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
ผานระบบ GFMIS ไดภายในกําหนด 

รอยละ 63.95 รอยละ 40 รอยละ 45 รอยละ 55 รอยละ 65 รอยละ 75 

2. รอยละความสําเร็จในการจัดทํางบบัญชีการเงิน รอยละ 100 รอยละ 80 รอยละ 86 รอยละ 90 รอยละ 94 รอยละ 100 

3. รอยละความสําเร็จในการเบิกจาย
งบประมาณตามสญัญา 

รอยละ 100 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 92 รอยละ 100 

4. รอยละของจาํนวนการจดัจางท่ีดาํเนินการ
ถูกตองและเสรจ็ทันเวลาเปนไปตามวัตถุประสงค 

รอยละ 95 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

5. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

เปาหมายของหนวยงาน : - 



รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล 

ท่ี ชื่อหนวยงาน ยอ ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายป 65 
จํานวน/รอยละ 

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
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กองควบคุม 
การกอสราง 
  
  

กคส. 
  
  

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

รอยละ 90 
ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ไมนอยกวา
รอยละ 85 

ไมนอยกวา
รอยละ 90 

ไมนอยกวา
รอยละ 95 

รอยละ 100 

2. จํานวนอาคารของทางราชการท่ีไดรับการ
สํารวจและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 150 อาคาร 

ไมนอยกวา 
140 อาคาร 

ไมนอยกวา 
145 อาคาร 

ไมนอยกวา 
150 อาคาร 

ไมนอยกวา 
155 อาคาร 

ไมนอยกวา 
160 อาคาร 

เปาหมายของหนวยงาน : ดานการใหบริการดานชาง และกํากับดูแลอาคาร 

7 
 
 
 
 

กองนิติการ 
  
  
  
  

กนต. 
  
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จของการออกกฎหมายใน
ความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(จํานวน 35 เรื่อง) 

รอยละ 90 รอยละ 20 รอยละ 35 รอยละ 50 รอยละ 65 รอยละ 90 

2. รอยละความสําเร็จของการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมดิ (จํานวน 10 เรื่อง) 

รอยละ 90 รอยละ 20 รอยละ 35 รอยละ 50 รอยละ 65 รอยละ 90 

3. รอยละความสําเร็จของการตรวจสัญญา 
(จํานวน 250 เรื่อง) 

รอยละ 90 รอยละ 20 รอยละ 35 รอยละ 50 รอยละ 65 รอยละ 90 

4. รอยละความสําเร็จของการตอบขอหารือและ
แสดงความเห็นดานกฎหมาย (จํานวน 100 เรื่อง) 

รอยละ 90 รอยละ 20 รอยละ 35 รอยละ 50 รอยละ 65 รอยละ 90 

เปาหมายของหนวยงาน : การสนับสนุนและการบริการดานกฎหมาย 
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กองเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ  

ปชส. 
 

1. จํานวนของการบริหารจดัการประชาสัมพันธ
และเผยแพรขาวสารขององคกร 

60 ครั้ง 40 ครั้ง 45 ครั้ง 50 ครั้ง 55 ครั้ง 60 ครั้ง 

2. ระดับความสําเร็จของการช้ีแจงขาวผานสื่อตาง ๆ  ระดับ 5 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

3. จํานวนครั้งของกิจกรรมในการเสรมิสราง
ภาพลักษณองคกร 

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

4. รอยละของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 85 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 



รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล 

ท่ี ชื่อหนวยงาน ยอ ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายป 65 
จํานวน/รอยละ 

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
   5. จํานวนครั้งของการดําเนินการเก่ียวกับ

โสตทัศนูปกรณเพ่ือกิจกรรมดานการขาวและ
ประชาสมัพันธ 

170 ครั้ง 130 ครั้ง 140 ครั้ง 150 ครั้ง 160 ครั้ง 170 ครั้ง 

6. จํานวนครั้งของการผลิตสื่อวิดีทัศนเพ่ือ
ประชาสมัพันธภารกิจกรมฯผานชองทางตาง  ๆ

6 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้ง 6 ครั้ง 

7. จํานวนครั้งการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพ่ือ
ประชาสมัพันธภารกิจกรมฯใหแกท้ังหนวยงาน
ท้ังสวนกลางและสวนภูมภิาค 

6 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้ง 6 ครั้ง 

8. รอยละของบุคลากรของกองเผยแพรและ
ประชาสมัพันธท่ีไดรบัการพัฒนา 

รอยละ 30 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 30 

เปาหมายของหนวยงาน : เผยแพรประชาสัมพันธภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองสูสาธารณชนไดอยางท่ัวถึง เกิดการยอมรบัและมีสวนรวม 
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กองแผนงาน 
  
  
 

กผง. 
  
  

1. ระดับความสําเร็จในการถายทอด
แผนปฏิบัตริาชการ 5 ป กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) ใหแตละ
สํานัก/กอง ใชเปนกรอบในการวางแผนการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 

2. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปของกรมโยธาธิการ
และผังเมอืง 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 

3. ระดับความสําเร็จในการถายทอดเปาหมาย
การใหบริการของกรมฯสูหนวยปฏิบัต ิ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 

4. ระดับความสําเร็จของการตดิตามผล 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 



รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล 

ท่ี ชื่อหนวยงาน ยอ ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายป 65 
จํานวน/รอยละ 

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
   5. ระดับความสําเร็จในการรับ-สง หนังสือจาก

แตละ สํานัก/กอง ผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 

เปาหมายของหนวยงาน : เพ่ือใหการบริหารราชการของกองแผนงานมีประสิทธิภาพเกิดผลสมัฤทธ์ิ 
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กองวิเคราะหวิจัย
และทดสอบวัสดุ 
  

กวท. 
  

1. รอยละความสําเร็จของการใหบริการ
ทดสอบวัสด ุ

รอยละ 90 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

เปาหมายของหนวยงาน : ใหบริการการทดสอบคณุสมบัติของกอนตัวอยางคอนกรีตใหมีความถูกตองตามมาตรฐานงานดานชาง  
                               และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน 
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กองออกแบบ
กอสรางพลับพลาพิธี
และโครงการพิเศษ 
  

กอพ. 
  
  

1. รอยละความสําเรจ็ของงานออกแบบกอสราง
พลับพลาพิธี งานพระราชพิธี งานรฐัพิธี และงาน
พิธี (รวมถึงตกแตงสถานท่ีงานพิธีตางๆ และงาน
แนะนําใหคาํปรึกษา) (1000 งาน/ป) 

รอยละ 100 80 85 90 95 100 

เปาหมายของหนวยงาน : - 
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ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศทส. 
 
 

1. รอยละความสําเร็จของการซอม บํารุง 
รักษา ครุภณัฑคอมพิวเตอร และอุปกรณตอ
พวงของกรมฯ 

รอยละ 90 รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 

2. ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบเครือขาย
สื่อสารขอมูลของกรมฯ 

5 งาน 1 งาน 2 งาน 3 งาน 4 งาน 5 งาน 

3. รอยละความสําเร็จในการจัดทําขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการบรกิารของกรมฯ 

รอยละ 100 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

4. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแอปพลิเคช่ัน 
“Landuse Plan” 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 

5. ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบการ
ใหบริการตรวจสอบขอมูลแกประชาชนในการ
ขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสราง 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 



รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล 

ท่ี ชื่อหนวยงาน ยอ ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายป 65 
จํานวน/รอยละ 

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
   6. จํานวนระบบโปรแกรมประยุกตท่ีไดรับการ

พัฒนา 
2 ระบบ - - 1 ระบบ - 2 ระบบ 

เปาหมายของหนวยงาน : 1.ยกระดับการบริการสูบริการดิจิทัลสําหรับผูรบับริการทุกภาคสวนอยางท่ัวถึง 
                               2.สงเสริมการพัฒนาและใชประโยชนนวัตกรรมดิจิทัลมุงสูการปฏิบัติงานแบบอัจฉริยะ 
                               3.สรางความเขมแข็งและปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
                               4.พัฒนาศักยภาพองคการและบุคลากรใหมีสมรรถนะดานดิจิทัลท่ีทันสมยัอยางตอเน่ือง 
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สถาบันพัฒนา
บุคลากรดานการ
พัฒนาเมือง 
   

สบม. 
   

1. ถายทอดเทคโนโลยีดานการผังเมืองใหกับ
บุคลากรกรม/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6,000 คน 2,000 คน 3,000 คน 4,000 คน 5,000 คน 6,000 คน 

2. ถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร
ดานชางใหแกบุคลากรกรม/องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

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

3. ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนพัฒนา
บุคลากรประจําปงบประมาณ 

ระดับ 5 

จัดทํา
แบบสอบถาม

ความตองการใน
การฝกอบรม/

สัมมนาประจําป
และนําขอมูลมา
ทําการวิเคราะห
หาความตองการ
ในการฝกอบรม 

จัดทําราง
แผนพัฒนา
บุคลากร

ประจําปนาํเสนอ
ที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา 

ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนา
บุคลากร

ประจําปแยก
ตามยุทธศาสตร
หรือภารกจิของ

กรม 

นําเสนอ
แผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

ผูบริหารอนุมัติ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจําป 

4. รอยละโครงการฝกอบรมท่ีดาํเนินการแลว
เสร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 

รอยละ 80 
รอยละ 40 
(4 หลักสตูร) 

รอยละ 50 
(6 หลักสตูร) 

รอยละ 60 
(8 หลักสตูร) 

รอยละ 70 
(10 หลักสูตร) 

รอยละ 80 
(12 หลักสูตร) 



รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล 

ท่ี ชื่อหนวยงาน ยอ ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายป 65 
จํานวน/รอยละ 

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
   5. ระดับความสําเร็จในการจดัทําแนวทางและ

วิธีการคัดเลือกองคความรูท่ีจําเปนและเปน
ประโยชนตอองคการ เพ่ือใชประโยชนในการ
แบงปนและนําไปปฏิบัต ิ

ระดับ 5  
(ครบ 5 ข้ันตอน) 

แตงต้ัง
คณะทํางาน 

CKO ที่ปรึกษา
ทีมงาน KM และ
ทีมงาน KM กรม
โยธาธกิารและผัง

เมืองประจําป 

จําแนกองค
ความรูที่จําเปน
ตอการผลักดัน
ตามประเด็น

ยุทธศาสตรเพื่อ
จัดทําเปน

แผนการจัดการ
ความรู 

เสนออธิบดีเพื่อ
ขออนุมัติ

แผนการจัดการ
ความรู 

ดําเนินการตาม
แผนการจัดการ

ความรู 

ดําเนินการ
เผยแพรองค

ความรู 

6. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 
เปาหมายของหนวยงาน : การพัฒนาบุคลากรกรมทุกระดับและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมอือาชีพทันตอความ                         
                               เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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สํานักควบคุมและ
ตรวจสอบอาคาร 
 

สนอ. 
   

1. จํานวนการพัฒนาปรับปรุงและจัดทํา
ขอบังคับเก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายขุดดินและถมดิน และมาตรฐาน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

5 ฉบับ 1 ฉบับ 2 ฉบับ 3 ฉบับ 4 ฉบับ 5 ฉบับ 

2. จํานวนการพิจารณาอุทธรณคาํสั่ง
เจาหนาท่ีพนักงานทองถ่ิน 

80 เรื่อง 43 เรื่อง 56 เรื่อง 64 เรื่อง 72 เรื่อง 80 เรื่อง 

3. จํานวนการใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ 
และพิจารณาขอรองเรียน เก่ียวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคารและกฎหมายขุดดินและถมดิน 

350 เรื่อง 250 เรื่อง 275 เรื่อง 300 เรื่อง 325 เรื่อง 350 เรื่อง 

4. จํานวนการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
ภาครัฐ 

รอยละ 100  
(รอยละของจาํนวนอาคาร

ที่ไดรับการรองขอ) 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

5. จํานวนการประเมินความปลอดภัยอาคาร
เอกชน (รวมกับ สยผจ.) 

450 หลัง 250 หลัง 300 หลัง 350 หลัง 400 หลัง 450 หลัง 



รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล 

ท่ี ชื่อหนวยงาน ยอ ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายป 65 
จํานวน/รอยละ 

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
   6. จํานวนการตรวจสอบความปลอดภัย ออก

ใบอนุญาต และตออายุเก่ียวกับสถานท่ี
ประกอบกิจการโรงมหรสพ 

320 แหง 192 แหง 224 แหง 256 แหง 288 แหง 320 แหง 

เปาหมายของหนวยงาน : - 
15 สํานักผังประเทศ

และผังภาค 
สปภ. 1. รอยละของจํานวนผังเมืองรวมจังหวัดท่ี

ดําเนินการปรับปรุง โดยการมีสวนรวมของประชาชน 
เพ่ือเปนผังแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัด 
(จํานวน 16 จังหวัด ท่ีผานข้ันตอนท่ี 1 – 3) 

รอยละ 100 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

เปาหมายของหนวยงาน : ปรับปรงุผังเมืองรวมจังหวัดท่ีดาํเนินการ โดยการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือเปนผังแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีจงัหวัด (ข้ันตอนท่ี 1-3) 
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สํานักผังเมืองรวม 
  
  
  

สผม. 
  
  
  

1. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีจัดทํา 
(ข้ันตอน : การสํารวจ กําหนดเขตผัง 
วิเคราะหและจัดทํารางผังเมืองรวม 6 ผัง) 

6 ผัง 2 ผัง 3 ผัง 4 ผัง 5 ผัง 6 ผัง 

2. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับอําเภอ) 
ท่ีจัดทํา (ข้ันตอน : การสาํรวจ กําหนดเขตผัง 
วิเคราะหและจัดทํารางผังเมืองรวม 47 ผัง) 

47 ผัง 27 ผัง 32 ผัง 37 ผัง 42 ผัง 47 ผัง 

3. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (EEC)  
ท่ีจัดทํา (ข้ันตอน : การสํารวจ กําหนดเขตผัง 
วิเคราะหและจัดทํารางผังเมืองรวม 7 ผัง) 

7 ผัง 3 ผัง 4 ผัง 5 ผัง 6 ผัง 7 ผัง 

เปาหมายของหนวยงาน : - 
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สํานักวิเคราะห
และประเมินผล 

สวป. 
  

1. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีไดรับ
การประเมนิผลในข้ันตอนท่ี 1 - 7 

13 ผัง 
(รอยละ 100) 

รอยละ 15 รอยละ 40 รอยละ 60 รอยละ 75 รอยละ 100 

2. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีไดรับ
การประเมนิผลในข้ันตอนท่ี 8-10  

4 ผัง 
(รอยละ 100) 

รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 100 

3. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีไดรับการ
ติดตามสภาพการณการเปลี่ยนแปลงรายป 

56 ผัง 
(รอยละ 100) 

รอยละ 15 รอยละ 35 รอยละ 65 รอยละ 80 รอยละ 100 



รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล 

ท่ี ชื่อหนวยงาน ยอ ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายป 65 
จํานวน/รอยละ 

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
   4. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีไดรับการ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางผัง (ผังเปดใหม) 
9 ผัง 

(รอยละ 100) 
รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 65 รอยละ 85 รอยละ 100 

5. ฐานขอมูลดานประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคม เพ่ือการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางผัง
และการประเมินผลผัง 

ท้ังประเทศ 
(รอยละ 100) 

รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 100 

6. รอยละของบุคลากรสํานักวิเคราะหและ
ประเมินผลท่ีไดรับการพัฒนา 

รอยละ 70 รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 100 

เปาหมายของหนวยงาน : สงเสรมิ สนับสนุน การวางและจัดทําผังเมอืง โดยดําเนินการวิเคราะหขอมลูเพ่ือการวางผังเมือง และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 
                              สภาพการณและสิ่งแวดลอมการใชบังคับผงัเมืองรวม 
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สํานักวิศวกรรม
การผังเมือง 
  
  
 

สวผ. 
  
  
  
 
  

1. จํานวนการใหบริการดานการสํารวจรังวัด 
(สํารวจจดัทําแผนท่ีกรรมสิทธ์ิท่ีดินของรัฐ) 

10 แหง 7 แหง 8 แหง 9 แหง 10 แหง 11 แหง 

2. จํานวนการใหบริการรังวัด (บํารุงรักษา
สถานีโครงขายอางอิง GNSS) 

14 สถานี 11 สถานี 12 สถานี 13 สถานี 14 สถานี 15 สถานี 

3. จํานวนการใหบริการและสนับสนุนดาน
วิศวกรรมเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมือง 
(สํารวจปกหลักหมดุ) แนวถนนโครงการ
คมนาคมและขนสงตามผังเมืองรวม 

3 แหง - 1 แหง 2 แหง 3 แหง 4 แหง 

4. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ 
(GIS) 

23 แหง 10 แหง 15 แหง 18 แหง 20 แหง 23 แหง 

5. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีมีระบบ
ภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) 

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

6. รอยละความกาวหนาการดําเนินการจัดทํา
ฐานขอมูลพ้ืนท่ีเสีย่งภัยนํ้าทวม เพ่ือสนับสนุน
การวางและจดัทําผังเมืองรวม (ระดับอําเภอ) 

รอยละ 100 
(3 ผัง) 

รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 100 

เปาหมายของหนวยงาน : - 



รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล 

ท่ี ชื่อหนวยงาน ยอ ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายป 65 
จํานวน/รอยละ 

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
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สํานักวิศวกรรม
โครงสรางและงาน
ระบบ  

สวค. 
  
  

1. จํานวนงานท่ีใหบริการและใหคําปรึกษาดานชาง 450 ครั้ง 270 ครั้ง 315 ครั้ง 360 ครั้ง 405 ครั้ง 540 ครั้ง 

2. งานท่ีใหบริการดานชางมีความถูกตองตามหลกั
วิชาการดานชางและเปนไปตามกฎหมาย 

รอยละ 100 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

เปาหมายของหนวยงาน : การสรางความสามารถในการแขงขัน 
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สํานัก
สถาปตยกรรม 
  
  
  

สสถ. 
  
  
  

1. จํานวนงานท่ีใหบริการดานการออกแบบ
สถาปตยกรรม มณัฑนศิลป และภมูสิภาปตยกรรม 

125 ครั้ง 105 ครั้ง 110 ครั้ง 115 ครั้ง 120 ครั้ง 125 ครั้ง 

2.จํานวนงานท่ีใหคําปรึกษาดานชาง 40 ครั้ง 20 ครั้ง 25 ครั้ง 30 ครั้ง 35 ครั้ง 40 ครั้ง 
3. รอยละของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอ
องคกร 

รอยละ 80 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 

เปาหมายของหนวยงาน : พัฒนาสูความเปนเลิศในการใหบริการดานการออกแบบสถาปตยกรรม มณัฑศิลป ภูมิสถาปต และการใหคําปรึกษาดานชาง 
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สํานักสนบัสนนุและ
พัฒนาตามผังเมือง 
  

 
  

สสผ. 
  
  
  
  

1. รอยละความสําเร็จของโครงการพัฒนา 
ตามผังเมือง ท่ีดําเนินการแลวเสรจ็  
(จํานวน 46 โครงการ) 

รอยละ 80 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

เปาหมายของหนวยงาน : - 
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สํานักงาน 
วิเทศสัมพนัธ 

  

สวส. 
  
  

1. รอยละความสําเร็จในการจัดประชุมและ
ศึกษาดูงาน ตามคําขอของคณะ 
ชาวตางประเทศ และตามท่ีไดรับมอบหมาย 

รอยละ 95 
ต่ํากวารอยละ 

75 
รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 

รอยละ 95 
ข้ึนไป 

2. รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานใน
ฐานะฝายเลขานุการโครงการความรวมมือ
ระหวางประเทศ อาทิ โครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs) และโครงการพัฒนาเมืองเชิงบูรณาการ
เพ่ือการเติบโตแบบคารบอนต่ําและการเปนเมือง
ท่ีปรับตัวได (Urban - Act) 

รอยละ 95 
ต่ํากวารอยละ 

75 
รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 

รอยละ 95  
ข้ึนไป 



รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล 

ท่ี ชื่อหนวยงาน ยอ ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายป 65 
จํานวน/รอยละ 

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
   3. รอยละความสําเร็จในการติดตอ

ประสานงานท้ังภายในและตางประเทศเพ่ือ
สนับสนุนขอมลูวิชาการตามภารกิจของกรมท่ี
เก่ียวของ สงเสรมิประชาคมอาเซยีนและ/หรือ
ประเทศอ่ืน ๆ รวมท้ังงานท่ีไดรับมอบหมาย 

รอยละ 95 
ต่ํากวารอยละ 

75 
รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 

รอยละ 95  
ข้ึนไป 

4. รอยละความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอ
งบประมาณรายจายประจําป งบรายจายอ่ืน 
รายการคาใชจายในการเจรจาและประชุม
นานาชาติ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เสนอกระทรวงมหาดไทย (งบ กต.สป.มท.) 

รอยละ 95 
ต่ํากวารอยละ 

75 
รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 

รอยละ 95  
ข้ึนไป 

เปาหมายของหนวยงาน : แสวงหาความรูในระดับสากลเพ่ือพัฒนาภารกิจกรม 4 ดาน 
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กองผังเมืองเฉพาะ 
  

กผฉ. 
  

1. จํานวนศึกษา ออกแบบวางผังพ้ืนท่ีเฉพาะ 
(ผังเมืองท่ีจัดทํา) ท่ีดําเนินการศึกษาออกแบบวางผังฯ 
ในข้ันตอนงวดงานท่ี 1 (รายงานการศกึษาข้ันตน) 

9 ผัง 7 ผัง 8 ผัง 9 ผัง 10 ผัง 11 ผัง 

เปาหมายของหนวยงาน : - 
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สํานักจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
  

สจพ. 
  

1. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาดวยวิธีการ
จัดรูปท่ีดิน 1,127 ไร 240 ไร 480 ไร 720 ไร 960 ไร 1,200 ไร 

เปาหมายของหนวยงาน :  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาดวยวิธีการจัดรูปท่ีดิน 
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สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแหงชาติ 

 
  

สกผช. 

  
  
  

1. รอยละความสําเร็จของจํานวนครั้งในการ
จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการผัง
เมืองแหงชาติ และคณะอนุกรรมการนโยบาย 
การผังเมืองแหงชาติ 

รอยละ 100 
 (5 ครั้ง/ป) 

รอยละ 60 
(1 ครั้ง/ป) 

รอยละ 70 
(2 ครั้ง/ป) 

รอยละ 80 
(3 ครั้ง/ป) 

รอยละ 90 
(4 ครั้ง/ป) 

รอยละ 100 
(5 ครั้ง/ป) 

2. รอยละความสําเร็จของจํานวนครั้งในการ
จัดการประชุมคณะกรรมการผังเมอืง 

รอยละ 100 
 (14 ครั้ง/ป) 

รอยละ 60 
(10 ครั้ง/ป) 

รอยละ 70 
(11 ครั้ง/ป) 

รอยละ 80 
(12 ครั้ง/ป) 

รอยละ 90 
(13 ครั้ง/ป) 

รอยละ 100  
(14 ครั้ง/ป) 



รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล 

ท่ี ชื่อหนวยงาน ยอ ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายป 65 
จํานวน/รอยละ 

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
   3. รอยละการเบิกจายงบประมาณไดทันเวลา

ของปงบประมาณ รอยละ 95 รอยละ 30 รอยละ 50 รอยละ 70 รอยละ 85 รอยละ 95 

เปาหมายของหนวยงาน : - 
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สํานักงานบริหาร
โครงการกจิกรรม
พิเศษ  
สวนโครงการ
กิจกรรมพิเศษ 1 

สคพ.1 1. รอยละความสําเร็จในการควบคุมงานท่ีได
มาตรฐานดานชาง รอยละ 100 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

เปาหมายของหนวยงาน : งานกอสรางมีความมั่นคง ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ 
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สํานักงานบริหาร
โครงการกจิกรรม
พิเศษ  
สวนโครงการ
กิจกรรมพิเศษ 2 

สคพ.2 1. รอยละของงานกอสรางปรับปรงุอาคาร 
แลวเสร็จ รอยละ 100 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

เปาหมายของหนวยงาน : งานกอสรางมีความมั่นคง ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ 
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สํานักงานบริหาร
โครงการกจิกรรม
พิเศษ  
สวนโครงการ
กิจกรรมพิเศษ 3 

สคพ.3 1. รอยละของงานกอสราง และปรับปรุง
อาคารแลวเสรจ็ รอยละ 100 

รอยละ  
70-80 

รอยละ  
81-85 

รอยละ  
86-90 

รอยละ  
91-95 

รอยละ  
96-100 

เปาหมายของหนวยงาน : งานกอสรางมีความมั่นคง มีคุณภาพสูงสดุ และเปนไปตามมาตรฐานสากล 
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กองตรวจราชการ 
  
 

กตร. 
  
 

1. รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนการ
ตรวจราชการประจําป 

รอยละ 100 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

2. รอยละความสําเร็จของการจดัทํารายงาน
การประชุมผูตรวจราชการกรม รอยละ 100 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

3. รอยละความสําเร็จในการประสานงาน
เตรียมการสําหรับการตรวจราชการ 

รอยละ 100 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 



รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล 

ท่ี ชื่อหนวยงาน ยอ ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
คาเปาหมายป 65 
จํานวน/รอยละ 

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ) 

1 2 3 4 5 
   4. รอยละของบุคลากรกองตรวจราชการ 

ท่ีไดรับการพัฒนา 
รอยละ 100 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

เปาหมายของหนวยงาน : - 
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สํานักงานกองทุน
จัดรูปท่ีดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนท่ี 
  
  
  
  

สกจพ. 

  
  
  
  

1. จํานวนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนดาน
เงินจากกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

2 โครงการ - - 1 โครงการ - 2 โครงการ 

2. รอยละการไดรับชําระเงินกูยืมหรอืดอกเบ้ียคืน 
ตามแผนประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอยละ 100 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

3. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรม รอยละ 100 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

4. จํานวนเอกสารท่ีไดเผยแพรประชาสัมพันธ 2 เรื่อง - - 1 เรื่อง - 2 เรื่อง 

เปาหมายของหนวยงาน : 1. สนับสนุนดานการเงินแกโครงการจัดรปูท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีดําเนินโครงการใหสําเร็จ 
                               2. พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเช่ียวชาญ 
                               3. เผยแพรและประชาสมัพันธกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนท่ีรูจัก 
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กองบูรณะและ
บํารุงรักษา  

กบร. 
  

1. จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางนํ้าท่ีถูกกําจัด 
1,234,000 ตัน 

740,400 ตัน 
(60%) 

863,800 ตัน 
(70%) 

987,200 ตัน  
(80%) 

1,110,600 ตัน
(90%) 

1,234,000 ตัน 
(100%) 

2. จํานวนความยาวของงานซอมแซมและ
ปรับปรุงเข่ือนปองกันตลิ่งและชายฝง ระบบ
ปองกันนํ้าทวมและงานพัฒนาเมือง 

1,000 เมตร 200 เมตร 400 เมตร 600 เมตร 800 เมตร 1,000 เมตร 

เปาหมายของหนวยงาน : การกําจัดผักตบชวาและวัชพืช 
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กองมาตรฐาน 
ราคากลาง 
  

กมร. 
  

1.ปริมาณงานกอสรางท่ีไดรับการประมาณ
ราคาในรอบป 

ไมนอยกวา  
100 งาน 

ไมนอยกวา 
80 งาน 

ไมนอยกวา 
85 งาน 

ไมนอยกวา 
90 งาน 

ไมนอยกวา 
95 งาน 

ไมนอยกวา 
100 งาน 

เปาหมายของหนวยงาน : - 

 



กลุมพัฒนาระบบบริหาร : กพร. 
  

Administrative System Development Group : ASDG 
 

https://office.dpt.go.th/asdg 

โทร : 02 2994334 โทรสาร : 02 2994337 
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