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คํานํา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ โดยแผนระดับที่ 1
ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนระดับที่ 2 ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ และแผนระดับที่ 3
ไดแก แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระยะ 5 ป แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการรายปหรือแผนอื่นๆ และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ไดมีมติใหทุกสวนราชการปรับปรุงแผนระดับ 3 ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ดังนั้น สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดแจงใหทุกสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
5 ป และแผนปฏิบัติราชการรายป โดยใหสอดคลองกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ตามแบบฟอรมที่กําหนด
ส ง ให สํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ผ า นทางระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห ง ชาติ
(eMENSCR) เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น
จั ด ทํ า เป น แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 5 ป ซึ่ ง ต อ งสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ที่ แ ถลงต อ สภา
และแผนอื่นที่เกี่ยวของ โดยในวาระเริ่มแรกใหจัดทําเปนแผน 3 ป โดยมีหวงระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจําเปนตองทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และแนวทาง
การขั บ เคลื่ อนการดํ า เนิ น งานของกรมให มีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลบรรลุผ ลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ตั้งไว
โดยแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) มีเนื้อหาสาระครอบคลุมภารกิจหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ทั้ง 4 ดานประกอบดวย ดานการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการดานชาง รวมทั้งสอดคลอง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
(พ.ศ. 2563 – 2565) และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป รวมถึงยุทธศาสตรและนโยบายสําคัญๆ
เชน ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เปนตน
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง จึ ง ได นํ า ยุ ท ธศาสตร ดั ง กล า วสู ก ารปฏิ บั ติ โดยการถ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด
และคาเปาหมายระดับองคการลงสูระดับหนวยงานและบุคคล ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อน
การปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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การถ่ายทอดต ัวชวี� ัด (Cascading)

ระด ับกรม
ระด ับสําน ัก/
กอง / สําน ักงาน / กลุม
่ งาน

ระด ับบุคคลตามสายงาน

ตัวชีว� ัด
ระดับ
องค์กร

ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่ สร ้างความเข ้าใจการพัฒนาระบบราชการ
ระดับความสําเร็จของการจัดทําเอกสารเผยแพร่ สร ้างความรู ้ ความเข ้าใจเรือ
� งการพัฒนาระบบ
ราชการ

ตัวชีว� ัดระดับ
หน่วยงาน
ตัวชีว� ัดระดับ
บุคคล 15

ถ่ายทอดเป้ าหมายผลการปฏิบต
ั งิ าน
ตามลําด ับชัน
� การบังค ับบัญชา
ห ัวหน้า
ส่วนราชการ

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์

เป้าหมายตาม
ภารกิจและอืน
� ๆ

รองห ัวหน้า
ส่วนราชการ
ผูอ
้ าํ นวยการ
ระด ับสํานัก/กอง
ห ัวหน้าหน่ วยงาน
ภายใต้ สํานัก/กอง
ผูป
้ ฏิบ ัติงานทีไ
� ม่มี
ผูใ้ ต้บ ังค ับบ ัญชา
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ขอมูลพื้นฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
วิสัยทัศน (Vision)
“เป น องคกรแกนนํ าของประเทศในด านการผังเมือง การพัฒ นาเมือ งและการอาคาร ใหมีความนาอยู
ปลอดภัย รักษาสภาพแวดลอม ประหยัดพลังงานและมีอัตลักษณ”
นิยามของวิสัยทัศน (Definition)
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีอํานาจหนาที่ในการวางและจัดทําผังเมือง การพัฒนาเมืองการอาคาร และ
การบริ การด านชา ง โดยมุงเน น การกํ า หนดนโยบายการวางผังเมืองเชื่อมโยงกัน ในทุกระดับ เพื่อใหกรอบชี้ นํ า
ในการกํ า กั บ ดู แ ลการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ ง ชุ ม ชนและพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ สํ า คั ญ รวมถึ ง การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน
เพื่อปองกันบรรเทาผลกระทบจากปญหาภัยพิบัติน้ําทวม การพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลทั่วประเทศ
พรอมทั้งดําเนินการกํากับ ควบคุม ดูแลตรวจสอบอาคาร และการใหบริการดานชางที่ไดมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัย มีอัตลักษณและประหยัดพลังงาน
พันธกิจ (Mission)
1. สนั บ สนุ น กํ า หนด กํ า กั บ และพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให ง านผั ง เมื อ งและโยธาธิ ก ารมี ม าตรฐานวิ ช าการ
ที่สามารถสนองตอความตองการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
2. สรางการมีสวนรวมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการดําเนินการพัฒนาเมืองทองถิ่นและชุมชน
3. พั ฒ นาปรั บ ปรุ งส ง เสริ ม ธรรมาภิบ าลและประสิ ทธิภ าพการบังคั บ ใชก ฎหมายการใช ป ระโยชนที่ดิ น
การผังเมืองและโยธาธิการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
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อํานาจหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิ การและผังเมือง มี ภารกิ จเกี่ยวกับงานดานการผั งเมื องระดับต างๆ การโยธาธิการ การออกแบบ
การก อ สร า งและการควบคุ ม การก อ สร า งอาคาร ดํ า เนิ น การและสนั บ สนุ น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ในดานการพัฒนา เมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐาน
และโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และ
การผังเมือง เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแหงสาธารณชน ความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง และสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
๑. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดิน กฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๒. วางและจัดทําผังเมืองประเภทอื่นๆตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่สวนราชการอื่นรองขอ
และดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองนั้นๆ
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผล และพัฒนามาตรฐาน
ดานการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทําเกณฑมาตรฐานและคูมือดานการผังเมืองและโยธาธิการ
4. ดําเนิ นการเกี่ยวกับการวางผังออกแบบควบคุ มการกอสราง บูรณะเมืองหรืออาคาร และสิ่งกอสราง
ของหนวยงานของรัฐ
5. ให บ ริ การและคํ าปรึ กษาเกี่ ย วกั บงานออกแบบ งานก อสร างและงานที่ อยู ในอํ านาจหน าที่ของกรมฯ
แกหนวยงานตางๆ
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบการกอสรางและควบคุมอาคาร กอสรางอาคารและโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้ง
การบูรณะและบํารุงรักษา
7. ดํ า เนิ น การประสาน กํ า กั บ ดู แ ล สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่อใหเปนไปตามผังเมือง รวมทั้งกํากับตรวจสอบการใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองของเจาพนักงาน
ทองถิ่น
8. ดําเนินการพัฒนาระบบและบริหารขอมูลการผังเมืองและโยธาธิการ
9. ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรมองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของในดานการผังเมืองและโยธาธิการ
10. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข องกรมหรื อ ตามที่ รั ฐ มนตรี ห รื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
โครงสรางการแบงสวนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ภาคผนวก)
(ตามกฎกระทรวงแบ งส ว นราชการ กรมโยธาธิก ารและผัง เมื อง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 และคํา สั่ ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 1808/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
ที่ 1809/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ขอมูลแนวทางการกําหนดยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
ในป จ จุ บั น การเปลี่ ย นแปลงภายใตก ระแสโลกาวิ วั ฒ น สั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อง สิ่ งแวดล อม และ
เทคโนโลยี มี การเปลี่ ยนแปลงอยางรวดเร็ ว และแข งขั นกั บนานาประเทศมากขึ้ น ประเทศไทยจึงต องมี การทบทวน
ปรับปรุงนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาประเทศใหทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะ
ภารกิจดานการผังเมืองที่เปนภารกิจสําคัญ ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศใหเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลก็ไดใหความสําคัญกับภารกิจดานผังเมืองมาก โดยมีความมุงหวังใหผังเมือง สามารถเปนกรอบชี้นํา
ในการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยจึงไดมอบหมายให
กรมโยธาธิการและผังเมือง จั ดทํายุทธศาสตรกรมโยธาธิ การและผังเมือง โดยใชเ ทคนิค Scenario Planning
ซึ่งในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรก็ไดมีการวิเคราะหถึงความจําเปนในการพัฒนาในดานของนโยบายสําคัญ ๆ
ในการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย
ยุทธศาสตรชาติ 20ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
จากวิ สัยทั ศนประเทศไทย ที่ กําหนดว า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกงและมีคุณภาพสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชนสว นรวม
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2563 – 2565 มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของกระทรวงมหาดไทย เพื่ อ บํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข ของประชาชน ซึ่ ง มี ส ว นสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ
โดยแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยมีการกําหนดแผนงาน/โครงการ ลงไปถึงในระดับชุมชนและประชาชน
อยางแทจ ริง ซึ่งการพัฒ นาประเทศอยางยั่ งยืนและมีประสิทธิ ภาพก็ ตองอาศั ยความรว มมือจากภาคเอกชนและ
ประชาชน เพื่อใหการดําเนินงานภาครัฐสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะ
ภารกิ จ ด า นผั ง เมื อ งการพั ฒ นาเมื อ งหรื อ ชุ ม ชนการอาคารและการบริ ก ารด า นช า งก็ ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ
จากภาคเอกชนและประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ รวมทั้ง
สรางจิตสํานึกและการบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
นโยบายของผูบ ริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความสําคัญในการวางรากฐานของบานเมือง คือ เรื่องผังเมือง เปรียบเสมือน
พิมพเขียวของการสรางเมือง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะกําหนดทิศทางของเมืองในอนาคต นอกจากนั้นยังใหความสําคัญ
กับบทบาทของการเปนชางของแผนดินและสถาปนิกของแผนดิน ผูบริหารไดมีนโยบายที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย ภายใตสภาวะแวดลอมของการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สังคมในปจจุบัน โดยดําเนินการจัดทําเปาหมายในการใหบริการหนวยงาน ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ 4 ดาน
ไดแก
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ดานการผังเมือง วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใชประโยชนที่ดิน เพื่อใหสามารถอยูรวมกัน
ไดอยางมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เปนระดับผังนโยบายถายทอดสูการวางผังระดับจังหวัด
ด า นการพั ฒ นาเมื อ ง พั ฒ นาให เ มื อ งมี ค วามปลอดภั ย จากธรรมชาติ มี ส ภาพแวดล อ มที่ ดี มี ร ะบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน เขื่อนปองกันตลิ่ง ระบบโครงสราง
พื้นฐานและการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ดานการอาคาร เพื่อใหอาคารมั่นคงปลอดภัย มีอัตลักษณ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกรอน โดยการ
ออกกฎหมายควบคุมอาคารตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร
ดานการใหบริการดานชาง มุง ใหบริการงานชางทุกระดับในฐานะชางของแผนดิน โดยใหบริการดานการออกแบบ
อาคารทดสอบวัสดุและใหคําปรึกษาดานชาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถือเปนหนวยงานหลักดานชาง เปนชางหลวง
ของแผนดิน เปนสถาปนิกและนักผังเมืองของประเทศ
ผูบริหารของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดใหความสําคัญในการขับเคลื่อนและดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ดาน
อยางมี ป ระสิทธิ ภ าพเพื่ อใหป ระชาชนมี ความสุขอาศัยอยูในชุมชนที่มีส ภาพแวดลอมที่ดีมีร ะบบสาธารณูป โภค
สาธารณูปการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ดานความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
การพั ฒนาประเทศให คนในสั งคมอยู ร วมกันอย างสงบสุ ข เศรษฐกิจเจริ ญเติ บโตอย างมี คุณภาพและยั่ งยื น
ภายใต กระแสการเปลี่ ยนแปลงทั้ งภายในและภายนอกประเทศที่ มี การปรั บเปลี่ ยนอย างรวดเร็ ว มี การคาดการณ
ไดยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น ทําใหหนวยงานตางๆตองมีการประสานงานการทํางานรวมกัน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
ไดรับหนาที่ในการวางรากฐานของบานเมืองโดยเฉพาะเรื่อง “ผังเมืองเปรียบเสมือนกับเปนพิมพเขียวของการสรางเมือง”
ซึ่งต องมีความชัดเจนและต องมีการวางแผนอยางรอบคอบ การวางผั งเมืองเปนเรื่องที่ย ากเนื่องจากเกี่ย วเนื่องกั บ
ผลประโยชน มี ทั้งผูไดป ระโยชน และเสี ย ประโยชน บทบาทของกรมโยธาธิการและผั งเมืองจึ งมีความสํ าคั ญมาก
กรมจึงใหความสําคัญรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ประชาสัมพันธทําความเขาใจกับประชาชน
เพื่อใหตระหนักถึงประโยชนของการวางผังเมืองในภาพรวม ซึ่งเปนการแกปญหาเมืองอยางยั่งยืนและตองอาศัย
ความเขาใจความเสียสละของประชาชนอันเปนหัวใจสําคัญในการวางผังเมือง
ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน พ.ศ.2548 โดยที่
เป น การสมควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน
แกห น วยงานของภาครัฐและประชาชน ตลอดจนเปน แนวทางในการใหประชาชนมีสวนรว มในการดําเนิน การ
โครงการของภาครัฐอยางกวางขวางมุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมืองโดยตรงมากขึ้น
ดั งนั้ น ระบบราชการจํ าเป นต องยอมรั บและปรั บให ประชาชนได เข ามามี ส วนร วมในการเสนอแนะความคิ ดเห็ น
รวมปฏิบัติงานและตรวจสอบผลการดําเนินงาน ภายใตเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
หากเราต องการพั ฒ นาประเทศใหเกิดผลสําเร็จ อยางสูงสุด จํ าเปน ตองอาศัย ความรว มมือจากทุกฝา ย
ไมวาจะเปนผูขอรับบริการหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการใหขอมูลที่แสดงถึง
ความตองการปญหาผลกระทบ สิ่งที่อยากใหดําเนินการแกไขตลอดจนความคาดหวังที่แทจริงเพื่อที่จะไดนํามาสู
การรวมคิดรวมกันวิเคราะหและวางแผนดําเนินการแกไขตอไป
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ความตองการของผูบริหารในระดับประเทศ
นอกจากกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแลว ยังมีกลุมของผูมีที่เกี่ยวของอื่นๆ อาทิเชน องคกรอิสระ
นายกรั ฐมนตรี/รัฐมนตรี นักการเมือง คณะกรรมการกฤษฎี กา คณะกรรมการผังเมือง และคณะอนุ กรรมการผังเมือง
เปนตน ซึ่งถือวาเปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินการตามภารกิจดานผังเมืองเหมือนกันที่กระบวนการจัดทําผังเมือง
มีสวนเกี่ยวของในดานนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมือง รวมถึงกระบวนการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการผังเมือง
เพื่อบังคับใชและกํากับดูแลเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายผังเมืองตอไปซึ่งความตองการหรือความคาดหวังของกลุมนี้
คือทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการขับเคลื่อนและการนําผังเมืองไปปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรม
การพัฒนาการคาดการณสถานการณที่เกิดขึ้นในอนาคต
การพัฒนาจากการคาดการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต เปนการสรางภาพในอนาคตที่จะตองพิจารณาวา
ปจจัยสําคัญใดที่มีผลตอความสําเร็ จขององคกร และทําใหองคกรไดเปรียบคูแขง โดยเริ่มตน จากการตรวจสอบ
สภาพแวดลอมในสถานการณปจจุบัน ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิด ซึ่งวิเคราะหจากตัวแปรสภาพแวดลอม
ภายนอกประกอบดวย ๔ เรื่องไดแก ๑) สภาพเศรษฐกิจ ๒) สภาพเทคโนโลยี ๓) การเมืองและกฎหมาย ๔) สภาพสังคม
และวัฒ นธรรม พร อมทั้ งวิ เ คราะหส ภาพแวดล อมภายในเพื่อทราบจุดแข็ง (สิ่งที่องค กรมี อยู และทําให องคกร
ไดเปรียบคูแขงขัน) และจุดออน (สิ่งที่องคกรมีอยูและทําใหองคกรดอยกวาคูแขงขัน) ซึ่งปจจัยเหลานี้จะเปนปจจัย
นํ า เข า ที่ จ ะช ว ยกํ า หนดภาพและทิ ศ ทางของภารกิ จ ขององค ก รที่ จ ะก า วต อ ไปข า งหน า ซึ่ ง มี ผ ลต อ ความสํ า เร็ จ
ขององคกรในอนาคต
ปจจัยที่มีความสําคัญตอภารกิจในอนาคต (Key Success Factor)
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Key Success Factors : KSF) เปนปจจัยหลักที่สําคัญตอการบรรลุความสําเร็จ
ตามวิสัยทัศนขององคกร อีกทั้งยังเปนแนวทางที่เปนรูปธรรมเพื่อใหการปฏิบัติงานทุกระดับมุงไปในทิศทางเดียวกัน
ทําใหบุคลากรและผูบริหารขององคกรรูวาตองทําสิ่งใดบางเพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององคกร ดวยเหตุนี้ ปจจัยหลัก
แหงความสําเร็จจึงเปนการใหหลักการแนวทางหรือวิธีการที่องคกรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน หากปราศจากปจจัย
แหงความสําเร็จแลว วิสัยทัศนขององคกรก็จะไมไดรับการตอบสนอง ซึ่งปจจัยแหงความสําเร็จไมจําเปนตองวัดผลได
แตจะทําหนาที่ชี้นําหรือเปนหลักสําคัญของการบรรลุวิสัยทัศน ซึ่งมีผลตอความสําเร็จขององคกรและทําใหองคกร
ได เ ปรี ย บคู แ ข ง ขั น โดยป จ จั ย หลั ก แห ง ความสํ า เร็ จ สามารถกํ า หนดได จ ากวิ สั ย ทั ศ น แ ละภารกิ จ ขององค ก ร
โดยใหความสําคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธขององคกร ไมเนนปจจัยนําเขาหรือกระบวนการและมีความเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศนพันธกิจหรือวัตถุประสงคขององคกร โดยมุงเนนเฉพาะงานที่สําคัญๆเทานั้น อยางไรก็ตามในการกําหนด
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ จะตองมีความชัดเจนไมคลุมเครือมีความหมายเฉพาะเจาะจง และสามารถสื่อความหมาย
ไดอยางเดียวกันและตองเขาใจงาย เพื่อใหทุกคนสามารถเขาใจตรงกันถึงสิ่งที่องคกรมุงหวังและวิธีการที่จะบรรลุ
เปาหมาย ซึ่งจากการวิเคราะหภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง พบวาปจจัยสําคัญที่ทําใหภารกิจสามารถดําเนิน
ตอไปไดดีและประสบความสําเร็จประกอบไปดวย
1) มีการวางและจัดทําผังเมืองในระดับตางๆอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบและเปนขั้นตอนมีการสราง
เครือขายภาคประชาชนเพื่อใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของผังเมือง และสรางการมีสวนรวมในชุมชน โดย
ใหมีทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการวางและจัดทําผังเมือง
2) ภารกิจการพัฒนาเมืองการอาคารที่มีกํากับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร รวมถึงการใหคําปรึกษา
แนะนํา และใหบริการดานชาง เพื่อใหงานกอสรางไดมาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีอัตลักษณและประหยัด
พลังงาน
กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร
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3) มีการพั ฒนาองค ความรู และเพิ่ มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งบุ คลากรเป น ปจ จัยหลัก
ที่สําคัญตอความสําเร็จขององคกรเนื่องจากเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององคกรใหสามารถดําเนินตอไป
ข างหน าได การที่ บุ คลากรของกรมมี ทักษะ และความรูความสามารถจะทําใหกระบวนการทํางานมีความเป น
มื อ อาชี พ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี กทั้ ง ความสํ า เร็ จ ขององค ก รนั้ น ยัง เกี่ ย วขอ งกั บ ประสิ ทธิ ภ าพในการนํ า กลยุ ท ธ
ไปประยุกตปฏิบัติ ทั้งนี้ผูบริหารควรมีการมอบหมายและกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งสําคัญในการ
นํากลยุทธไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จนั้นผูปฏิบัติจะตองมีความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานอยางถองแท
4) การมีความพรอมของทรัพยากร ไดแก ปจจัยดานเครื่องมือ ปจจัยดานงบประมาณ และจํานวนบุคลากร
ซึ่งความพรอมของทรัพยากรเปนขอไดเปรียบและจะเปนแรงขับเคลื่อนใหภารกิจสามารถดําเนินตอไปได
5) การแกไขและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง โดยความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของในทุกภาคสวน ซึ่งปจจัยดานกฎหมาย
เปนปจจัยที่จะทําใหภารกิจดานการผังเมืองดําเนินตอไปไดดวยความเปนระเบียบเรียบรอย เปนลําดับขั้นตอน รวมถึง
ลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นและยังทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
6) บูรณาการดําเนินงานและโครงสรางดานการผังเมืองขององคกร มีการบูรณาการทํางานรวมกันในแตละหนวยงาน
และในทุกภาคสวนเพื่อใหมีทิศทางการดําเนินงานเปนไปในทางเดียวกัน
7) มี การบั งคั บใช กฎหมายอย างทั่ วถึงและมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการบั งคั บใช กฎหมายที่ มี ประสิ ทธิ ภาพนั้ น
จะชวยลดปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ดังนั้น ไมวาจะเปนปจจัยดานการมีสวนรวมและความรวมมือ ปจจัยดานบุคลากรองคความรูและการมีจิตสํานึก
เพื่อสาธารณะ ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานความชัดเจนของนโยบายดานการผังเมือง และปจจัยดานกฎหมาย
ปจจัยทั้งหมดดังกลาวลวนมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยผลักดันและขับเคลื่อนองคกรใหประสบความสําเร็จ
เปาหมายการดําเนินงานของหนวยงาน (Goal)
เปาหมายขององคกรจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อ ภารกิจที่องคกรดําเนินการอยูสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางทั่วถึงทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งทุกภาคสวนจะตองอาศัย
การบูรณาการทํางานรวมกัน จึงจะทําใหภารกิจนั้นสามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไวและสรางความพึงพอใจ
ไดในทุกภาคสวน นอกจากนี้การที่ผูปฏิบัติงานทราบถึงเปาหมายของภารกิจที่ชัดเจนวาคืออะไร และควรจะดําเนินการ
ในเรื่องใดกอน นอกจากจะทําใหผูปฏิบัติงานเขาใจเปาหมายที่ไมคลาดเคลื่อน ยังชวยใหมีการจัดสรรการใชทรัพยากร
ไดอยางเหมาะสมอีกดวย
นอกจากนี้ ความไมสมดุลของการพัฒนาพื้นที่ที่ผานมา กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อมจนถึ งขั้ น ใกล วิ กฤตและป ญ หาน้ํ าทว ม มีการใหบ ริ การโครงสร างพื้น ฐานซ้ําซ อนไม เชื่อมโยงกั น
การใหบริการทางสังคมไมเพียงพอ ปญหาความยากจน และปญหาสังคมตางๆ ปญหาเหลานี้นอกจากจะทําใหคุณภาพชีวิต
ของคนไทยลดลงแลวยังจะสงผลกระทบตอภาคการผลิต การคา การลงทุน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการปรับกระบวนทัศนในการพัฒนา ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายใตสภาวการณแขงขันที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง ดังนั้น การที่พื้นที่ทั่วประเทศไดรับการวางและจัดทําผังเมือง
จะชวยสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เปนการสนับสนุนและสรางความพรอมใหประเทศสามารถแขงขันในเวทีโลก
ขณะเดีย วกัน ยังเปน การรักษาความสมดุ ลของการพั ฒนาเศรษฐกิจสั งคมและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม จึงทําใหการพัฒนาในทุกดานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชน
อี ก ทั้ ง การที่ ทุ กภาคส ว นให ค วามร ว มมื อ ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองค ก รปกครองท องถิ่ น
ในการให ข อมู ลที่ ถู ก ต อ งและมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น ภารกิ จ ด า นการผั ง เมื อ งจะทํ า ให เ มื อ งได รั บ การพั ฒ นา
ที่ เปนไปในทิ ศทางเดี ยวกั น มี ศักยภาพในการรองรั บ การขยายตั ว ในอนาคตและการที่ผั งเมือ งได รั บ การยอมรั บ
และสนับสนุนในทุกฝายจะสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการสรางความเสมอภาคในภูมิภาคไดอีกดวย
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ดังนั้น เปาหมายการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในอนาคต คือ ประเทศมีผังเมืองเปนกรอบชี้นํา
ในการพัฒนาเมือง/ชุมชน มีการบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม
มีความนาอยู อาคารภาครัฐมีความมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งการพัฒนา
ดังกลาว จะสามารถสรางความสมดุลระหวางเมืองกับชนบท ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสอดคลอง
กับความตองการของสังคมโดยรวม อีกทั้งยังมีสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวย
ความเสี่ยงของภารกิจ (Risk)
ความเสี่ยงในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
(Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา เพราะแตละภารกิจเปนภารกิจที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง
จึงตองมีการวางแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมซึ่งความเสี่ยงในการวางแผน
ปฏิบัติราชการสวนใหญมีความผิดพลาดในกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆทําใหมีการวางแผนกลยุทธ
ที่ไมทันตอสถานการณ ทั้งในดานกายภาพของพื้นที่ ดานเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมรวมถึงการคาดการณและ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งถาหากการวิเคราะหสภาพแวดลอมในเบื้องตนผิดทิศทางก็จะสงผลให
การวางแผนปฏิ บั ติร าชการผิ ดทิ ศทางตามไปดวย ซึ่งเปน เหตุใหการดําเนิน งานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ไมสอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น กระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก จึงมีความสําคัญมากเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุสําคัญ
ที่ภารกิจผังเมืองมีความเสี่ยงและไมสามารถชี้นําการพัฒนาได จะพบวาบุคลากรที่รับผิดชอบในขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล
ขาดความรู แ ละความเชี่ ย วชาญในการวางแผน อี ก ทั้ งยั ง ไมมี ข อ มูล ที่ ถูก ต อ งและทั น สมั ย ในการวิ เ คราะห แ ละ
คาดการณสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นในอนาคตที่สําคัญในกระบวนการวางแผนตองมีการกําหนดเปาหมาย (Goal)
ไวชัดเจนสามารถดําเนินการได และการวางแผนปฏิบัติราชการจะตองสามารถปรับเปลี่ยนได เพื่อใหการดําเนินงาน
ทันกับสถานการณที่เกิดขึ้นซึ่งจากการวางแผนการปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) พบวามีขอจํากัดและ
มีความเสี่ยงในการดําเนินการดังนี้
1) ขอจํากัดดานงบประมาณที่ไมสอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ
2) ขอจํากัดของระบบฐานขอมูลที่ใชในการแผนปฏิบัติราชการ เชน การแผนงาน/โครงการในการสนับสนุน
การวางและจัดทําผังเมืองการพัฒนาเมืองยังขาดความทันสมัยและไมเชื่อมโยงกันและที่สําคัญขอมูลไม Automatic
ในการ update ในเรื่องของการใชประโยชนที่ดิน เชน การอนุญาตใหกอสรางอาคารของทองถิ่น เปนตน ทําใหไมเห็นภาพ
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภาพของเมืองไม dynamics
3) ขอจํากัดในเรื่องของการลิดรอนสิทธิตางๆของประชาชนทําใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไมให
ความรวมมือ ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวที่แตละเมืองไมมีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน
ดั งนั้ น การจะผลั กดั นหรื อขั บเคลื่ อนให แผนปฏิบั ติราชการประสบความสํ าเร็ จ กรมโยธาธิ การและผั งเมือง
จะตองมีการวางแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนที่ชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อขจัดความเสี่ยง
และอุปสรรคใหลดลงไดมากที่สุด รวมทั้งการปรับปรุงแกไขกฎหมายผังเมืองใหทันสมัยและสอดคลองกับทิศทาง
การพัฒนาเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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เปาหมายการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
ประจําปงบประมาณ 2565
• ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ
1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เมือง/ชุมชน มีผังเมืองเปนกรอบในการพัฒนา เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเปนเมืองนาอยูอัจฉริยะ
มีสภาพแวดลอมที่ดี มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม ลดความเสี่ยง และผลกระทบจากปญหา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประชาชนไดรับประโยชนจากการพัฒนาเมือง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําที่ไดรับการปองกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําทั่วประเทศ
(131,682 เมตร)
- ตัวชี้วัด : โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสรางไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ (รอยละ 100)
- ตัวชี้วัด : จํานวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ชุมชน ที่ดําเนินการโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนเพื่อเปนผังแมบทในการพัฒนาพื้นที่ (36 ผัง)
- ตัวชี้วัด : ประชาชนที่อยูในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน จากปญหาอุทกภัยน้ําทวมพื้นที่ชุมชน (49,039 ไร)
- ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(รอยละ 70)
• ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน
(1) ประเทศมีผังเมืองเปนกรอบชี้นําในการพัฒนา
 ตัวชี้วัดเชิงประมาณ : พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจไดรับการวางผังเมือง (137 ผัง)
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่ไดรับการวางผังเมืองแลวเสร็จ
มี ก ารประกาศบั ง คั บ ใช แ ละเป น กรอบแนวทางการพั ฒ นาที่ เ ป น ไปตามมาตรฐานผั ง เมื อ ง
(รอยละ 100)
(2) บรรเทาน้ําทวมและอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ และพื้นที่การเกษตรอยางเปนระบบ
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ไดรับการปองกันและลดผลกระทบ (49,039 ไร)
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสราง เพื่อปองกันอุทกภัยและน้ําทวม
มีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
(3) พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใชประโยชน และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดอยางเหมาะสม
มีความนาอยู ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และรองรับการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เมืองและชุมชน ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเปนเมืองนาอยู
ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และรองรับการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(214 แหง)
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนไดรับประโยชนจากการพัฒนาเมือง
การปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงสภาพแวดลอมเมือง พรอมองคประกอบโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ
ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสในการสรางรายไดเพิ่มขึ้น (รอยละ 80)
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(4) งานกอสรางมีความมั่นคง ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนงานกอสรางปรับปรุงอาคารแลวเสร็จ (1 แหง)
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานกอสรางปรับปรุงอาคารไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ (รอยละ 100)
(5) พื้ น ที่ ต ลิ่ ง ริ มแม น้ํ าชายแดนระหว า งประเทศและพื้ น ที่ ช ายฝ ง ทะเล ได รั บ การป องกั น การกั ดเซาะ
มิใหเกิดการสูญเสียดินแดน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวรองน้ําลึกที่เปนเสนแบงเขต
ระหวางประเทศมิใหเปลี่ยนแปลง เพื่อขจัดเงื่อนไขความไมเขาใจกับประเทศเพื่อนบานและปองกันชีวิตและ
ทรัพยสิน ตลอดจนรักษาผลประโยชนชาติ
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ตามแนวแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ และพื้นที่ชายฝงทะเล ไดรับ
การปองกันการกัดเซาะแลการพังทลายของตลิ่ง (39,008 เมตร)
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตามแนวแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ
และพื้นที่ชายฝงทะเลลดลง (รอยละ 100)
(6) พื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําไดรับการปองกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ํา
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมแมน้ํา ไดรับการปองกันการกัดเซาะการพังทลาย (13,682 เมตร)
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเสียหายตลิ่งริมแมน้ําทั่วประเทศลดลง (รอยละ 100)
(7) มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (28 แหง)
 ตัว ชี้วั ดเชิ งคุ ณภาพ : โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสราง มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
(8) เหตุรุนแรงลดลง
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ใหมีความนาอยู ปลอดภัย (207 แหง)
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนความตองการประชาชนในพื้นที่ไดรับการตอบสนอง ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของความตองการรวม
(9) เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง)
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไดรับการวางผัง ไมนอยกวา (4 ผัง)
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (1 แหง)
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสรางในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(10 แหง)
 ตัว ชี้วัด เชิ งคุ ณภาพ : โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสราง มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
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แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง
วัตถุประสงค :
- สนับสนุนดานออกแบบ กอสราง และบํารุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวง
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จํานวนงานกอสรางปรับปรุงอาคารแลวเสร็จภายในเวลาและงบประมาณที่กําหนด (1 โครงการ)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : งานกอสรางปรับปรุงอาคารไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ (รอยละ 100)
แผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
โครงการที่ 1 : โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งเพื่อปองกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ
วัตถุประสงค :
- ลดความเสียหายและปองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ รักษาเขตแดน
ทางธรรมชาติตลอดแนวแมน้ําชายแดน และปองกันการพังทลายของตลิ่งริมทะเล
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : ความยาวของพื้น ที่ตลิ่งริมแมน้ําตามชายแดนระหว างประเทศและพื้นที่ชายฝงทะเล
ไดรับการปองกันการพังทลาย (39,008 เมตร)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : เขื่อนปองกันตลิ่งที่กอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
โครงการที่ 1 : โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําภายในประเทศ
วัตถุประสงค :
- ลดความเสียหายและปองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําภายในประเทศ
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําภายในประเทศ ที่ไดรับการปองกัน (131,682 เมตร)
เชิงคุณภาพ :
ตัว ชี้วั ด : เขื่อนป องกั นตลิ่งที่ไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิ ศวกรรม
(รอยละ 100)
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
ผลผลิตที่ 1 : การใหบริการดานชางและกํากับดูแลอาคาร
วัตถุประสงค :
- เพื่อใหงานบริการดานชางตลอดจนงานกอสรางตางๆ ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการและมีความปลอดภัย
- เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัยจากการใชสอยอาคารอยางมีมาตรฐาน โดยจัดใหมีการปรับปรุงแกไข
และพั ฒ นากฎระเบี ย บข อ กฎหมายให ทั น สมั ย มี ผ ลการบั ง คั บ ใช พร อ มทั้ ง มี ก ารติ ด ตาม
การบังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่อง
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เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จํานวนงานที่ใหบริการและใหคําปรึกษา (128,000 ครั้ง)
ตัวชี้วัด : จํานวนอาคารภาครัฐที่ไดรับการกํากับ ดูแล และตรวจสอบ (5,500 อาคาร)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้ วัด : งานที่ใหบริการดานชางมีความถู กต องตามหลักวิชาการดานชางและเปนไปตามกฎหมาย
(รอยละ 100)
ตัวชี้วัด : ขอขัดแยง และขอพิพาทในการบังคับใชกฎหมายอาคารลดลง (รอยละ 20)
ตัวชี้วัด : การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง (รอยละ 80)
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง
วัตถุประสงค :
- พื้นที่ชุมชนไดรั บการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีมาตรฐาน ประชาชนและชุมชนไดรั บความสะดวก
และปลอดภัยในการดํารงชีวิต
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (181 แหง)
ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการออกแบบรายละเอียด (33 แหง)
ตัวชี้วัด : จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ําที่ถูกกําจัด (1,234,000 ตัน)
เชิงคุณภาพ :
ตัว ชี้วัด : โครงสรา งพื้ น ฐานที่ไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(รอยละ 100)
โครงการที่ 2 : โครงการที่ดินที่ไดรับการจัดรูปเพื่อพัฒนา
วัตถุประสงค :
- เพื่อใหมีการพัฒนาพื้นที่อยางเปนระบบสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินตามระบบมาตรฐานผัง
เมืองรวม โดยการจัดเตรียมสาธารณูปโภค-สาธารณูปการใหเพียงพอกับกิจกรรมที่กําหนดตามผัง
เมื อ งรวมหรื อ เป น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ต ามแผนแม บ ทและพื้ น ที่ เ ป า หมายที่ ไ ด รั บ การพิ จ ารณา
จากคณะกรรมการจั ดรู ป ที่ดิ น ฯและนโยบายการพัฒ นาของเทศบาลและจัง หวัด โดยคํานึงถึ ง
สภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยูอาศัยของประชาชนโดยสวนรวม
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน (1,127 ไร)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสรางในพื้นที่จัดรูปที่ดินมีคุณภาพและไดมาตรฐานตาม
หลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
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โครงการที่ 3 : โครงการวางและสนับสนุนดานการผังเมือง
วัตถุประสงค :
- เพื่อกําหนดนโยบาย โครงการ และมาตรการทางดานผังเมือง ใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคสวนที่เกี่ยวของ สามารถนําไปพัฒนาพื้นที่อยางเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพแวดลอม วิถีชีวิต และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จํานวนผังเมืองที่จัดทํา (137 ผัง)
ตัวชี้วัด : จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมดานการผังเมือง
(104 แหง)
ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) (23 แหง)
ตัวชี้วัด : จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่มีระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) (10 ผัง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ไดรับการวางผังเมืองแลวเสร็จ มีการประกาศบังคับใชและมีกรอบแนวทางใน
การพัฒนาพื้นที่อยางเหมาะสม (รอยละ 100)
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
วัตถุประสงค :
- เพื่อกําหนดแนวทางและรูปแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบใน
การพัฒนาพื้นที่อยางเปนเอกภาพ
- เพื่อกําหนดแนวทางและแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหสามารถรองรับ
การเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การคาโลจิสติกส และปจจัยพื้นฐานของชุมชน
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการกอสรางพื้นฐานที่ไดรับการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (20 แหง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสรางพื้ นฐานที่ไดรับ การกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(รอยละ 100)
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการที่ 1 : โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต
วัตถุประสงค :
- เพื่อกอสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเกิดความ
สะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งเปนการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดี
เชิงปริมาณ :
ตั ว ชี้ วั ด : จํ า นวนพื้ น ที่ ชุ ม ชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ไ ด รั บ การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน
ใหมีความนาอยู ปลอดภัย (207 แหง)
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เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : จํานวนความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดรับการตอบสนองไมนอยกวารอยละ 50
ของความตองการรวม
แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยว
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปจจัยพื้นฐานดานการทองเที่ยว
วัตถุประสงค :
- เพื่อกอสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ที่สงเสริมใหเกิดการเขาถึง และพัฒนาดานการทองเที่ยวใน
พื้นที่
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (28 แหง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วัตถุประสงค :
- เพื่อกําหนดและจัดทํารายละเอียดแผนผังการใชประโยชนที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- กอสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่สงเสริมและสนับสนุนตามนโยบายในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดรับการวางผัง ไมนอยกวา (4 ผัง)
ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(1 แหง)
ตัวชี้วัด : จํานวนโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสรางในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (10 แหง)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(รอยละ 100)
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
โครงการที่ 1 : โครงการปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน
วัตถุประสงค :
- เพื่อแกไขและบรรเทาปญหาน้ําทวมใหกับพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่โบราณสถานและพื้นที่
บรรเทาทุ กข ซึ่ งมี ป ญหาน้ํ าท วมรุ นแรงและเกิ ดขึ้ นเป นประจํ า โดยจั ดทํ าระบบป องกั นน้ํ าท วม
ประกอบดวยคันปองกันน้ําทวม อาคารระบายน้ํา และการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ใหมีความมั่นคง
แข็ ง แรงสอดคล อ งกั บ สภาพแวดล อ มทางภู มิ ป ระเทศ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสภาพภู มิ อ ากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
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เชิงปริมาณ :
ตัวชี้วัด : พื้นที่ไดรับการปองกันและลดผลกระทบจากปญหาอุทกภัยและน้ําทวม (49,039 ไร)
เชิงคุณภาพ :
ตัวชี้วัด : โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสรางเพื่อปองกันอุทกภัยและน้ําทวมมีคุณภาพและได
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100)
---------------------------------------------------
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเปาหมายองคกร และการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่
1

2

3

หนวยงาน
กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สํานักงานเลขานุการกรม

ยอ

แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน

กตส.

1. รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบดานการเงิน บัญชี
และการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ (Financial & Compliance Audit)
2. รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบดานการดําเนินงาน
(Performance Audit)
3. รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Audit)
4. รอยละของผูรับบริการทีไ่ ดรับความพึงพอใจ/ความเชื่อมั่น
ในการตรวจสอบ
5. จํานวนชั่วโมงของผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ไดรับการพัฒนา
ดานการตรวจสอบภายใน
1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํา
และรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพสวนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
2. รอยละความสําเร็จของการจัดทํา ลักษณะสําคัญขององคการ
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง
3. รอยละความสําเร็จของการประสานงานการดําเนินงานกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
หนวยงานภายใน
4. คะแนนในการประเมินเบื้องตนของการพัฒนาตามเกณฑคณ
ุ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)

กพร.

สล.

คาเปาหมาย
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 80
จํานวน 18 ชั่วโมง/คน
รอยละ 85
รอยละ 100
รอยละ 100
405.19 คะแนน

5. รอยละของบุคลากรของกลุมพัฒนาระบบบริหารที่ไดรับการพัฒนา

รอยละ 50

1. รอยละของความสําเร็จในการรับ-สงหนังสือผานระบบสารบรรณ

รอยละ 100

2. รอยละของการดําเนินการตามนโยบายกรมบรรลุผลสําเร็จ
3. รอยละของกิจกรรมที่สามารถบริหารจัดการงานไดสําเร็จเรียบรอย
ครบถวน
4. รอยละของการกํากับดูแลและจัดการงานในสวนความรับผิดชอบ
ของการประสานราชการซึ่งการไดมาของขอมูล เพื่อใชในการจัดทํา
คําของบประมาณและอื่น ๆ ใหกับสวนภูมภิ าคใหสาํ เร็จเรียบรอย
ตามเปาประสงค

รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100

5. รอยละของความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนความตอเนื่อง
Business Continuity Plan (BCP) กรณีเกิดการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมโยธาธิการและผังเมือง

รอยละ 100

6. รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนที่ไดรับการแกไขและยุติเรื่อง
ของศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง

รอยละ 80

กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร

19
ที่

หนวยงาน

ยอ

แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน

4

กองการเจาหนาที่

กจ.

1.ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงใหสูงขึ้น (แผน 3 ป) พ.ศ. 2565 - 2567
2. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนักจัดการ
งานทั่วไป ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 10 ตําแหนง
3. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการขออนุมัติใหบุคคล
เขาฝกอบรมในโครงการตางๆ ไดทันตามกําหนดเวลา
4. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการให
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด) ตามขั้นตอนใหถูกตอง ตามระเบียบที่ ก.พ.กําหนด (แจง
คําสั่งผูเกีย่ วของ)
5. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนไดอยางถูกตอง ครบถวนตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
6. รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการเสนอสํานวนสอบสวน
ตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งพิจารณาแลวเสร็จ (จํานวน 9 เรื่อง)
7. ระดับความสําเร็จของโครงการคัดเลือกเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัตติ าม
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. ระดับความสําเร็จของมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565 (ITA 2022)
1. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณผานระบบ GFMIS ได
ภายในกําหนด
2. รอยละความสําเร็จในการจัดทํางบบัญชีการเงิน

5

กองคลัง

กค.

คาเปาหมาย

3. รอยละความสําเร็จในการเบิกจายงบประมาณตามสัญญา
4. รอยละของจํานวนการจัดจางทีด่ ําเนินการถูกตองและเสร็จ
ทันเวลาเปนไปตามวัตถุประสงค
5. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ
6

7

กองควบคุมการกอสราง

กองนิติการ

กคส.

กนต.
.

ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 5
รอยละ 63.95
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 95
รอยละ 90

1. รอยละของโครงการกอสรางทีก่ องควบคุมการกอสราง
สงเจาหนาที่เปนผูควบคุมงาน (สนับสนุน สสผ.,สวค.,สถ.,กบร.)
2. จํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการสํารวจ และตรวจสอบ
ความมั่นคงแข็งแรง
1. รอยละความสําเร็จของการออกกฎหมายในความรับผิดชอบของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง (จํานวน 35 เรื่อง)
2. รอยละความสําเร็จของการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
(จํานวน 10 เรื่อง)
3. รอยละความสําเร็จของการตรวจสัญญา
(จํานวน 250 เรื่อง)
4. รอยละความสําเร็จของการตอบขอหารือและแสดงความคิดเห็น
ดานกฎหมาย (จํานวน 100 เรื่อง)

รอยละ 90
150 อาคาร

กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร

รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90

20
ที่
8

9

หนวยงาน
กองเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ

กองแผนงาน

ยอ
ปชส.

กผง.

10 กองวิเคราะหวิจัยและ
ทดสอบวัสดุ
11 กองออกแบบกอสราง
พลับพลาพิธีและโครงการ
พิเศษ

กวท.
กอพ.

12 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศทส.

แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน

คาเปาหมาย

1. จํานวนครั้งของการบริหารจัดการประชาสัมพันธและเผยแพร
ขาวสารขององคกร
2. ความสําเร็จของการชี้แจงขาวผานสื่อตาง ๆ
3. จํานวนครั้งของกิจกรรมในการเสริมสรางภาพลักษณองคกร

60 ครั้ง
ระดับ 5
55 ครั้ง

4. รอยละของผูรับบริการทีม่ ีความพึงพอใจตอองคกร
5. จํานวนครั้งของการดําเนินงานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณเพื่อกิจกรรม
ดานการขาวและประชาสัมพันธ
6. จํานวนครั้งของการผลิตสื่อวิดที ัศนเพื่อประชาสัมพันธภารกิจกรมฯ
ผานชองทางตาง ๆ
7. จํานวนครั้งของการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธภารกิจกรมฯ
ใหแกหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
8. รอยละของบุคลากรของกองเผยแพรและประชาสัมพันธที่ไดรับการ
พัฒนา
1. ระดับความสําเร็จในการถายทอดแผนปฏิบัติราชการ 5 ป
กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) ใหแตละสํานัก/กอง
ใชเปนกรอบในการวางแผนการดําเนินงานของหนวยงาน
2. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ระดับความสําเร็จในการถายทอดเปาหมายการใหบริการของกรมฯ
สูหนวยปฏิบัติ
4. ระดับความสําเร็จของการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติราชการประจําปของกรมโยธาธิการและผังเมือง
5. ระดับความสําเร็จในการรับ-สง หนังสือจากแตละ สํานัก/กอง
ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

รอยละ 85

1. รอยละความสําเร็จของการใหบริการทดสอบวัสดุ

รอยละ 90

1. รอยละความสําเร็จของงานออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี งาน
พระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี (รวมถึงตกแตงสถานที่งานพิธี
ตางๆ และงานแนะนําใหคําปรึกษา)
(1000 งาน/ป)
1. รอยละความสําเร็จของการซอม บํารุง รักษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวงของกรมฯ

170 ครั้ง
6 ครั้ง
6 ครั้ง
รอยละ 30
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

รอยละ 100
รอยละ 90

2. ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบเครือขายสื่อสารขอมูลของกรมฯ
3. รอยละความสําเร็จในการจัดทําขอมูลสารสนเทศภูมศิ าสตรเพื่อ
การบริการของกรมฯ
4. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแอปพลิเคชั่น “Landuse Plan”
5. ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบการใหบริการตรวจสอบขอมูล
แกประชาชนในการขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
6. จํานวนระบบโปรแกรมประยุกตที่ไดรับการพัฒนา

5 งาน
รอยละ 100

กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร

ระดับ 5
ระดับ 5
2 ระบบ

21
ที่

หนวยงาน

13 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ดานการพัฒนาเมือง

14 สํานักควบคุมและ
ตรวจสอบอาคาร

ยอ

แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน

สบม.

1. ถายทอดเทคโนโลยีดานการผังเมืองใหกับบุคลากรกรม/องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. ถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรดานชางใหแกบุคลากร
กรม/องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
งบประมาณ
4. รอยละโครงการฝกอบรมที่ดาํ เนินการแลวเสร็จตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจําป
5. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแนวทางและวิธีการคัดเลือก
องคความรูที่จําเปนและเปนประโยชนตอองคการ เพื่อใชประโยชน
ในการแบงปนและนําไปปฏิบตั ิ
6. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ
1. จํานวนการพัฒนาปรับปรุงและจัดทําขอบังคับเกี่ยวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินและถมดิน และมาตรฐานกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
2. จํานวนการพิจารณาอุทธรณคาํ สั่งเจาพนักงานทองถิ่น

สนอ.

คาเปาหมาย
6,000 คน
200 คน
ระดับ 5
รอยละ 80
ระดับ 5
(ครบ 5 ขั้นตอน)
รอยละ 80
5 ฉบับ
80 เรื่อง

3. จํานวนการใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ และพิจารณา
ขอรองเรียน เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายขุดดิน
และถมดิน

รอยละ 100

4. จํานวนการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทภาครัฐ

15 สํานักผังประเทศและผังภาค

สปภ.

16 สํานักผังเมืองรวม

สผม.

350 เรื่อง
(รอยละของจํานวนอาคาร
ที่ไดรับการรองขอ)

5. จํานวนการประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน (รวมกับ สยผจ.)

450 หลัง

6. จํานวนการตรวจสอบความปลอดภัย ออกใบอนุญาตและตออายุ
เกี่ยวกับสถานที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ

320 แหง

1. รอยละของจํานวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ดําเนินการปรับปรุง โดยการ
มีสวนรวมของประชาชน เพื่อเปนผังแมบทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
(จํานวน 16 จังหวัด ที่ผา นขั้นตอนที่ 1 – 3)
1. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่จัดทํา
(ขั้นตอน : การสํารวจ กําหนดเขตผัง วิเคราะหและจัดทําราง
ผังเมืองรวม 6 ผัง)
2. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับอําเภอ) ที่จัดทํา
(ขั้นตอน : การสํารวจ กําหนดเขตผัง วิเคราะหและจัดทํารางผังเมืองรวม
47 ผัง)
3. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (EEC) ที่จัดทํา
(ขั้นตอน : การสํารวจ กําหนดเขตผัง วิเคราะหและจัดทํารางผังเมืองรวม
7 ผัง)

รอยละ 100
(16 จังหวัด)

กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร

6 ผัง
47 ผัง
7 ผัง

22
ที่

หนวยงาน

17 สํานักวิเคราะหและ
ประเมินผล
(สํานักพัฒนามาตรฐาน)

18 สํานักวิศวกรรมการผังเมือง

ยอ

แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน

สวป.

1. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ไดรับการประเมินผลในขั้นตอน
1-7
2. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ไดรับการประเมินผลในขั้นตอน 8-10
3. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ไดรับการติดตามสภาพการณ
การเปลีย่ นแปลงรายป
4. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ไดรับการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
การวางผัง (ผังเปดใหม)
5. รอยละของการจัดทําฐานขอมูลดานประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคม เพื่อการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางผังและการประเมินผลผัง

รอยละ 100
ทั้งประเทศ

6. รอยละของบุคลากรสํานักวิเคราะหและประเมินผลที่ไดรบั การพัฒนา

รอยละ 70

สวผ.

คาเปาหมาย
13 ผัง
4 ผัง
56 ผัง
9 ผัง

1. จํานวนการใหบริการดานการสํารวจรังวัด (สํารวจจัดทําแผนที่
กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ)
2. จํานวนการใหบริการรังวัด (บํารุงรักษาสถานีโครงขายอางอิง
GNSS)
3. จํานวนการใหบริการและสนับสนุนดานวิศวกรรมเพื่อการปฏิบตั ิ
ใหเปนไปตามผังเมือง (สํารวจปกหลักหมุด) แนวถนนโครงการ
คมนาคมและขนสงตามผังเมืองรวม

10 แหง
14 สถานี
3 แหง

4. จํานวนพื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS)

19 สํานักวิศวกรรมโครงสราง
และงานระบบ
20 สํานักสถาปตยกรรม

21 สํานักสนับสนุนและ
พัฒนาตามผังเมือง
22 สํานักงานวิเทศสัมพันธ

สวค.

สสถ.

สสผ.
สวส.

23 แหง

5. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่มีระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ
(GIS)
6. รอยละความกาวหนาการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
น้ําทวม เพื่อสนับสนุนการวางและจัดทําผังเมืองรวม (ระดับอําเภอ)

10 ผัง
รอยละ 100
(3 ผัง)

1. จํานวนงานที่ใหบริการและใหคาํ ปรึกษาดานชาง

450 ครั้ง

2. รอยละความสําเร็จของงานที่ใหบริการดานชางมีความถูกตอง
ตามหลักวิชาการดานชางและเปนไปตามกฎหมาย
1. จํานวนงานที่ใหบริการดานการออกแบบสถาปตยกรรม
มัณฑนศิลปและภูมิสถาปตยกรรม
2. จํานวนงานที่ใหคําปรึกษาดานชาง
3. รอยละของผูรับบริการทีม่ ีความพึงพอใจตอองคกร
1. รอยละความสําเร็จของโครงการพัฒนาตามผังเมือง ที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ (จํานวน 46 โครงการ)
1. รอยละความสําเร็จในการจัดประชุมและศึกษาดูงาน ตามคําขอ
ของคณะชาวตางประเทศ และตามที่ไดรับมอบหมาย
2. รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานในฐานะฝายเลขานุการ
โครงการความรวมมือระหวางประเทศ อาทิ โครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และโครงการ
พัฒนาเมืองเชิงบูรณาการเพื่อการเติบโตแบบคารบอนต่ําและการเปน
เมืองที่ปรับตัวได (Urban - Act)

รอยละ 100

กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร

125 ครั้ง
40 ครั้ง
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 95

รอยละ 95

23
ที่

หนวยงาน

23 กองผังเมืองเฉพาะ

ยอ

กผฉ.

24 สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา สจพ.
พื้นที่
25 สํานักงานคณะกรรมการ สกผช.
นโยบายการผังเมือง
แหงชาติ

แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน

คาเปาหมาย

3. รอยละความสําเร็จในการติดตอประสานงานทั้งภายในและ
ตางประเทศเพื่อสนับสนุนขอมูลวิชาการตามภารกิจของกรมที่เกีย่ วของ
สงเสริมประชาคมอาเซียนและ/หรือประเทศอื่น ๆ รวมทั้งงานที่ไดรบั
มอบหมาย
4. รอยละความสําเร็จในการจัดทําขอเสนองบประมาณรายจาย
ประจําป งบรายจายอื่น รายการคาใชจายในการเจรจาและประชุม
นานาชาติ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอกระทรวงมหาดไทย
(งบ กต.สป.มท.)
1. จํานวนศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ (ผังเมืองที่จัดทํา)
ที่ดําเนินการศึกษา ออกแบบวางผังฯ ในขั้นตอนงวดงานที่ 1
(รายงานการศึกษาขั้นตน)

รอยละ 95

รอยละ 95

9 ผัง

1. จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน
1. รอยละความสําเร็จของจํานวนครั้งในการจัดการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ และคณะอนุกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแหงชาติ (5 ครั้ง/ป)
2. รอยละความสําเร็จของจํานวนครั้งในการจัดการประชุม
คณะกรรมการผังเมือง (14 ครั้ง/ป)
3. รอยละการเบิกจายงบประมาณไดทันเวลาของปงบประมาณ

26 สํานักงานบริหารโครงการ
สคพ.1
กิจกรรมพิเศษ สวนโครงการ
1. รอยละความสําเร็จในการควบคุมงานที่ไดมาตรฐานดานชาง
กิจกรรมพิเศษ 1
27 สํานักงานบริหารโครงการ
สคพ.2
กิจกรรมพิเศษ สวนโครงการ
1. รอยละของจํานวนงานกอสรางปรับปรุงอาคารแลวเสร็จ
กิจกรรมพิเศษ 2
28 สํานักงานบริหารโครงการ
สคพ.3
กิจกรรมพิเศษ สวนโครงการ
1. รอยละของจํานวนงานกอสรางและปรับปรุงอาคารแลวเสร็จ
กิจกรรมพิเศษ 3
29 กองตรวจราชการ
กตร. 1. รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนการตรวจราชการประจําป
2. รอยละความสําเร็จของการจัดทํารายงานการประชุมผูตรวจ
ราชการกรม
3. รอยละความสําเร็จในการประสานงานเตรียมการสําหรับการ
ตรวจราชการ
4. รอยละของบุคลากรของกองตรวจราชการทีไ่ ดรบั การพัฒนา
30 สํานักงานกองทุนจัดรูป
สกจพ. 1. จํานวนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนดานเงินจากกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ที่ดินฯ
2. รอยละการไดรับชําระเงินกูยืมหรือดอกเบี้ยคืน ตามแผนประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
3. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม

1,127 ไร
รอยละ 100
(5 ครั้ง/ป)
รอยละ 100
(14 ครั้ง/ป)
รอยละ 95
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
2 โครงการ
รอยละ 100
รอยละ 100

4. จํานวนเอกสารที่ไดเผยแพรประชาสัมพันธ

2 เรื่อง
กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร

24
ที่

หนวยงาน

31 กองบูรณะและบํารุงรักษา

32

กองมาตรฐานราคากลาง

ยอ

แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน

คาเปาหมาย

กบร.

1. จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ําที่ถูกกําจัด
2. จํานวนความยาวของงานซอมแซมและปรับปรุงเขื่อนปองกันตลิง่
และชายฝง ระบบปองกันน้ําทวมและงานพัฒนาเมือง

1,234,000 ตัน

กมร.

1,000 เมตร

1. จํานวนปริมาณงานกอสรางที่ไดรับการประมาณราคาในรอบป

100 งาน

หมายเหตุ : (1) แตละหนวยงานจะถายทอดคาเปาหมายไประดับกลุม/ฝาย/งาน จนถึงระดับบุคคล

กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร

25

เอกสารอางอิง
1. กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557
2. คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 1808/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และ
คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 1809/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(การปรับปรุงโครงสรางกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557)
3. แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565)
กองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
4. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลมที่ 8
(กระทรวงมหาดไทย) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
5. ลักษณะสําคัญขององคการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําป พ.ศ. 2565
6. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร

26

ภาคผนวก

กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร

27

• โครงสรางองคการ
• ผังการเชือ่ มโยงยุทธศาสตรกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
• เกณฑการประเมินตัวชี้วัดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร

โครงสรางการแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองและรายชื่อผูบริหารหนวยงาน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายพรพจน เพ็ญพาส
วิศวกรใหญ นายพิศุทธิ์ สุขุม (รก.)
สถาปนิกใหญ นายคธาทิพย เอีย่ มกมลา (รก.)
รองอธิบดี
นายสมชาย
นายอนวัช เมธวั
สุวรรณเดช
ฒนธรากุล

ผูตรวจราชการกรม

ที่ปรึกษาดานการผังเมือง น.ส.อัญชลี ตันวานิช (รก.)

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิง่

1. นายดนัย สุนนั ทารอด

5. นายอิทธิพงศ ตันมณี

9. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวฒ
ั น

2.
นายคธาทิ
มกมลา
2. วนายผดุ
าที่ พ.ต.อดิ
งเดชพศลืย์
ักอดิป์ เอี
นยะพาณิ
อย่ ยสุ
วรรณ
ชย

6. นายสมพร กาญจนนริ นั ดร

10. นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร

7. นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท

11. นายชาญวิชญ สิรสิ ุนทรานนท

8. นายสักรินทร อินทรสถิตย

12. (วาง)

3. นายสมหวั
นายสมหว
ังญบุ
ญระยอง
3.
นายสุ
เมธ งมีนบุาภา
ระยอง
4. นายสมพร
ว่นายทั
าที่ พ.ต.อดิ
น สรกาญจน
อยศัศกักดิ
ดิ์ น์ ิรน้ันอดร
ยสุวรรณ

ราชการบริหารสวนกลาง

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน นางจริญญา ศิลปประกอบ

กองการเจาหนาที่

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

นายธี
นายเกิรวัดฒศันกดิพั์ ฒยะโสธร
นกิตติเวทย

สํานักผังประเทศและผังภาค
น.ส.จริยาพร จิตตใจมั่น

นายกรกฎ
นายกรกฎ
วงษวงษ
สวุ รรณ
สวุ รรณ
(รก.)
กองวิเคราะหวจิ ยั และทดสอบวัสดุ
นายอุทิศ รักสัจจะ

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
วาที่ น.ส.สิ
ร.อ.ธีริกพงศ
ุล เลีครุ้ยธงอนั
ดิลกานั
นต นท

สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
นายสุวพงษ ภูนาคพันธุ

กองตรวจราชการ
นายยงศักดิ์ ใหญจริง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

รองอธิบดี
(วาง)

รองอธิ
รองอธิ
บดีบดี
วาทีนายพงษ
่ ร.อ.ธีรพงศ
นรา ครุ
เย็นธยิดิง่ ลกานันท

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

กองคลัง
นางภัททิรา สุริวรรณ

กองออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี
และโครงการพิเศษ

นายพิษณุ มูลกะรัตน

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร นายเกษม โคเลิศ

กองควบคุมการกอสราง
นายชัยยา(วเจิ
าง)มจุติธรรม
ศูนศูยนเยทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
นายโชติ
นายโชติ
ชว ชงว ศรี
ง ศรี
หิรหัญิรรััญตรันตน

กองนิตกิ าร
นายธรรมโรจน ทรงวิทย

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง

สํานักพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญ(วชลีาง)ตันวานิช

สํานักสํวิศานัวกรรมการผั
กวิศวกรรมการผั
งเมืองงเมือง
นายสมเกี
นายเกียยรติ
รติศสิักริพดิ์ ิทอมรประเสริ
ักษเดช ฐสุข

กองผังเมืองเฉพาะ
นายอุดม จิตตวงค

สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางพิชญณัชชา ศรีหิรัญรัตน

สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นายวิทยา เรืองฤทธิ์

กองบูรณะและบํารุงรักษา
นายพรพนม บัวชื่น

น.ส.อรอาภา โลหวรี ะ

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
นางจิ
นตนา
อุดมพลานุ
ษ
นางจิ
นตนา
อุดมพลานุ
รกั ษรกั (รก.)

สํานักควบคุ
สํานักมควบคุ
และตรวจสอบอาคาร
มและตรวจสอบ
นายสินิทธิ์อาคาร
บุญสิทธิ์

สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ
นายวิบูลย ลีพัฒนากิจ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแหงชาติ
นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ

กองมาตรฐานราคากลาง
นายญาณศิลป ภัสรางกูร

สํสํานัานักกสถาป
สถาปตตยกรรม
ยกรรม
นายวิ
นายวิษษณุณุ อยูอยูด ดี ี

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

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 76 จังหวัด

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง (ตอ)
1. กํกําาแพงเพชร
แพงเพชร(นายปรี
( นายสุดรี เดช
สถิตศรี
ยชัยควัําฒมูลนารก.)
)
1. กาญจนบุ
กาญจนบุรรี ี (นายอนั
(นายประหยั
นต สิรดพิ ตะคอนรั
ฤกษา) มย)
1. กาฬสิ
กาฬสินนธุธุ  (ว(นายวิ
าง) นัย ภูมิพิทักษกุล รก.)
22. สระบุรี (นางสาวสถาพร ลิม่ พันธ)
2. เชีเชียยงราย
งราย (นายณรงค
(นายณรงค น้น้ําําผึผึง้ ง้ ))
2. จัจันนทบุ
ทบุรรี ี (นายสุ
(นายสุววรรณ
รรณ เจริ
เจริญญพร)
พร)
2. ขอนแก
ขอนแกนน (นายอดิ
(นายอดิเเรก
รก วัฒ
วัฒนาอุ
นาอุดดมชัมชัยย) )
23. สิงหบุรี (นายอิทธิ เทพมังกร รกท.)
3. เชีเชียยงใหม
งใหม (นายวิ
(นายวิรรัชัช ตัตั่ง่งมัมั่น่นคงวรกุ
คงวรกุลล) )
3. ฉะเชิ
ฉะเชิงงเทรา
เทรา (นายวิ
(นายเฉลิ
นัย มภูพล
มิพทิ ต.สุ
ักษกวรรณ
ุล) )
3. ชัชัยยภูภูมมิ ิ (นายธี
(นายธีรรพร
พร พลวั
พลวันน))
24. สุพรรณบุรี (นายมีโชค นัฎสถาพร)
4. ตาก
ตาก (ว( านายณรงค
ง)
เดช ฉิมเล็ก )
4. ชลบุ
ชลบุรรี ี (น.ส.สุ
(นายศัภกทั ดิรา์สิทชัธิย์ เทวารั
ศิรริ ตั ตัณญยู) )
4. นครพนม
นครพนม (นายศิ
(นายชิรตวัชชัรย ออิอนนเหลา)
ทรพาณิชย)
25. อางทอง (นายชัยวัฒน ปลายเนิน)
5. นครสวรรค
นครสวรรค (น.ส.นิรชา
ชา บับัณณฑิฑิตตยยชชาติ
าติ) )
นาท (นางนั
(นายมีนโทนา
ชค นัจํฎาจด)
สถาพร)
5. ชัชัยยนาท
5. นครราชสี
นครราชสีมมาา (นายอนุ
(นายประสิ
(นายสมเกี
ชายทเจริ
รติ
ธิ์ ศรี
ญวิพัรภยิ นิระกุ
ธมย
) ลนัรก.)
นท)
6. นนาานน (นายนพรั
(นายนพรัตตนน มะโน)
มะโน )
ตราด (นายสมพงษ
(นายอนันต ตีประเสริ
ฐผล รก.))
6. ตราด
ระวัฒนานนท
6. บุบุรรีรีรัมัมยย (ว(นายบั
าง) ณฑิต โพธิดก รก.)
ภาคใต
7. พะเยา
พะเยา (นายถกนธ
(นายถกนธ ขขาายสุ
ยสุววรรณ)
รรณ )
นครนายก (นายดุ
(นายปรี
(นายประสิ
ี สถิ
ทธิญต์ ศรี
ยลาภ)
ชภัยิรวัมย
ฒนารก.)
รก.)
7. นครนายก
ษฎีดเจริ
7. บึบึงงกาฬ
กาฬ (นายพิ
(นายอนุ
สิษชฐาชิณเจริะวิญพพััฒนนธ) )
1. กระบี่ (นายวาศักดิ์ เจิมจิระ)
8. พิพิจจิติตรร (นายพี
(นายพีรรพล
พล จัจันนทพรรณ)
ทพรรณ )
นครปฐม (นางเปรมจิ
(นางเปรมจิตต สงวนแก
หอมจันทนากุ
8. นครปฐม
ว) ล)
8. มุมุกกดาหาร
ดาหาร (นายวิ
(นายวนายั ศัสีกเดิที์ ่ยเจิงธรรม
มจิระรกท.
)
2. ชุมพร (นายจิรวัฒน สุวรรณลิขิต)
9. พิพิษษณุณุโโลก
ลก (นายนริ
(นายนรินนทร
ทร กวางทอง)
กวางทอง )
นนทบุรรี ี (ว(นายชาญวิ
ชญ สิรสิ นุ ทรานนท)
9. นนทบุ
าง)
นายสั
9. จมหาสารคาม
จา พุกสุขสกุล(นายศิ
ปฏิบรัตวัิหชนราทีออ่ทนเหลา
ี่กองตรวจราชการ)
รก.)
3. ตรัง (นายประคอง ชูนวล)
10.
10. เพชรบูรณ (นายสมศั
(นายนิพนธกดิเนยเมื
์ วิรยิ ะธนาวุ
องปกฒ
) วิ งษ) 10.
10. ปทุมธานี (น.ส.บุ
(น.ส.บุษษนีนีแพร
แพรวศิ ววกิ
ิศวกิจ)จ )
10.
9. มหาสารคาม
ยโสธร (นายธี(นายวิ
รพงศจติ ไชยราช)
ร งามชื่น)
4. นครศรีธรรมราช (วาง)
11.
11. แพร (ว(น.ส.สิ
าง) ริกลุ เลี้ยงอนันต รก.)
11. ปราจีนบุรี (นายวิฑทูรยาย วงศ
เมือง ) )
11.
รัตนไพศาลวงค
11.
10. ยโสธร
รอยเอ็ด(นายธี
(นายวัรพงศ
ยวุฒิ ไชยราช)
ศรีรัตน )
5. นราธิวาส (นายอานนท ทองสวาง)
12.
12. แมฮอ งสอน (นางจารุ
(นายกิติพรตังษน ทีสกุ่ปลรึกดีษา
) รก.)
12. ประจวบคีรีขันธ (นายสุวิทย พลเสน)
พลเสน รก.)
12.
12.
11. รเลย
อยเอ็(นายสมพงษ
ด (นายวัยวุฒผลพั
ิ ศรีรฒัตนกุ
น) ล)
6. ปตตานี (นายไมตรี สรรพสิน)
13.
13. ลําปาง (นายประทีป ประคองวงศ) )
13. พระนครศรี
กรินทรพยอินเปทรสถิ
) ล)
13.
พระนครศรีออยุยุธธยายา((นายสั
น.ส.พรรณทิ
ยมพุตทยธากุ
13.
12. เลย
ศรีสะเกษ
(นายคมกฤษ
(นายพิศฐศิศรักยิ ดิุท์ ธแสนยากร)
รัตนวรรณี)
7. พังงา (นายสุวิทย พันเสงี่ยม)
14.
14. ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค) )
14. เพชรบุรี (นายอธิ
(นายเสกสม
ชูรักสฤษฎิน์ ต) )
14.
ราช กนกเวชยั
14.
13. ศรี
สกลนคร
สะเกษ (นายพิ
(นายชัศยฐวัศฒักนดิ์ ปลายเนิ
รัตนวรรณี
น )รก.)
8. พัทลุง (นางอรษา จันทรสีดํา)
15.
15. สุโขทัย (นายคมกฤษ
(นายบัณฑิตศิโพธิ
ริยุทดธแสนยากร
ก)
)
15. ระยอง (นายธวัชชัย สุภาผล)
าผล รก.)
15.
14. สกลนคร
สุรินทร (นายธนโชติ
(วาง)
เกษตรสิงห รก. นายสัจจา พุก 15.
9. ภูเก็ต (นายสมมิตร สมบูรณ)
16.
16. อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย) รก.) สุข15.
16. ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
16.
สกุลสุรชินวทร
ยราชการ
(นายธนโชติ
สน.ผูตเกษตรสิ
รวจราชการกรม)
งห)
10. ยะลา (นายวีรพัฒน บุณฑริก)
17. อุทัยธานี (นายสุวิทย เถื่อนนอย)
17.
ย รก.)
17. ลพบุรี (นางชนิ
(นายสงบ
สวรรค)
17.
ตตาวงศ
แสงพลบ)
16.
16. หนองคาย (นายวิชัย เพ็ญดี)
11. ระนอง (วาง)
18. สมุทรสาคร (นายประหยั
(น.ส.สุภัทราดชัตะคอนรั
ยเทวารัณมยย))
18.
17.
17. หนองบัวลําภู (นายไพรั
(น.ส.สุมาลีตนบุทรงเย็
บผาอินนทร
รกท.)
รก.)
12. สงขลา (นายทวี ไขแกว)
19. สมุทรสงคราม
19.
รสงคราม(น.ส.พรรณทิ
(วาง) พย เปยมพุทธากุล )
18.
18. อุบลราชธานี (นายภพ ภูสมปอง )
13. สตูล (วาง)
20. สมุทรปราการ (นายนิ
(นายขจรศั
ดิ์ สถาวรจั
20.
พนธกเนยเมื
องปกน) ทร )
19.
19. อุดรธานี (นายพรเทพ
(นายพรเทพ ศรีศรีววรานั
รานันนทท) )
14. สุราษฎรธานี (นายกุมพล พฤฒิพฤกษ)
21. สระแกว (น.ส.สุภรณ เวชกรณ) )
21.
20.
20. อํานาจเจริญ (ว(นายปรพล
าง)
เจริญพงษ รก.)
1. ผชช.ดานการผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.โสมวิ
(น.ส.ธิดารัภตนา โยธะพั
พินิจถิรนวงศ
ธุ ) )
2. ผชช.ดานวางผังสถาปตยกรรม (สผม.)
5. ผชช.ดานการสํารวจและแผนที่ (สวผ.)
7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)
10.วิศวกรโยธา ชช. (สสผ.)
(นายจารุโรจน ภูประเสริฐ )
(ว
(นายเกี
าง) ยรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข)
(นายสหรัฐ พิมพศักดิ์)
(นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณชั
ษณะชัยย) )
3. ผชช.ดานวิเคราะหผังเมือง (สพม.)
6. ผชช.ดานวางแผนวิศวกรรม (สวผ.)
(นายอรัญ กิติเรืองแสง)
(นายกนก สุจริตสัญชัย )
(น.ส.ศศิ
(นางบงกช
ธร รุสุนวดีรรณเดช
)
รก.)
(นายวิชัย กิตติพิชัย))
(นายจาตุรนต โรจนหิรัญ)
8. วิศวกรเครื่องกล ชช. (สวค.)
4. ผชช.ดานวิเคราะหและประเมินผล (สพม.)
11.วิศวกรโยธา ชช. (สนอ.)
(นายสุนทร น้ําเพชร)
- สํานัก/ กอง ตามกฎกระทรวง 2557
(นางเอื
(นางมณี้อวมพร
รรณ วงศ
ชนะไพ
สวัสดิรก.)
์กลุ )
(นางขนิษฐา สงสกุลชัย)
9. วิศวกรไฟฟา ชช. (สวค.)
- สวนราชการภายใน
(นายอนวัช บูรพาชน)
(นายประสิทธิ์ ผิวแดง)
- ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ
(กลุมงานอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจาหนาที่ )
อํานวยการ ระดับตน
:D/งานกลุมงานอัตราฯ/ฐานขอมูล/โครงสรางรวมใหม
ปรับปรุง ณ วันที่ 1 พ.ย. 64

ความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใชประกอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยรับงบประมาณกรมโยธาธิการและผังเมือง
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

เปาหมายแผนแมบทฯ

1. ประเทศชาติมีความ
มั่นคงในทุกมิติ และทุก
ระดับเพิ่มขึ้น

2. ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น

ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ) อยูในอันดับ 1 ใน 75 ของโลก

ตัวชี้วัดแผนแมบทฯ

แผนยอยของแผนแมบทฯ

1.1 การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

เปาหมาย
แผนยอยของแผนแมบทฯ

2. คนไทยมีความจงรักภักดี
ซื่อสัตยพรอมธํารงรักษาไวซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ สถาบัน
ศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนไทยสูงขึ้น

2. ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็น

ตัวชี้วัดแผนยอยของแผน
แมบทฯ

ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 10
ภายในป 2565

วัดสถิติจํานวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ลดลง
รอยละ 20 ตอป

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผน
ยอยของแผนแมบทฯ

แผนงาน

1.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
1. ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด
ความมั่นคงทางไซเบอร การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไข
จนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

6. พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

3. เศรษฐกิจประเทศฟนตัว
เขาสูภาวะปกติ

1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น เกิดศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ
เพื่อกระจายความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม

1. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวล
รวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
เพิ่มขึ้น

2. การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดไดรับการยกระดับ

1. ความมั่นคงดานน้ําของประเทศเพิ่มขึ้น ดานเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตอหัว

มูลคาการลงทุนในเมืองเปาหมาย (เฉลี่ยรอยละ) เพิ่มขึ้นรอยละ 25 ภายในป 2565

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด (เฉลี่ย
รอยละ) ขยายตัวอยางนอยรอยละ 5

มูลคาการสงเสริมการลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในชวง ๕ ปแรก
600,000 ลานบาท ภายในป 2565

ดัชนีความมั่นคงดานน้ําของประเทศ (ระดับ/ ปฏิรูป พรบ.
คะแนน) ระดับ 2 (60 คะแนน)
การผังเมือง
พ.ศ. 2562
ภายในป 2565

2) การยกระดับขีดความสามารถ
ของประเทศเพื่อรองรับการเจริญ
เติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว
(Future Growth)

6.1 การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ

9.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน

9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

มีการวางรากฐานเพื่อรองรับ
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม

เมืองในพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

อัตราการขยายตัวของการลงทุนใน
ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน ดีขึ้นอยาง
อุตสาหกรรมและบริการเปาหมายเพิ่มขึ้น
นอยรอยละ 50 ภายในป 2565

ไมนอยกวารอยละ 10 เทียบกับปกอนหนา

1. แผนงานยุทธศาสตร
เสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ

4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

7. แผนงานยุทธศาสตรปองกันและ
แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอ
ความมั่นคง

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

3. เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาภาคตะวันออก
พิเศษชายแดนที่ไดรับการพัฒนาใหเปน
เพิ่มขึ้น
เมืองนาอยูมากขึ้น

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

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

มูลคาการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 500,000 ลานบาท
ภายในป 2565

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนใน
ระยะยาว (Future Growth)

8. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาระบบ
การเตรียมพรอมแหงชาติและระบบ
บริหารจัดการภัยพิบัติ

17. แผนงานบูรณาการสรางรายได
จากการทองเที่ยว

9.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 9.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน
พิเศษภาคตะวันออก

6.1 การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ

23. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(23.2 แนวทางยอยการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

18. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
(18.1 แนวทางยอยการพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ)

19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

19.1 พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ําของประเทศ

2. ระดับการรับมือกับพิบัติภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น

ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยดานน้ํา
อยูในระดับ 3.0 ภายในป 2565
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง

24. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

54. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
(54.1 แนวทางยอยการพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพิ่อเพิ่มความ
มั่นคงดานน้ําของประเทศ)

หมูบานชุมชนมีความสงบสุข ปลอดภัย เมืองมีคุณภาพนาอยู ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายไดเพิ่มขึ้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสมรรถนะในการจัดบริการสาธารณะ และการรับมือกับพิบัติภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น

ผลสัมฤทธิ์กระทรวง

เชิงปริมาณ:

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กระทรวง

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

เปาหมายการให
บริการกระทรวง

1. สังคมมีความสงบเรียบรอยและปลอดภัย

2. ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแขงขัน

ตัวชี้วัดเปาหมาย
การใหบริการกระทรวง

1.1 เชิงคุณภาพ : รอยละความสําเร็จในการเสริมสรางหมูบาน/ชุมชนที่มีความสงบสุขและปลอดภัย

2.1 รอยละความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
2.1.1 ระดับความสําเร็จของพื้นที่เปาหมายไดรับการพัฒนาดานกายภาพที่เหมาะสม และสอดคลองกับพื้นที่เพื่อใหเปนเมืองที่มีคุณภาพนาอยู
2. 1.7 รอยละของเมืองเปาหมายที่ไดรับการยกระดับพัฒนา

4. สภาพแวดลอมในพื้นที่มีคุณภาพ
เอื้อตอการพัฒนา
4.3 รอยละความสําเร็จในการบริหารจัดการน้ํา
4.3.1 รอยละของพื้นที่เปาหมายที่ไดรับผลกระทบ
จากภัยพิบัติน้ําทวมลดลง

ผลสัมฤทธิ์หนวยงาน

พื้นที่เมือง/ชุมชน มีผังเมืองเปนกรอบในการพัฒนา เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเปนเมืองนาอยูอัจฉริยะมีสภาพแวดลอมที่ดี มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมลดความเสี่ยง และผลกระทบจากปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติประชาชนไดรับประโยชนจากการพัฒนาเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หนวยงาน

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

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน

ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน

ผลผลิต/โครงการ

4. งานกอสราง
มีความมั่นคง
ไดมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ
เชิงปริมาณ: จํานวนงานกอสราง
ปรับปรุงอาคารแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ: งานกอสรางปรับปรุง
อาคารไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวง

8. เหตุรุนแรงลดลง

5. พื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ และพื้นที่ชายฝง
ทะเล ไดรับการปองกันการกัดเซาะ มิใหเกิดการสูญเสียดินแดน
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวรองน้ําลึกที่เปนเสน
แบงเขตระหวางประเทศมิใหเปลี่ยนแปลง หรือขจัดเงื่อนไขความ
ไมเขาใจกับประเทศเพื่อนบาน และปองกันชีวิตและทรัพยสิน
ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติ

เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใตที่ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมี
ความนาอยู ปลอดภัย
เชิงคุณภาพ : จํานวนความตองการของประชาชน
ในพื้นที่ไดรับการตอบสนองไมนอยกวารอยละ 50
ของความตองการรวม

เชิงปริมาณ: พื้นที่ตามแนวแมน้ําชายแดนระหวาง
ประเทศ และพื้นที่ชายฝงทะเล ไดรับการปองกันการ
กัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่ง
เชิงคุณภาพ: ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตามแนว
แมน้ําชายแดนระหวางประเทศและพื้นที่ชายฝงทะเล
ลดลง

โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต

โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
เพื่อปองกันการสูญเสียดินแดน
ของประเทศ

6. พื้นที่ตลิ่งริมแมน้ํา ไดรับการ
ปองกันการกัดเซาะการพังทลาย
ของตลิ่งริมแมน้ํา

7. มีการวางรากฐานเพื่อรองรับ
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม

1. ประเทศมีผังเมืองเปนกรอบชี้นํา
ในการพัฒนา

เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว เชิงปริมาณ: พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจไดรับการ
เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมแมน้ํา ไดรับ
ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
วางผังเมือง
การปองกันการกัดเซาะการพังทลาย
เชิงคุณภาพ : โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการ เชิงคุณภาพ: พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่ไดรับการ
เชิงคุณภาพ: ความเสียหายตลิ่งริมแมน้ํา
วางผั
ง
เมื
อ
งแล
ว
เสร็
จ
มี
ก
ารประกาศบังคับใช และเปนกรอบ
กอสราง มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลัก
ทั่วประเทศลดลง
แนวทางการพัฒนาที่เปนไปตามมาตรฐานผังเมือง
วิศวกรรม

โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
ริมแมน้ําภายในประเทศ

แผนปฏิรูป
ประเทศ
(ฉบับ
ปรับปรุง)

แผนแมบทเฉพาะกิจ การยกระดับขีด
ความสามารถของประเทศเพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะ
ยาว (Future Growth)

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง

ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ 2565

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

1. ความมั่นคง

ประเด็นแผนแมบทฯ

ขอมูล ณ 4 ตุลาคม 2564

โครงการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน
ดานการทองเที่ยว

โครงการวางและสนับสนุนดานการผังเมือง

3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใชประโยชนและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดอยางเหมาะสม มีความนาอยู ปลอดภัย
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และรองรับการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เชิงปริมาณ: จํานวนพื้นที่เมืองและชุมชนไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเปนเมืองนาอยู ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
และรองรับการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เชิงคุณภาพ: ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนไดรับประโยชนจากการพัฒนาเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงสภาพแวดลอมเมือง
พรอมองคประกอบโครงสรางพื้นฐานตางๆ ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสในการสรางรายไดเพิ่มขึ้น
ผลผลิตการใหบริการ
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง ดานชางและกํากับดูแล
อาคาร

โครงการที่ดินที่ไดรับ
การจัดรูปเพื่อพัฒนา

กองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่

โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

9. เกิดการลงทุนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดรับ
การวางผัง ไมนอยกวา 10 ผัง
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียด
เพื่อพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสรางใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เชิงคุณภาพ : โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการกอสรางมี
คุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

2. บรรเทาน้ําทวมและอุทกภัยในพื้นที่
ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ และพื้นที่
การเกษตรอยางเปนระบบ

เชิงปริมาณ: พื้นที่ไดรับการปองกัน
และลดผลกระทบ
เชิงคุณภาพ : โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับ
การกอสราง เพื่อปองกันอุทกภัยและนํ้าทวม
มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

โครงการปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน

รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล
ที่

ชื่อหนวยงาน

1

กลุมตรวจสอบ
ภายใน

ยอ

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

5

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

รอยละ 100

ต่ํากวารอยละ
60

รอยละ
61-70

รอยละ
71-80

รอยละ
81-90

รอยละ
91-100

รอยละ 80

ต่ํากวารอยละ
40

รอยละ
41-50

รอยละ
51-60

รอยละ
61-70

จํานวน 18
ชั่วโมง/คน

1-4
ชั่วโมง/คน

5-8
ชั่วโมง/คน

9 - 12
ชั่วโมง/คน

13 - 17
ชั่วโมง/คน

รอยละ
71-80
18
ชั่วโมง/คนเปน
เปนตนไป

รอยละ 70

รอยละ 75

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 100

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 100

5. จํานวนชั่วโมงของผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ที่ไดรับการพัฒนาดานการตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร

1

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

กตส. 1. รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบดาน
การเงิน บัญชี และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
(Financial & Compliance Audit)

3. รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology Audit)
4. รอยละของผูรับบริการที่ไดรับความพึงพอใจ/
ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบ

2

คาเปาหมายป 65
จํานวน/รอยละ

เปาหมายของหนวยงาน : ดานการใหบริการดานชาง และสนับสนุนดานการผังเมือง
กพร. 1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
จัดทําและรายงานผลการประเมิน
รอยละ 85
รอยละ 65
ประสิทธิภาพสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
2. รอยละความสําเร็จของการจัดทํา
ลักษณะสําคัญขององคการ นโยบายการกํากับ
รอยละ 100
รอยละ 80
ดูแลองคการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง
3. รอยละความสําเร็จของการประสานงานการ
ดําเนินงานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
รอยละ 100
รอยละ 80
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และหนวยงานภายใน

รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล
ที่

3

ชื่อหนวยงาน

สํานักงาน
เลขานุการกรม

ยอ

สล.

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

คาเปาหมายป 65
จํานวน/รอยละ

4. คะแนนในการประเมินเบื้องตนของการ
พัฒนาตามเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการ
405.19 คะแนน
ภาครัฐ (PMQA 4.0)
5. รอยละของบุคลากรของกลุมพัฒนาระบบ
รอยละ 50
บริหารทีไ่ ดรับการพัฒนา
เปาหมายของหนวยงาน : การพัฒนาระบบราชการ
1. รอยละของความสําเร็จในการรับ-สง
รอยละ 100
หนังสือผานระบบสารบรรณ
2. รอยละของการดําเนินการตามนโยบายกรม
รอยละ 100
บรรลุผลสําเร็จ
3. รอยละของกิจกรรมที่สามารถบริหารจัดการ
รอยละ 100
งานไดสําเร็จเรียบรอยครบถวน
4. รอยละของการกํากับดูแลและจัดการงานในสวน
ความรับผิดชอบของการประสานราชการซึ่งการ
ไดมาของขอมูล เพื่อใชในการจัดทําคําขอ
รอยละ 100
งบประมาณและอื่นๆ ใหกับสวนภูมิภาคใหสาํ เร็จ
เรียบรอยตามเปาประสงค
5. รอยละของความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนความตอเนื่องBusinessContinuity
Plan (BCP) กรณีเกิดการแพรระบาดของโรคติด
รอยละ 100
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมโยธาธิการและผังเมือง
6. รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนที่ไดรับ
การแกไขและยุตเิ รื่องของ
รอยละ 80
ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง
เปาหมายของหนวยงาน : -

1

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

5

320 - 339
คะแนน

340 – 359
คะแนน

360 – 379
คะแนน

380 – 399
คะแนน

400 – 410
คะแนน

รอยละ 40

รอยละ 45

รอยละ 50

รอยละ 55

รอยละ 60

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 100

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 100

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 100

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 100

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 100

รอยละ 60

รอยละ 65

รอยละ 70

รอยละ 75

รอยละ 80

รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล
ที่

ชื่อหนวยงาน

ยอ

4

กองการเจาหนาที่

กจ.

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
1.ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น
(แผน 3 ป) พ.ศ. 2565 - 2567
2. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป ระดับ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 10 ตําแหนง

3. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการขอ
อนุมัติใหบุคคลเขาฝกอบรมในโครงการตางๆ
ไดทันตามกําหนดเวลา
4. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการออก
คําสั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการระดับตน (โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด) ตามขั้นตอนใหถูกตอง ตาม
ระเบียบที่ ก.พ.กําหนด (แจงคําสั่งผูเกี่ยวของ)
5 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนไดอยางถูกตอง ครบถวน
ตามระยะเวลาที่กําหนด

คาเปาหมายป 65
จํานวน/รอยละ

1

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4
กจ.ปรับปรุงขอมูล
กอนเสนอเขาที่
ประชุม คกก.การ
กําหนดตําแหนง
ระดับสูงของ มท./
อ.ก.พ.กระทรวง

5

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

กจ.สป.เสนอแผน
3 ป ใหที่ประชุม
เสนอ อ.ก.พ.
กระทรวง
พิจารณาเห็นชอบ
กจ.สป.มท.นํา
เรื่องเขาที่ประชุม
อ.ก.พ.กระทรวง
เพื่อใหความ
เห็นชอบการ
กําหนดตําแหนง

ระดับ 5

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

ระดับ 4

ศึกษาวิเคราะห
บทบาทภารกิจ
งาน โครงสราง
ของหนวยงานและ
บทบาทภารกิจ
ของตําแหนง

จัดทําคําขอและ
แบบประเมิน
คุณภาพงาน

สงคําขอการ
ปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนง
ใหกระทรวง

กจ.สป.มท. เสนอคํา
ขอเขาที่ประชุม
คณะทํางาน
กลั่นกรองการ
กําหนดตําแหนง
ประเภทวิชาการและ
ประเภททั่วไป ของ
กระทรวงมหาดไทย

ระดับ 5

มากกวารอยละ
75-80

มากกวารอยละ
80-85

มากกวารอยละ
85-90

มากกวารอยละ
90-95

มากกวารอยละ
95-100

ระดับ 5

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง

สรุปรายงานการ
ประชุม และเสนอ
ขอความเห็นชอบ
จาก
กระทรวงมหาดไทย

จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
(ยาย) เสนอผูม ี
อํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57
ลงนามในคําสั่ง
แตงตั้ง (ยาย)

แจงคําสั่งให
ผูเกี่ยวของทราบ
และดําเนินการใน
สวนทีเ่ กี่ยวของ

ระดับ 5

ไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดตาม
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่
กําหนดไว

สามารถปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
ไดตามขั้นตอน
ไดตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่
และระยะเวลาที่
กําหนดไดเปนสวน กําหนดไดเปนสวน
ใหญ
ใหญ (นอยกวา
รอยละ 80)
(รอยละ 80)

สามารถปฏิบัติงาน
ไดตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนด
ไดถูกตอง ครบถวน
ทันเวลา
(รอยละ 90)

ทุกขั้นตอน
สามารถปฏิบัติได
ถูกตอง ครบถวน
ทันเวลา

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

รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล
ที่

ชื่อหนวยงาน

ยอ

1

รอยละ 80

รอยละ 20

รอยละ 40

รอยละ 60

รอยละ 80

รอยละ 100

ระดับ 5

คณะกรรมการ
คัดเลือกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติตาม
มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม
ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
ประชุมกําหนด
หลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือก

แจงหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ
พิจารณาคัดเลือก
เจาหนาที่ ผูปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม
หนวยงานละ 1
คน สงกองการ
เจาหนาที่

กองการเจาหนาที่
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ เพื่อ
เสนอคณะ
กรรมการฯ และ
ประกาศรายชื่อผู
ไดรับการคัดเลือก
เพื่อใหเจาหนาที่ใน
กรมฯแสดงความ
คิดเห็นหรือคัดคาน

คณะกรรมการฯ
พิจารณา
กลั่นกรองผูไดรับ
คัดเลือกเปน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรมประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2565

รายงานผลการ
ดําเนินการตอ
อธิบดีเห็นชอบ
และลงนามใน
ประกาศรายชื่อผู
ไดรับคัดเลือกเพือ่
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 : 1. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
ผานระบบ GFMIS ไดภายในกําหนด
2. รอยละความสําเร็จในการจัดทํางบบัญชีการเงิน

รอยละ 63.95

รอยละ 40

รอยละ 45

รอยละ 55

รอยละ 65

รอยละ 75

รอยละ 100

รอยละ 80

รอยละ 86

รอยละ 90

รอยละ 94

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 92

รอยละ 100

รอยละ 95

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 100

รอยละ 90

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 100

6. รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการ
เสนอสํานวนสอบสวนตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
แตงตั้งพิจารณาแลวเสร็จ (จํานวน 9 เรื่อง)
7. ระดับความสําเร็จของโครงการคัดเลือก
เจาหนาที่ผูปฏิบัตติ ามมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

5

กองคลัง

กค.

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

คาเปาหมายป 65
จํานวน/รอยละ

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

3. รอยละความสําเร็จในการเบิกจาย
งบประมาณตามสัญญา
4. รอยละของจํานวนการจัดจางที่ดาํ เนินการ
ถูกตองและเสร็จทันเวลาเปนไปตามวัตถุประสงค
5. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ
เปาหมายของหนวยงาน : -

5

(จํานวน 1 - 2 เรื่อง) (จํานวน 3 - 4 เรื่อง) (จํานวน 5 - 6 เรื่อง) (จํานวน 7 - 8 เรื่อง) (จํานวน 9 เรื่อง)

รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล
ที่
6

7

8

ชื่อหนวยงาน
กองควบคุม
การกอสราง

กองนิติการ

กองเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ

ยอ

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

กคส. 1. รอยละของโครงการกอสรางที่กองควบคุมการ
กอสรางสงเจาหนาที่เปนผูควบคุมงาน (สนับสนุน
สสผ.,สวค.,สถ.,กบร.)
2. จํานวนอาคารของทางราชการที่ไดรับการ
สํารวจและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง

คาเปาหมายป 65
จํานวน/รอยละ

1

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

5

รอยละ 90

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 85

ไมนอยกวา
รอยละ 90

ไมนอยกวา
รอยละ 95

รอยละ 100

150 อาคาร

ไมนอยกวา
140 อาคาร

ไมนอยกวา
145 อาคาร

ไมนอยกวา
150 อาคาร

ไมนอยกวา
155 อาคาร

ไมนอยกวา
160 อาคาร

รอยละ 35

รอยละ 50

รอยละ 65

รอยละ 90

รอยละ 35

รอยละ 50

รอยละ 65

รอยละ 90

รอยละ 35

รอยละ 50

รอยละ 65

รอยละ 90

รอยละ 35

รอยละ 50

รอยละ 65

รอยละ 90

45 ครั้ง

50 ครั้ง

55 ครั้ง

60 ครั้ง

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

40 ครั้ง

45 ครั้ง

50 ครั้ง

55 ครั้ง

รอยละ 70

รอยละ 75

รอยละ 80

รอยละ 85

เปาหมายของหนวยงาน : ดานการใหบริการดานชาง และกํากับดูแลอาคาร
กนต. 1. รอยละความสําเร็จของการออกกฎหมายใน
ความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง
รอยละ 90
รอยละ 20
(จํานวน 35 เรื่อง)
2. รอยละความสําเร็จของการสอบขอเท็จจริง
รอยละ 90
รอยละ 20
ความรับผิดทางละเมิด (จํานวน 10 เรื่อง)
3. รอยละความสําเร็จของการตรวจสัญญา
รอยละ 90
รอยละ 20
(จํานวน 250 เรื่อง)
4. รอยละความสําเร็จของการตอบขอหารือและ
รอยละ 90
รอยละ 20
แสดงความเห็นดานกฎหมาย (จํานวน 100 เรื่อง)
เปาหมายของหนวยงาน : การสนับสนุนและการบริการดานกฎหมาย
ปชส. 1. จํานวนของการบริหารจัดการประชาสัมพันธ
60 ครั้ง
40 ครั้ง
และเผยแพรขาวสารขององคกร
2. ระดับความสําเร็จของการชี้แจงขาวผานสื่อตาง ๆ
ระดับ 5
ระดับ 1
3. จํานวนครั้งของกิจกรรมในการเสริมสราง
55 ครั้ง
35 ครั้ง
ภาพลักษณองคกร
4. รอยละของผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอองคกร
รอยละ 85
รอยละ 65

รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล
ที่

9

ชื่อหนวยงาน

กองแผนงาน

ยอ

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

คาเปาหมายป 65
จํานวน/รอยละ

1

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

5

5. จํานวนครั้งของการดําเนินการเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณเพื่อกิจกรรมดานการขาวและ
170 ครั้ง
130 ครั้ง
140 ครั้ง
150 ครั้ง
160 ครั้ง
170 ครั้ง
ประชาสัมพันธ
6. จํานวนครั้งของการผลิตสื่อวิดีทัศนเพื่อ
6 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง
6 ครั้ง
ประชาสัมพันธภารกิจกรมฯผานชองทางตางๆ
7. จํานวนครั้งการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อ
ประชาสัมพันธภารกิจกรมฯใหแกทั้งหนวยงาน
6 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง
6 ครั้ง
ทั้งสวนกลางและสวนภูมภิ าค
8. รอยละของบุคลากรของกองเผยแพรและ
รอยละ 30
รอยละ 10
รอยละ 15
รอยละ 20
รอยละ 25
รอยละ 30
ประชาสัมพันธที่ไดรบั การพัฒนา
เปาหมายของหนวยงาน : เผยแพรประชาสัมพันธภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองสูส าธารณชนไดอยางทั่วถึง เกิดการยอมรับและมีสวนรวม
กผง. 1. ระดับความสําเร็จในการถายทอด
แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ป กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) ใหแตละ
ระดับ 5
1
2
3
4
5
สํานัก/กอง ใชเปนกรอบในการวางแผนการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
2. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปของกรมโยธาธิการ
ระดับ 5
1
2
3
4
5
และผังเมือง
3. ระดับความสําเร็จในการถายทอดเปาหมาย
ระดับ 5
1
2
3
4
5
การใหบริการของกรมฯสูหนวยปฏิบัติ
4. ระดับความสําเร็จของการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป
ระดับ 5
1
2
3
4
5
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล
ที่

ชื่อหนวยงาน

ยอ

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

คาเปาหมายป 65
จํานวน/รอยละ

1

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

5. ระดับความสําเร็จในการรับ-สง หนังสือจาก
แตละ สํานัก/กอง ผานระบบสารบรรณ
ระดับ 5
1
2
3
4
อิเล็กทรอนิกส ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
เปาหมายของหนวยงาน : เพื่อใหการบริหารราชการของกองแผนงานมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์
10 กองวิเคราะหวิจัย กวท. 1. รอยละความสําเร็จของการใหบริการ
รอยละ 90
รอยละ 80
รอยละ 85
รอยละ 90
รอยละ 95
และทดสอบวัสดุ
ทดสอบวัสดุ
เปาหมายของหนวยงาน : ใหบริการการทดสอบคุณสมบัติของกอนตัวอยางคอนกรีตใหมีความถูกตองตามมาตรฐานงานดานชาง
และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานเปนไปตามมาตรฐาน
11 กองออกแบบ
กอพ. 1. รอยละความสําเร็จของงานออกแบบกอสราง
กอสรางพลับพลาพิธี
พลับพลาพิธี งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงาน
รอยละ 100
80
85
90
95
พิธี (รวมถึงตกแตงสถานที่งานพิธีตา งๆ และงาน
และโครงการพิเศษ
แนะนําใหคาํ ปรึกษา) (1000 งาน/ป)
เปาหมายของหนวยงาน : 12 ศูนยเทคโนโลยี
ศทส. 1. รอยละความสําเร็จของการซอม บํารุง
สารสนเทศ
รักษา ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร และอุปกรณตอ
รอยละ 90
รอยละ 50
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 80
พวงของกรมฯ
2. ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบเครือขาย
5 งาน
1 งาน
2 งาน
3 งาน
4 งาน
สื่อสารขอมูลของกรมฯ
3. รอยละความสําเร็จในการจัดทําขอมูล
รอยละ 100
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 80
รอยละ 90
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการบริการของกรมฯ
4. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแอปพลิเคชั่น
ระดับ 5
1
2
3
4
“Landuse Plan”
5. ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบการ
ใหบริการตรวจสอบขอมูลแกประชาชนในการ
ระดับ 5
1
2
3
4
ขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสราง

5
5

รอยละ 100

100

รอยละ 90
5 งาน
รอยละ 100
5
5

รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล
ที่

ชื่อหนวยงาน

ยอ

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

คาเปาหมายป 65
จํานวน/รอยละ

6. จํานวนระบบโปรแกรมประยุกตที่ไดรับการ
พัฒนา

1

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

2 ระบบ

-

-

1 ระบบ

5

-

2 ระบบ

เปาหมายของหนวยงาน : 1.ยกระดับการบริการสูบริการดิจิทลั สําหรับผูรบั บริการทุกภาคสวนอยางทั่วถึง
2.สงเสริมการพัฒนาและใชประโยชนนวัตกรรมดิจิทัลมุงสูการปฏิบตั ิงานแบบอัจฉริยะ
3.สรางความเขมแข็งและปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทลั
4.พัฒนาศักยภาพองคการและบุคลากรใหมีสมรรถนะดานดิจิทลั ที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง
13 สถาบันพัฒนา
บุคลากรดานการ
พัฒนาเมือง

สบม. 1. ถายทอดเทคโนโลยีดานการผังเมืองใหกับ
บุคลากรกรม/องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร
ดานชางใหแกบุคลากรกรม/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรประจําปงบประมาณ

6,000 คน

2,000 คน

3,000 คน

4,000 คน

5,000 คน

6,000 คน

200 คน

120 คน

190 คน

260 คน

330 คน

400 คน

ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจําปแยก
ตามยุทธศาสตร
หรือภารกิจของ
กรม

นําเสนอ
แผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

ผูบริหารอนุมัติ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจําป

ระดับ 5

4. รอยละโครงการฝกอบรมที่ดาํ เนินการแลว
เสร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป

รอยละ 80

จัดทํา
แบบสอบถาม
จัดทําราง
ความตองการใน
แผนพัฒนา
การฝกอบรม/
บุคลากร
สัมมนาประจําป
ประจําปนาํ เสนอ
และนําขอมูลมา
ที่ประชุมเพื่อ
ทําการวิเคราะห
พิจารณา
หาความตองการ
ในการฝกอบรม

รอยละ 40
(4 หลักสูตร)

รอยละ 50
(6 หลักสูตร)

รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 80
(8 หลักสูตร) (10 หลักสูตร) (12 หลักสูตร)

รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล
ที่

ชื่อหนวยงาน

ยอ

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
5. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแนวทางและ
วิธีการคัดเลือกองคความรูที่จําเปนและเปน
ประโยชนตอองคการ เพื่อใชประโยชนในการ
แบงปนและนําไปปฏิบัติ

14 สํานักควบคุมและ
ตรวจสอบอาคาร

คาเปาหมายป 65
จํานวน/รอยละ

ระดับ 5
(ครบ 5 ขั้นตอน)

1
แตงตั้ง
คณะทํางาน
CKO ที่ปรึกษา
ทีมงาน KM และ
ทีมงาน KM กรม
โยธาธิการและผัง
เมืองประจําป

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4
จําแนกองค
ความรูที่จําเปน
ตอการผลักดัน
ตามประเด็น
ยุทธศาสตรเพื่อ
จัดทําเปน
แผนการจัดการ
ความรู

เสนออธิบดีเพื่อ
ขออนุมัติ
แผนการจัดการ
ความรู

ดําเนินการตาม
แผนการจัดการ
ความรู

5
ดําเนินการ
เผยแพรองค
ความรู

6. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ 80
รอยละ 40
รอยละ 50
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 80
เปาหมายของหนวยงาน : การพัฒนาบุคลากรกรมทุกระดับและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพทันตอความ
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง
สนอ. 1. จํานวนการพัฒนาปรับปรุงและจัดทํา
ขอบังคับเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร
5 ฉบับ
1 ฉบับ
2 ฉบับ
3 ฉบับ
4 ฉบับ
5 ฉบับ
กฎหมายขุดดินและถมดิน และมาตรฐาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
2. จํานวนการพิจารณาอุทธรณคาํ สั่ง
80 เรื่อง
43 เรื่อง
56 เรื่อง
64 เรื่อง
72 เรื่อง
80 เรื่อง
เจาหนาที่พนักงานทองถิ่น
3. จํานวนการใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ
และพิจารณาขอรองเรียน เกี่ยวกับกฎหมาย
350 เรื่อง
250 เรื่อง
275 เรื่อง
300 เรื่อง
325 เรื่อง
350 เรื่อง
ควบคุมอาคารและกฎหมายขุดดินและถมดิน
4. จํานวนการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
รอยละ 100
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 80
รอยละ 90 รอยละ 100
(รอยละของจํานวนอาคาร
ภาครัฐ
5. จํานวนการประเมินความปลอดภัยอาคาร
เอกชน (รวมกับ สยผจ.)

ที่ไดรับการรองขอ)

450 หลัง

250 หลัง

300 หลัง

350 หลัง

400 หลัง

450 หลัง

รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล
ที่

ชื่อหนวยงาน

ยอ

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

คาเปาหมายป 65
จํานวน/รอยละ

1

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

5

6. จํานวนการตรวจสอบความปลอดภัย ออก
ใบอนุญาต และตออายุเกี่ยวกับสถานที่
320 แหง
192 แหง
224 แหง
256 แหง
288 แหง
320 แหง
ประกอบกิจการโรงมหรสพ
เปาหมายของหนวยงาน : 15 สํานักผังประเทศ สปภ. 1. รอยละของจํานวนผังเมืองรวมจังหวัดที่
และผังภาค
ดําเนินการปรับปรุง โดยการมีสวนรวมของประชาชน
รอยละ 100
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 80
รอยละ 90 รอยละ 100
เพื่อเปนผังแมบทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
(จํานวน 16 จังหวัด ที่ผานขั้นตอนที่ 1 – 3)
เปาหมายของหนวยงาน : ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดที่ดาํ เนินการ โดยการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อเปนผังแมบทการพัฒนาพื้นที่จงั หวัด (ขั้นตอนที่ 1-3)
16 สํานักผังเมืองรวม สผม. 1. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่จัดทํา
(ขั้นตอน : การสํารวจ กําหนดเขตผัง
6 ผัง
2 ผัง
3 ผัง
4 ผัง
5 ผัง
6 ผัง
วิเคราะหและจัดทํารางผังเมืองรวม 6 ผัง)
2. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับอําเภอ)
ที่จัดทํา (ขั้นตอน : การสํารวจ กําหนดเขตผัง
47 ผัง
27 ผัง
32 ผัง
37 ผัง
42 ผัง
47 ผัง
วิเคราะหและจัดทํารางผังเมืองรวม 47 ผัง)
3. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (EEC)
ที่จัดทํา (ขั้นตอน : การสํารวจ กําหนดเขตผัง
7 ผัง
3 ผัง
4 ผัง
5 ผัง
6 ผัง
7 ผัง
วิเคราะหและจัดทํารางผังเมืองรวม 7 ผัง)
เปาหมายของหนวยงาน : 17 สํานักวิเคราะห
สวป. 1. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ไดรับ
13 ผัง
รอยละ 15
รอยละ 40
รอยละ 60
รอยละ 75 รอยละ 100
และประเมินผล
การประเมินผลในขั้นตอนที่ 1 - 7
(รอยละ 100)
2. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ไดรับ
4 ผัง
รอยละ 20
รอยละ 40
รอยละ 60
รอยละ 80 รอยละ 100
การประเมินผลในขั้นตอนที่ 8-10
(รอยละ 100)
3. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ไดรับการ
56 ผัง
รอยละ 15
รอยละ 35
รอยละ 65
รอยละ 80 รอยละ 100
ติดตามสภาพการณการเปลี่ยนแปลงรายป
(รอยละ 100)

รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล
ที่

ชื่อหนวยงาน

ยอ

18 สํานักวิศวกรรม
การผังเมือง

สวผ.

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ)
คาเปาหมายป 65
จํานวน/รอยละ
1
2
3
4
5
4. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ไดรับการ
9 ผัง
รอยละ 20
รอยละ 40
รอยละ 65
รอยละ 85 รอยละ 100
วิเคราะหขอมูลเพื่อการวางผัง (ผังเปดใหม)
(รอยละ 100)
5. ฐานขอมูลดานประชากร เศรษฐกิจ และ
ทั้งประเทศ
รอยละ 20
รอยละ 40
รอยละ 60
รอยละ 80 รอยละ 100
สังคม เพื่อการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางผัง
(รอยละ 100)
และการประเมินผลผัง
6. รอยละของบุคลากรสํานักวิเคราะหและ
รอยละ 70
รอยละ 20
รอยละ 40
รอยละ 60
รอยละ 80 รอยละ 100
ประเมินผลที่ไดรับการพัฒนา
เปาหมายของหนวยงาน : สงเสริม สนับสนุน การวางและจัดทําผังเมือง โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางผังเมือง และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
สภาพการณและสิ่งแวดลอมการใชบังคับผังเมืองรวม
1. จํานวนการใหบริการดานการสํารวจรังวัด
10 แหง
7 แหง
8 แหง
9 แหง
10 แหง
11 แหง
(สํารวจจัดทําแผนที่กรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ)
2. จํานวนการใหบริการรังวัด (บํารุงรักษา
14 สถานี
11 สถานี
12 สถานี
13 สถานี
14 สถานี
15 สถานี
สถานีโครงขายอางอิง GNSS)
3. จํานวนการใหบริการและสนับสนุนดาน
วิศวกรรมเพื่อการปฏิบตั ิใหเปนไปตามผังเมือง
3 แหง
1 แหง
2 แหง
3 แหง
4 แหง
(สํารวจปกหลักหมุด) แนวถนนโครงการ
คมนาคมและขนสงตามผังเมืองรวม
4. จํานวนพื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ
23 แหง
10 แหง
15 แหง
18 แหง
20 แหง
23 แหง
(GIS)
5. จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่มีระบบ
10 ผัง
6 ผัง
7 ผัง
8 ผัง
9 ผัง
10 ผัง
ภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS)
6. รอยละความกาวหนาการดําเนินการจัดทํา
รอยละ 100
ฐานขอมูลพื้นที่เสีย่ งภัยน้ําทวม เพื่อสนับสนุน
รอยละ 20
รอยละ 40
รอยละ 60
รอยละ 80 รอยละ 100
(3 ผัง)
การวางและจัดทําผังเมืองรวม (ระดับอําเภอ)
เปาหมายของหนวยงาน : ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล
ที่

ชื่อหนวยงาน

ยอ

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

19 สํานักวิศวกรรม
สวค.
โครงสรางและงาน
ระบบ

คาเปาหมายป 65
จํานวน/รอยละ
450 ครั้ง

1
270 ครั้ง

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4
315 ครั้ง
360 ครั้ง
405 ครั้ง

5
540 ครั้ง

1. จํานวนงานที่ใหบริการและใหคําปรึกษาดานชาง
2. งานที่ใหบริการดานชางมีความถูกตองตามหลัก
รอยละ 100
รอยละ 80
รอยละ 85
รอยละ 90
รอยละ 95 รอยละ 100
วิชาการดานชางและเปนไปตามกฎหมาย
เปาหมายของหนวยงาน : การสรางความสามารถในการแขงขัน
20 สํานัก
สสถ. 1. จํานวนงานที่ใหบริการดานการออกแบบ
125 ครั้ง
105 ครั้ง
110 ครั้ง
115 ครั้ง
120 ครั้ง
125 ครั้ง
สถาปตยกรรม
สถาปตยกรรม มัณฑนศิลป และภูมสิ ภาปตยกรรม
2.จํานวนงานที่ใหคําปรึกษาดานชาง
40 ครั้ง
20 ครั้ง
25 ครั้ง
30 ครั้ง
35 ครั้ง
40 ครั้ง
3. รอยละของผูรับบริการทีม่ ีความพึงพอใจตอ
รอยละ 80
รอยละ 70
รอยละ 75
รอยละ 80
รอยละ 85
รอยละ 90
องคกร
เปาหมายของหนวยงาน : พัฒนาสูความเปนเลิศในการใหบริการดานการออกแบบสถาปตยกรรม มัณฑศิลป ภูมิสถาปต และการใหคําปรึกษาดานชาง
21 สํานักสนับสนุนและ สสผ. 1. รอยละความสําเร็จของโครงการพัฒนา
พัฒนาตามผังเมือง
ตามผังเมือง ที่ดําเนินการแลวเสร็จ
รอยละ 80
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 80
รอยละ 90 รอยละ 100
(จํานวน 46 โครงการ)
เปาหมายของหนวยงาน : 22 สํานักงาน

วิเทศสัมพันธ

สวส.

1. รอยละความสําเร็จในการจัดประชุมและ
ศึกษาดูงาน ตามคําขอของคณะ
ชาวตางประเทศ และตามที่ไดรับมอบหมาย
2. รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานใน
ฐานะฝายเลขานุการโครงการความรวมมือ
ระหวางประเทศ อาทิ โครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) และโครงการพัฒนาเมืองเชิงบูรณาการ
เพื่อการเติบโตแบบคารบอนต่ําและการเปนเมือง
ที่ปรับตัวได (Urban - Act)

รอยละ 95

ต่ํากวารอยละ
75

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95
ขึ้นไป

รอยละ 95

ต่ํากวารอยละ
75

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95
ขึ้นไป

รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล
ที่

ชื่อหนวยงาน

ยอ

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

คาเปาหมายป 65
จํานวน/รอยละ

1

3. รอยละความสําเร็จในการติดตอ
ประสานงานทั้งภายในและตางประเทศเพื่อ
ต่ํากวารอยละ
สนับสนุนขอมูลวิชาการตามภารกิจของกรมที่
รอยละ 95
75
เกี่ยวของ สงเสริมประชาคมอาเซียนและ/หรือ
ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งงานที่ไดรับมอบหมาย
4. รอยละความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอ
งบประมาณรายจายประจําป งบรายจายอื่น
ต่ํากวารอยละ
รายการคาใชจายในการเจรจาและประชุม
รอยละ 95
75
นานาชาติ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอกระทรวงมหาดไทย (งบ กต.สป.มท.)
เปาหมายของหนวยงาน : แสวงหาความรูในระดับสากลเพื่อพัฒนาภารกิจกรม 4 ดาน
23 กองผังเมืองเฉพาะ กผฉ. 1. จํานวนศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ
(ผังเมืองที่จัดทํา) ที่ดําเนินการศึกษาออกแบบวางผังฯ
9 ผัง
7 ผัง
ในขัน้ ตอนงวดงานที่ 1 (รายงานการศึกษาขั้นตน)
เปาหมายของหนวยงาน : 24 สํานักจัดรูปที่ดิน สจพ. 1. จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาดวยวิธีการ
1,127 ไร
240 ไร
เพื่อพัฒนาพื้นที่
จัดรูปที่ดิน
เปาหมายของหนวยงาน : จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาดวยวิธีการจัดรูปทีด่ ิน
สกผช. 1. รอยละความสําเร็จของจํานวนครั้งในการ
25 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการผัง
รอยละ 100
รอยละ 60
การผังเมืองแหงชาติ
เมืองแหงชาติ และคณะอนุกรรมการนโยบาย
(5 ครั้ง/ป)
(1 ครั้ง/ป)
การผังเมืองแหงชาติ
2. รอยละความสําเร็จของจํานวนครั้งในการ
รอยละ 60
รอยละ 100
จัดการประชุมคณะกรรมการผังเมือง
(14 ครั้ง/ป)
(10 ครั้ง/ป)

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

5

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95
ขึ้นไป

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95
ขึ้นไป

8 ผัง

9 ผัง

10 ผัง

11 ผัง

480 ไร

720 ไร

960 ไร

1,200 ไร

รอยละ 70
(2 ครั้ง/ป)

รอยละ 80
(3 ครั้ง/ป)

รอยละ 90
(4 ครั้ง/ป)

รอยละ 100
(5 ครั้ง/ป)

รอยละ 70
(11 ครั้ง/ป)

รอยละ 80
(12 ครั้ง/ป)

รอยละ 90
(13 ครั้ง/ป)

รอยละ 100
(14 ครั้ง/ป)

รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล
ที่

ชื่อหนวยงาน

ยอ

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

คาเปาหมายป 65
จํานวน/รอยละ

3. รอยละการเบิกจายงบประมาณไดทันเวลา
ของปงบประมาณ

1

รอยละ 95

รอยละ 30

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4
รอยละ 50

เปาหมายของหนวยงาน : สคพ.1 1. รอยละความสําเร็จในการควบคุมงานที่ได
มาตรฐานดานชาง

26 สํานักงานบริหาร
รอยละ 100
รอยละ 80
รอยละ 85
โครงการกิจกรรม
พิเศษ
สวนโครงการ
เปาหมายของหนวยงาน : งานกอสรางมีความมั่นคง ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ
กิจกรรมพิเศษ 1
27 สํานักงานบริหาร สคพ.2 1. รอยละของงานกอสรางปรับปรุงอาคาร
รอยละ 100
รอยละ 80
รอยละ 85
โครงการกิจกรรม
แลวเสร็จ
พิเศษ
สวนโครงการ
เปาหมายของหนวยงาน : งานกอสรางมีความมั่นคง ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ
กิจกรรมพิเศษ 2
28 สํานักงานบริหาร สคพ.3 1. รอยละของงานกอสราง และปรับปรุง
รอยละ
รอยละ
รอยละ 100
โครงการกิจกรรม
อาคารแลวเสร็จ
70-80
81-85
พิเศษ
สวนโครงการ
เปาหมายของหนวยงาน : งานกอสรางมีความมั่นคง มีคุณภาพสูงสุด และเปนไปตามมาตรฐานสากล
กิจกรรมพิเศษ 3
29 กองตรวจราชการ กตร. 1. รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนการ
รอยละ 100
รอยละ 60
รอยละ 70
ตรวจราชการประจําป
2. รอยละความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
รอยละ 100
รอยละ 60
รอยละ 70
การประชุมผูตรวจราชการกรม
3. รอยละความสําเร็จในการประสานงาน
เตรียมการสําหรับการตรวจราชการ

รอยละ 100

รอยละ 60

รอยละ 70

5

รอยละ 70

รอยละ 85

รอยละ 95

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 100

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 100

รอยละ
86-90

รอยละ
91-95

รอยละ
96-100

รอยละ 80

รอยละ 90

รอยละ 100

รอยละ 80

รอยละ 90

รอยละ 100

รอยละ 80

รอยละ 90

รอยละ 100

รายละเอียดแสดงการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดสูนําระดับหนวยงาน/ระดับกลุม-ฝาย-งาน/ระดับบุคคล
ที่

ชื่อหนวยงาน

30 สํานักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่

ยอ

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

4. รอยละของบุคลากรกองตรวจราชการ
ที่ไดรับการพัฒนา
เปาหมายของหนวยงาน : สกจพ. 1. จํานวนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนดาน
เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ
2. รอยละการไดรับชําระเงินกูยืมหรือดอกเบี้ยคืน
ตามแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม
4. จํานวนเอกสารที่ไดเผยแพรประชาสัมพันธ

31 กองบูรณะและ
บํารุงรักษา

กบร.

32 กองมาตรฐาน
ราคากลาง

กมร.

เกณฑการประเมิน (5 ระดับ)
2
3
4

คาเปาหมายป 65
จํานวน/รอยละ

1

รอยละ 100

รอยละ 60

รอยละ 70

รอยละ 80

รอยละ 90

รอยละ 100

2 โครงการ

-

-

1 โครงการ

-

2 โครงการ

รอยละ 100

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 60

รอยละ 70

รอยละ 80

รอยละ 90

รอยละ 100

2 เรื่อง

-

-

1 เรื่อง

-

2 เรื่อง

5

เปาหมายของหนวยงาน : 1. สนับสนุนดานการเงินแกโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ดําเนินโครงการใหสําเร็จ
2. พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ
3. เผยแพรและประชาสัมพันธกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ใหเปนที่รจู ัก
1. จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ําที่ถูกกําจัด
740,400 ตัน 863,800 ตัน 987,200 ตัน 1,110,600ตัน 1,234,000ตัน
1,234,000 ตัน
(60%)
(70%)
(80%)
(90%)
(100%)
2. จํานวนความยาวของงานซอมแซมและ
ปรับปรุงเขื่อนปองกันตลิ่งและชายฝง ระบบ
1,000 เมตร
200 เมตร
400 เมตร
600 เมตร
800 เมตร 1,000 เมตร
ปองกันน้ําทวมและงานพัฒนาเมือง
เปาหมายของหนวยงาน : การกําจัดผักตบชวาและวัชพืช
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
1.ปริมาณงานกอสรางที่ไดรับการประมาณ
ราคาในรอบป
100 งาน
80 งาน
85 งาน
90 งาน
95 งาน
100 งาน
เปาหมายของหนวยงาน : -

กลุมพัฒนาระบบบริหาร : กพร.

Administrative System Development Group : ASDG

https://office.dpt.go.th/asdg
โทร : 02 2994334 โทรสาร : 02 2994337

