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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

คำนำ 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเปน็ 3 ระดับ โดยแผนระดับที่ 1 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 
ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการรายปีหรือแผนอื่นๆ และ 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 

ดังนั้น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี โดยให้สอดคล้องกับแผนระดับที่  1 และแผนระดับที่  2 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  
ส่ งให้ ส ำนั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติผ่ านทางระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ(eMENSCR) เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการนั้นจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการ  5 ปี ซึ่งตอ้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่ อสภา 
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรกให้จัดทำเป็นแผน 3 ป ีโดยมีห้วงระยะเวลาต้ังแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจำเป็นต้องทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ.  ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแนวทาง 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้ 
โดยแผนปฏิบัตริาชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) มีเนื้อหาสาระครอบคลุมภารกิจหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง รวมทั้งสอดคล้อง
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. 2563 – 2565) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญๆ 
เช่น ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
เป็นต้น 

กรมโยธาธิการและผั งเมือง จึ งได้นำยุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่ การปฏิบัติ  โดยการถ่ายทอดตัวช้ีวัด 
และค่าเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อน
การปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ข้อมูลพื้นฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 
“เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมืองและการอาคาร ให้มีความน่าอยู่

ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงานและมีอัตลักษณ์” 
 
นิยามของวิสัยทัศน์ (Definition) 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีอำนาจหน้าที่ในการวางและจัดทำผังเมือง การพัฒนาเมืองการอาคาร และ 
การบริการด้านช่าง โดยมุ่งเน้นการกำหนดนโยบายการวางผังเมืองเช่ือมโยงกันในทุกระดับ  เพื่อให้กรอบช้ีนำ 
ในการกำกับดูแลการพัฒนาพื้นที่ เมือง ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อป้องกันบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม การพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ 
พร้อมทั้งดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลตรวจสอบอาคาร และการให้บริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัย มีอัตลักษณ์และประหยัดพลังงาน 
 
พันธกิจ (Mission) 

 
1. สนับสนุน กำหนด กำกับและพัฒนาปรับปรุงให้ งานผังเมืองและโยธาธิการมีมาตรฐานวิชาการ 

ที่สามารถสนองต่อความตอ้งการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมืองท้องถ่ินและชุมชน 
3. พัฒนาปรับปรุงส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ ดิน 

การผังเมืองและโยธาธิการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
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อำนาจหน้าท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบ 
การก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 
ในด้านการพัฒนา เมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถ่ินฐาน
และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และ 
การผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง และสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี ้

๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดิน
และถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒. วางและจัดทำผังเมืองประเภทอื่นๆตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ
และดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้นๆ 

๓. ดำเนนิการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผล และพัฒนามาตรฐาน
ด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือดา้นการผังเมืองและโยธาธิการ 

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางผังออกแบบควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคาร และสิ่งก่อสร้าง 
ของหน่วยงานของรัฐ 

5. ให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานก่อสร้างและงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมฯ 
แก่หนว่ยงานต่างๆ 

6. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง
การบูรณะและบำรุงรักษา 

7. ดำเนินการประสาน กำกับ ดูแล สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เป็นไปตามผังเมือง รวมทั้งกำกับตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน 

8. ดำเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
9. ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมทั้งหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ภาคผนวก) 
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 และคำสั่ง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 1808/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ที่ 1809/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ข้อมูลแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาวิวัฒน์ สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแข่งขันกับนานาประเทศมากข้ึน ประเทศไทยจึงต้องมีการทบทวน  
ปรับปรุงนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาประเทศให้ทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในอนาคตโดยเฉพาะ
ภารกิจดา้นการผังเมืองที่เป็นภารกิจสำคัญ ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจด้านผังเมืองมาก โดยมีความมุ่งหวังให้ผังเมือง สามารถเป็นกรอบช้ีนำ
ในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยใช้เทคนิค Scenario Planning  
ซึ่งในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงความจำเป็นในการพัฒนาในด้านของนโยบายสำคัญ ๆ  
ในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 
 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 

จากวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่กำหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมติิ พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคณุภาพสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน 
เพื่อประชาชนและประโยชน์สว่นรวม 
 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2563 – 2565 มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการดำเนนิงาน
ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน ซึ่ งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
โดยแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ ลงไปถึงในระดับชุมชนและประชาชน
อย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและ
ประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่  โดยเฉพาะ
ภารกิจด้านผังเมืองการพัฒนาเมืองหรือชุมชนการอาคารและการบริการด้ านช่างก็ต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ รวมทั้ง
สร้างจิตสำนึกและการบังคับใช้กฎหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

นโยบายของผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความสำคัญในการวางรากฐานของบ้านเมือง คือ เรื่องผังเมือง เปรียบเสมือน
พิมพ์เขียวของการสร้างเมือง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของเมืองในอนาคต นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญ
กับบทบาทของการเป็นช่างของแผ่นดินและสถาปนิกของแผ่นดิน ผู้บริหารได้มีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สังคมในปัจจุบัน โดยดำเนินการจัดทำเป้าหมายในการให้บริการหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ 4 ด้าน 
ได้แก่ 

ด้านการผังเมือง วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด  

ด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาให้ เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติมีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เข่ือนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

ด้านการอาคาร เพื่อให้อาคารมั่นคงปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน โดยการ
ออกกฎหมายควบคุมอาคารตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร 

ด้านการให้บริการดา้นช่าง มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดบัในฐานะช่างของแผ่นดิน โดยให้บริการด้านการออกแบบ
อาคารทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถือเป็นหน่วยงานหลักด้านช่าง เป็นช่างหลวง
ของแผ่นดิน เป็นสถาปนิกและนักผังเมืองของประเทศ 

ผู้บริหารของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดใ้ห้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน 
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีความสุขอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
ด้านความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ งภายในและภายนอกประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนอย่ างรวดเร็ว มีการคาดการณ์  
ไดย้ากและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ทำให้หนว่ยงานตา่งๆตอ้งมีการประสานงานการทำงานร่วมกัน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ไดร้ับหน้าที่ในการวางรากฐานของบ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่อง “ผังเมืองเปรียบเสมือนกับเป็นพิมพ์เขียวของการสร้างเมือง” ซึ่ง
ต้องมีความชัดเจนและต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การวางผังเมืองเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ 
มีทั้งผู้ได้ประโยชนแ์ละเสียประโยชน์ บทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมีความสำคัญมาก กรมจึงให้ความสำคัญกับ
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (Stakeholder) ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้ตระหนัก
ถึงประโยชน์ของการวางผังเมืองในภาพรวม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเมืองอยา่งยั่งยืนและต้องอาศัยความเข้าใจความเสียสละ
ของประชาชนอันเป็นหัวใจสำคัญในการวางผังเมือง 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โดยที่เป็นการสมควร
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของภาครัฐและ
ประชาชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของภาครัฐอย่างกว้างขวางมุ่งเน้น
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองโดยตรงมากข้ึนดังนั้น ระบบราชการจำเป็นต้องยอมรับและ 
ปรับให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบผลการดำเนินงาน  
ภายใต้เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 



๘ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

หากเราต้องการพัฒนาประเทศให้เกิดผลสำเร็จอย่างสูงสุด จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอรับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการให้ข้อมูลที่แสดงถึง
ความต้องการปัญหาผลกระทบ สิ่งที่อยากให้ดำเนินการแก้ไขตลอดจนความคาดหวังที่แท้จริงเพื่อที่จะได้นำมาสู่ 
การร่วมคิดร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนดำเนินการแก้ไขตอ่ไป 

 
 

ความต้องการของผู้บริหารในระดับประเทศ 
นอกจากกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ยังมีกลุ่มของผู้มีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิเช่น องค์กรอิสระ

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี นักการเมือง คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เป็นตน้ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญตอ่การดำเนินการตามภารกิจด้านผังเมืองเหมือนกันที่กระบวนการจัดทำผังเมือง 
มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมือง รวมถึงกระบวนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
เพื่อบังคับใช้และกำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองต่อไปซึ่งความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มนี้  
คือทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการขับเคลื่อนและการนำผังเมืองไปปฏิบัติ 
ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

 
การพัฒนาการคาดการณ์สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 

การพัฒนาจากการคาดการณ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต เป็นการสร้างภาพในอนาคตที่จะต้องพิจารณาว่า
ปัจจัยสำคัญใดที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร และทำให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่ง โดยเริ่มต้นจากการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด ซึ่งวิเคราะห์จากตัวแปรสภาพแวดล้อม
ภายนอกประกอบด้วย ๔ เรื่องได้แก่ ๑) สภาพเศรษฐกิจ ๒) สภาพเทคโนโลยี ๓) การเมืองและกฎหมาย ๔) สภาพสังคม
และวัฒนธรรม พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อทราบจุดแข็ง  (สิ่งที่องค์กรมีอยู่ และทำให้องค์กร
ไดเ้ปรียบคู่แข่งขัน) และจุดอ่อน (สิ่งที่องค์กรมีอยู่และทำให้องค์กรดอ้ยกว่าคู่แข่งขัน) ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีจะเป็นปัจจัย
นำเข้าที่จะช่วยกำหนดภาพและทิศทางของภารกิจขององค์กรที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าซึ่งมีผลต่อความสำเร็จ 
ขององค์กรในอนาคต 

 
ปัจจัยท่ีมีความสำคัญต่อภารกิจในอนาคต (Key Success Factor) 

ปจัจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Key Success Factors : KSF) เป็นปัจจัยหลกัทีส่ำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานทุกระดับมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
ทำให้บุคลากรและผู้บริหารขององค์กรรู้ว่าตอ้งทำสิ่งใดบ้างเพื่อให้บรรลผุลสัมฤทธ์ิขององค์กร ด้วยเหตุน้ี ปจัจัยหลักแหง่
ความสำเร็จจึงเป็นการให้หลักการแนวทางหรือวิธีการที่องค์กรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ หากปราศจากปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จแล้ว วิสัยทัศน์ขององค์กรก็จะไม่ไดร้ับการตอบสนอง ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จไม่จำเป็นตอ้งวัดผลได้แต่
จะทำหน้าที่ ช้ีนำหรือเป็นหลักสำคัญของการบรรลุวิสัยทัศน์  ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรและทำให้องค์กร
ได้เปรียบคู่แข่งขัน โดยปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จสามารถกำหนดได้จากวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร 
โดยให้ความสำคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กร ไม่เน้นปัจจัยนำเข้าหรือกระบวนการและมีความเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์พันธกิจหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมุ่งเน้นเฉพาะงานที่สำคัญๆเท่านั้น อย่างไรก็ตามในการกำหนด
ปจัจัยหลักแห่งความสำเร็จ จะต้องมีความชัดเจนไม่คลมุเครือมีความหมายเฉพาะเจาะจง และสามารถสื่อความหมาย
ไดอ้ยา่งเดียวกันและต้องเข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจตรงกันถึงสิ่งที่องค์กรมุ่งหวังและวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งจากการวิเคราะห์ภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภารกิจสามารถดำเนินต่อไปไดด้ีและ
ประสบความสำเร็จประกอบไปด้วย 



๙ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

1) มีการวางและจัดทำผังเมืองในระดับต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและเป็นข้ันตอนมีการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของผังเมือง และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน โดย 
ให้มีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางและจัดทำผังเมือง 

2) ภารกิจการพัฒนาเมืองการอาคารที่มีกำกับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร รวมถึงการให้คำปรึกษา 
แนะนำ และให้บริการด้านช่าง เพื่อให้งานก่อสร้างได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์และประหยัด
พลังงาน 

3) มีการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งบุคลากรเป็นปัจจัยหลัก 
ที่สำคัญตอ่ความสำเร็จขององค์กรเนื่องจากเป็นสว่นสำคัญในการขับเคลื่อนภารกจิขององค์กรให้สามารถดำเนินต่อไป
ข้างหน้าได้ การที่บุคลากรของกรมมีทักษะ และความรู้ความสามารถจะทำให้กระบวนการทำงานมีความเป็น 
มืออาชีพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งความสำเร็จขององค์กรนั้นยังเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการนำกลยุทธ์ 
ไปประยุกตป์ฏิบัต ิทั้งนี้ผู้บริหารควรมกีารมอบหมายและกำหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งสำคัญในการนำ
กลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จนั้นผู้ปฏิบัติจะตอ้งมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ 

4) การมีความพร้อมของทรัพยากร ไดแ้ก่ ปจัจัยด้านเครื่องมือ ปัจจัยด้านงบประมาณ และจำนวนบุคลากร
ซึ่งความพร้อมของทรัพยากรเป็นข้อไดเ้ปรียบและจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภารกิจสามารถดำเนินต่อไปได ้

5) การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง โดยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจัยดา้นกฎหมาย
เป็นปัจจัยที่จะทำให้ภารกิจดา้นการผังเมืองดำเนินต่อไปไดด้้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นลำดับข้ันตอน รวมถึง 
ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนและยังทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

6) บูรณาการดำเนินงานและโครงสรา้งดา้นการผงัเมืองขององค์กร มีการบูรณาการทำงานร่วมกันในแตล่ะหนว่ยงาน
และในทุกภาคส่วนเพื่อให้มีทิศทางการดำเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน 

7) มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพนั้น 
จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน 

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ ปจัจัยด้านบุคลากรองค์ความรู้และการมีจิตสำนึก
เพื่อสาธารณะ ปัจจัยด้านงบประมาณ ปจัจัยด้านความชัดเจนของนโยบายด้านการผังเมือง และปัจจัยด้านกฎหมาย
ปจัจัยทั้งหมดดังกล่าวล้วนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ 
 
เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน (Goal) 
 

เป้าหมายขององค์กรจะประสบความสำเร็จได้ก็ตอ่เมื่อ ภารกิจที่องค์กรดำเนินการอยู่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องอาศัยการบูรณาการ
ทำงานร่วมกัน จึงจะทำให้ภารกิจนั้นสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ไดว้างไว้และสร้างความพึงพอใจไดใ้นทุกภาคส่วน 
นอกจากนี้การที่ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงเป้าหมายของภารกิจที่ชัดเจนว่าคืออะไร และควรจะดำเนินการในเรื่องใดก่อน นอกจาก
จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเปา้หมายที่ไม่คลาดเคลื่อน ยังช่วยให้มีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสมอีกดว้ย 

นอกจากนี้ ความไม่สมดุลของการพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจนถึงข้ันใกล้วิกฤตและปัญหาน้ำท่วม มีการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานซ้ำซ้อนไม่เช่ือมโยงกันการให้บริการทาง
สังคมไม่เพียงพอ ปัญหาความยากจน และปัญหาสังคมตา่งๆ ปัญหาเหล่านี้นอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยลดลง
แล้วยังจะส่งผลกระทบตอ่ภาคการผลิต การค้า การลงทุน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประเทศ
ไทยจึงจำเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ภายใต้สภาวการณ์
แข่งขันที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง ดังนั้น การที่พื้นที่ทั่วประเทศได้รับการวางและจัดทำผังเมืองจะช่วยสร้างความเจริญ



๑๐ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นการสนับสนุนและสร้างความพร้อมให้ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลก ขณะเดียวกันยังเป็น
การรักษาความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้การพัฒนา
ในทุกดา้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน อีกทั้ง การที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองค์กรปกครองท้องถ่ิน ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการดำเนิน
ภารกิจด้านการผังเมืองจะทำให้เมืองได้รับการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัว 
ในอนาคตและการที่ผังเมืองได้รับการยอมรับและสนับสนนุในทุกฝ่ายจะสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเสมอ
ภาคในภูมิภาคไดอ้ีกดว้ย 

ดังนั้น เป้าหมายการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในอนาคต คือ ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบช้ีนำ
ในการพัฒนาเมือง/ชุมชน มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม 
มีความน่าอยู่ อาคารภาครัฐมีความมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการพัฒนา
ดังกล่าว จะสามารถสร้างความสมดุลระหว่างเมืองกับชนบท ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมโดยรวม อีกทั้งยังมีสนับสนนุการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย 

 
ความเสี่ยงของภารกิจ (Risk) 
 

ความเสี่ยงในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
(Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา เพราะแต่ละภารกิจเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบตอ่ประชาชนโดยตรง
จึงต้องมีการวางแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งความเสี่ยงในการวางแผน
ปฏิบัติราชการส่วนใหญ่มีความผิดพลาดในกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆทำให้มีการวางแผนกลยุทธ์ 
ที่ไม่ทันตอ่สถานการณ์ ทั้งในดา้นกายภาพของพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการคาดการณ์และ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งถ้าหากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในเบื้องต้นผิดทิศทางก็จะส่งผลให้ 
การวางแผนปฏิบัติราชการผิดทิศทางตามไปด้วย ซึ่งเป็นเหตุให้การดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ไม่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้น กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จึงมีความสำคัญมากเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุสำคัญ 
ที่ภารกิจผังเมืองมีความเสี่ยงและไม่สามารถช้ีนำการพัฒนาได้ จะพบว่าบุคลากรที่รับผิดชอบในข้ันตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล
ขาดความรู้และความเช่ียวชาญในการวางแผน อีกทั้ งยังไม่มีข้อมูลที่ ถูกต้องและทันสมัยในการวิเคราะห์  
และคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนในอนาคตที่สำคัญในกระบวนการวางแผนต้องมีการกำหนดเป้าหมาย (Goal)  
ไว้ชัดเจนสามารถดำเนินการได้ และการวางแผนปฏิบัติราชการจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนได ้เพื่อให้การดำเนินงาน
ทันกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนซึ่งจากการวางแผนการปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) พบว่ามีข้อจำกัดและ 
มีความเสี่ยงในการดำเนินการดังนี้ 

1) ข้อจำกัดดา้นงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
2) ข้อจำกัดของระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการแผนปฏิบัติราชการ เช่น การแผนงาน/โครงการในการสนับสนุน

การวางและจัดทำผังเมืองการพัฒนาเมืองยังขาดความทันสมัยและไม่เช่ือมโยงกันและที่สำคัญข้อมูลไม่ Automatic  
ในการ update ในเรื่องของการใช้ประโยชนท์ี่ดิน เช่น การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารของท้องถ่ิน เปน็ต้น ทำให้ไม่เห็นภาพ
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภาพของเมืองไม่ dynamics 

3) ข้อจำกัดในเรื่องของการลิดรอนสิทธิต่างๆของประชาชนทำให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ให้
ความร่วมมือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวที่แต่ละเมืองไม่มีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน 
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ดังนั้น การจะผลักดันหรือขับเคลื่อนให้แผนปฏิบัติราชการประสบความสำเร็จ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
จะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตรก์ารขับเคลือ่นที่ชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพเพื่อขจัดความเสี่ยง
และอุปสรรคให้ลดลงได้มากที่สุด รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายผังเมืองให้ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาเมืองที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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เป้าหมายการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
• ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

1) ผลสัมฤทธ์ิ : พื้นที่เมือง/ชุมชน มีผังเมืองเป็นกรอบในการพฒันา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่เหมาะสม ลดความเสี่ยง และผลกระทบจากปัญหา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ตัวช้ีวัด : พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ 

(131,682 เมตร) 
- ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 100) 
- ตัวช้ีวัด : จำนวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ชุมชน ที่ดำเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนเพื่อเป็นผังแม่บทในการพัฒนาพื้นที่ (36 ผัง) 
- ตัวช้ีวัด : ประชาชนที่อยู่ในบรเิวณพื้นที่เมอืง/ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน จากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน (49,039 ไร่) 
- ตัวช้ีวัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

(ร้อยละ 70) 
 

• ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
(1) ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบช้ีนำในการพัฒนา 

➢ ตัวช้ีวัดเชิงประมาณ : พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมือง (137 ผัง) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ  

มีการประกาศบังคับใช้และเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง  
(ร้อยละ 100) 

(2) บรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัยในพืน้ที่ชุมชนพืน้ที่เศรษฐกิจสำคัญ และพื้นที่การเกษตรอย่างเป็นระบบ 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ (49,039 ไร่) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุทกภัยและน้ำท่วม  

มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
(3) พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม  

มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เมืองและชุมชน ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโตทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (214 แห่ง) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง  

การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ 
ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มข้ึน (ร้อยละ 80) 

(4) งานก่อสร้างมีความมั่นคง ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ (1 แห่ง) 
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➢ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 100) 
(5) พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้รับการป้องกันการกัดเซาะ  

มิให้เกิดการสูญเสียดินแดน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวร่องน้ำลึกที่เป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างประเทศมิใหเ้ปลีย่นแปลง เพื่อขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ชาติ 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ตามแนวแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้รับ

การป้องกันการกัดเซาะแลการพังทลายของตลิ่ง (39,008 เมตร) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตามแนวแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ 

และพื้นที่ชายฝั่งทะเลลดลง (ร้อยละ 100) 
(6) พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำได้รับการป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ 

➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ได้รับการป้องกันการกัดเซาะการพังทลาย (13,682 เมตร) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความเสียหายตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศลดลง (ร้อยละ 100) 

(7) มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (28 แห่ง) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
(8) เหตุรุนแรงลดลง 

➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีความน่าอยู ่ปลอดภัย (207 แห่ง) 

➢ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จำนวนความต้องการประชาชนในพื้นที่ได้รับการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของความต้องการรวม  

(9) เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการวางผัง ไม่น้อยกว่า (4 ผัง) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก (1 แห่ง) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(10 แห่ง) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
 วัตถุประสงค์ :  

- สนับสนุนด้านออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวง 
เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จภายในเวลาและงบประมาณที่กำหนด (1 โครงการ) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 100) 
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แผนงานยุทธศาสตรป์้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
โครงการท่ี 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพ่ือป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
 วัตถุประสงค์ :  

- ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ รักษาเขตแดน
ทางธรรมชาติตลอดแนวแม่น้ำชายแดน และป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมทะเล 

 เชิงปริมาณ : 
ตัวช้ีวัด : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเล  

ได้รับการป้องกันการพังทลาย (39,008 เมตร) 
 เชิงคุณภาพ :  

ตัวช้ีวัด : เข่ือนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมคุีณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
โครงการท่ี 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 
 วัตถุประสงค์ :  

- ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 
เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ ที่ได้รับการป้องกัน (131,682 เมตร) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : เข่ือนป้องกันตลิ่งที่ ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  
(ร้อยละ 100) 
 

แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาพ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
ผลผลิตท่ี 1 : การให้บริการด้านช่างและกำกับดูแลอาคาร 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อให้งานบริการด้านช่างตลอดจนงานก่อสร้างต่าง  ๆได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและมีความปลอดภัย 
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้สอยอาคารอย่างมีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข

และพัฒนากฎระเบียบข้อกฎหมายให้ทันสมัย มีผลการบั งคับใช้ พร้อมทั้ งมีการติดตาม  
การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง 

 เชิงปริมาณ :  
  ตัวช้ีวัด : จำนวนงานที่ให้บริการและให้คำปรึกษา (128,000 ครั้ง) 
  ตัวช้ีวัด : จำนวนอาคารภาครัฐที่ไดร้ับการกำกับ ดูแล และตรวจสอบ (5,500 อาคาร) 
 เชิงคุณภาพ :  

ตัวช้ีวัด : งานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย  
(ร้อยละ 100) 

ตัวช้ีวัด : ข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทในการบังคับใช้กฎหมายอาคารลดลง (ร้อยละ 20) 
ตัวช้ีวัด : การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง (ร้อยละ 80) 
 



๑๕ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง 
 วัตถุประสงค์ : 

- พื้นที่ชุมชนได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐาน ประชาชนและชุมชนได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการดำรงชีวิต 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (181 แห่ง)  

ตัวช้ีวัด : จำนวนพื้นที่ที่ไดร้ับการออกแบบรายละเอียด (33 แห่ง) 
ตัวช้ีวัด : จำนวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำที่ถูกกำจัด (1,234,000 ตัน)  

เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100) 
 

โครงการท่ี 2 : โครงการท่ีดินท่ีได้รับการจัดรูปเพ่ือพัฒนา 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามระบบมาตรฐานผัง
เมืองรวม โดยการจัดเตรียมสาธารณูปโภค-สาธารณูปการให้เพียงพอกับกิจกรรมที่กำหนดตามผัง
เมืองรวมหรือเป็ นการพัฒนาพื้ นที่ ตามแผนแม่บทและพื้ นที่ เป้ าหมายที่ ได้ รับการพิจารณา 
จากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯและนโยบายการพัฒนาของเทศบาลและจังหวัด โดยคำนึงถึง
สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยของประชาชนโดยส่วนรวม 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน (1,127 ไร่)  
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในพื้นที่จัดรูปที่ดินมีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
หลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
 

โครงการท่ี 3 :  โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อกำหนดนโยบาย โครงการ และมาตรการทางด้านผังเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดลอ้ม วิถีชีวิต และการดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนผังเมืองที่จัดทำ (137 ผัง) 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีไ่ด้รับการสนับสนุนและสง่เสริมด้านการผังเมือง (104 แห่ง) 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนพื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) (23 แห่ง) 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) (10 ผัง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้และมีกรอบแนวทางใน
การพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 100) 



๑๖ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบใน
การพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพ 

- เพื่อกำหนดแนวทางและแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับ
การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การค้าโลจิสติกส์ และปัจจัยพื้นฐานของชุมชน 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จำนวนโครงการก่อสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (20 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100) 

 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการท่ี 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพื่อก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนพื้นที่ ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย (207 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : จำนวนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้รับการตอบสนองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของความต้องการรวม 
 

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเท่ียว 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพื่อก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึง และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (28 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ไดร้ับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
 
 
 

 



๑๗ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพื่อกำหนดและจัดทำรายละเอียดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- ก่อสร้างและพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานที่สง่เสริมและสนับสนุนตามนโยบายในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง ไม่น้อยกว่า (4 ผัง) 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(1 แห่ง) 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (10 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100) 
 

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
โครงการท่ี 1 : โครงการป้องกันน้ำท่วมพ้ืนท่ีชุมชน 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่โบราณสถานและพื้นที่
บรรเทาทุกข์ ซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมรุนแรงและเกิดข้ึนเป็นประจำ โดยจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วม 
ประกอบด้วยคันป้องกันน้ำท่วม อาคารระบายน้ำ และการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ให้มีความมั่นคง
แข็งแรงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจสังคม และสภาพภูมิอากาศ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วม (49,039 ไร่) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยและน้ำท่วมมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  (ร้อยละ 100) 

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

 
 



๑๘ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ตัวชีวั้ด/ค่าเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายองค์กร และการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 

ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 

๑ 
  
  
  
  

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  
  
  
  

กตส. 
  
  
  
  

๑. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี  
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance Audit) 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๒. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน 
(Performance Audit) 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๓. รอ้ยละความสำเร็จของการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Audit) 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๔. ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับความพึงพอใจ/ความเชื่อม่ัน 
ในการตรวจสอบ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๖.๖๑ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๕. จำนวนชั่วโมงขอบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในที่ได้รับการ
พัฒนาด้านการตรวจสอบภายใน 

จำนวน ๑๘ ชั่วโมง/คน จำนวน ๑๘ ชั่วโมง/คน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 
๒ 
  
  
  
  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  
  
  

กพร. 
  
  
  
  
  

๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำ 
และรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๒. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ ลักษณะสำคัญขององค์การ 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และการบริหารความเสี่ยง 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๓. ร้อยละความสำเร็จของการประสานงานการดำเนินงานกับ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
หน่วยงานภายใน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๔. คะแนนในการประเมินเบื้องต้นของการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ๔๐๕.๑๙ คะแนน ๔๕๘.๐๑ คะแนน 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๕. ร้อยละของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๑๙ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 

๓ 
  
  
  
  

สำนกังานเลขานุการกรม 
  
  
  
  

สล. 
  
  
  
  

๑. ร้อยละของความสำเร็จในการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๒. ร้อยละของการดำเนินการตามนโยบายกรมบรรลุผลสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 
๓. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถบริหารจัดการงานได้สำเร็จเรียบร้อย
ครบถ้วน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๔. ร้อยละของการกำกับดูแลและจัดการงานในส่วนความรับผิดชอบ
ของการประสานราชการซ่ึงการได้มาของข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทำ
คำของบประมาณและอ่ืน ๆ ให้กับส่วนภูมิภาคให้สำเร็จเรียบร้อย
ตามเป้าประสงค์ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๕. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนความต่อเน่ือง 
Business Continuity Plan (BCP) กรณีเกิดการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๖. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขและยุติเรื่อง 
ของศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๑.๓๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 
 ๔ 
  
  
  
   

กองการเจ้าหน้าท่ี 
  
  
  
  
  

กจ. 
  
  
  
   

๑.ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งให้สูงขึ้น (แผน 3 ปี) พ.ศ. 2565 - 2567 

ระดับ ๕ ระดับ ๒ 

ร้อยละ ๔๐ 
(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 

อยู่ระหว่างเชิญประชุมหารือ
ร่วม ๓ ฝ่าย (สำนักงาน ก.พ./

กจ.สป./กจ.) เพ่ือนำเสนอ
แผนการกำหนดตำแหน่งให้

สูงขึ้น 
๒. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนักจัดการ
งานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 10 ตำแหน่ง 

ระดับ ๔ ระดับ ๔ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๓. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการขออนุมัติให้บุคคล 
เข้าฝึกอบรมในโครงการต่างๆ ได้ทันตามกำหนดเวลา 

ระดับ ๕ ระดบั ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐ 



๒๐ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 

๔. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้
ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด) ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง ตามระเบียบที่ ก.พ.กำหนด (แจง้
คำสั่งผู้เก่ียวข้อง) 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๕. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๖. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการเสนอสำนวนสอบสวน
ต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งพิจารณาแล้วเสร็จ (จำนวน ๙ เรื่อง) 

ระดับ ๔ 
(จำนวน ๗ - ๘ เรื่อง) 

ระดับ ๕ 
(ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๙ เรื่อง) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(สูงกว่าเป้าหมาย) 

   ๗. ระดับความสำเร็จของโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 
   ๘. ระดับความสำเร็จของมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ITA 2022) ระดับ ๕ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 
๕ 
   

กองคลัง 
   

กค. 
   ๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS ได้

ภายในกำหนด 
ร้อยละ ๖๓.๙๕ ร้อยละ ๔๘.๙๕ 

ร้อยละ ๗๖.๕๔ 
(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 

ผู้รับจ้างบางรายส่งงานล่าช้า
ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไป

ตามแผน 

๒. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำงบบัญชีการเงิน ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 
   

๓. ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 
   ๔. ร้อยละของจำนวนการจัดจ้างที่ดำเนินการถูกต้องและเสร็จ

ทันเวลาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

   
๕. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(สูงกว่าเป้าหมาย) 

คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๑ 



๒๑ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 

๖ 
  

กองควบคุมการก่อสร้าง 
   

กคส. 
 

๑. ร้อยละของโครงการก่อสร้างที่กองควบคุมการก่อสร้าง 
ส่งเจา้หน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน (สนับสนุน สสผ.,สวค.,สถ.,กบร.) 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

   

๒. จำนวนอาคารของทางราชการที่ได้รับการสำรวจ และตรวจสอบ
ความม่ันคงแข็งแรง 

๑๕๐ อาคาร ๑๔๘ อาคาร 

ร้อยละ ๙๘.๖๗ 
(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 

จากสถานการณ์ COVID-19 
ทำให้บางสถานที่ไม่สามารถ
เข้าตรวจสอบได้ และบาง
สถานที่อยู่ระหว่างการ

ปรับปรุงอาคาร 
๗ 
  
  
  

กองนิติการ 
  
  
  

กนต. 
 
  
  
  
  

๑. ร้อยละความสำเร็จของการออกกฎหมายในความรับผิดชอบของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง (จำนวน ๓๕ เรื่อง) 

ร้อยละ ๙๐ 
ร้อยละ ๗๑.๔๓ 

(25 เรื่อง) 
ร้อยละ ๗๙.๓๗ 

(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 

๒. ร้อยละความสำเร็จของการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
(จำนวน ๑๐ เรื่อง) 

ร้อยละ ๙๐ 
ร้อยละ ๓๐ 
(3 เรื่อง) 

ร้อยละ ๓๓.๓๓ 
(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 

๓. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสัญญา 
(จำนวน ๒๕๐ เรื่อง) 

ร้อยละ ๙๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
(350 เรื่อง) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๔. ร้อยละความสำเร็จของการตอบข้อหารือและแสดงความคิดเห็น
ด้านกฎหมาย (จำนวน ๑๐๐ เรื่อง) 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๔ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๘ 
  
  
  
  
  

กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
  
  
  
  
   

ปชส. 
  
  
  
  
  

๑. จำนวนครั้งของการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข่าวสารกิจกรรมขององค์กร 

๖๐ ครั้ง  ๖๗ ครั้ง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๒. ความสำเร็จของการชี้แจงข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๓. จำนวนครั้งของกิจกรรมในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ๕๕ ครั้ง ๗๗ ครั้ง 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๔. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๔.๒๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๔ 

คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๘ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๒๒ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 

๕. จำนวนครั้งของการดำเนินงานเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์เพื่อกิจการ
ด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ 

๑๗๐ ครั้ง ๓๗๒ ครั้ง 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 
๖. จำนวนครั้งในการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมฯ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

๖ ครั้ง ๑๑ ครั้ง 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 
๗. จำนวนครั้งของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมฯ
ให้แก่หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๖ ครั้ง ๑๐ ครั้ง 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 
๘. ร้อยละของบุคลากรของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๒ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 
๙ 
  
  
   

กองแผนงาน 
  
   

กผง. 
  
  
   

๑. ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี  
กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 – 2565) ให้แต่ละสำนัก/กอง 
ใช้เป็นกรอบในการวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

ระดับ ๕  ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 
๓. ระดับความสำเรจ็ในการถ่ายทอดเป้าหมายการให้บริการของกรมฯ 
สู่หน่วยปฏิบัติ 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

   
๔. ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจำปีของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

   
๕. ระดับความสำเร็จในการรับ-ส่ง หนังสือจากแต่ละ สำนัก/กอง 
ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 
๑๐ 
  

กองวิเคราะห์วิจัยและ
ทดสอบวัสดุ 
 
  

กวท. 
  

๑. ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการทดสอบวัสดุ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๓.๑๘ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๒๓ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 

๑๑ 
  
  

กองออกแบบก่อสร้าง
พลับพลาพิธีและโครงการ
พิเศษ 
  

กอพ. 
   ๑. ร้อยละความสำเร็จของงานออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธี งาน

พระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี (รวมถึงตกแต่งสถานที่งานพิธี 
ต่างๆ และงานแนะนำให้คำปรึกษา) 
(๑๐๐๐ งาน/ปี)  

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๙๕ 
ร้อยละ ๙๕  

(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 
สถานการณ์ COVID - 19 

๑๒ 
  
  
  
  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
  
  
   

ศทส. 
  
  
  
  

๑. ร้อยละความสำเร็จของการซ่อม บำรุง รักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรมฯ 

ร้อยละ ๙๐ รอ้ยละ ๙๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๒. ผลสำเร็จในการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมฯ ๕ งาน ๔ งาน 
ร้อยละ ๘๐ 

(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 
๓. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การบริการของกรมฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๔. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแอปพลิเคชั่น “Landuse Plan” ระดับ ๕ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 
๕. ระดบัความสำเร็จในการจัดทำระบบการให้บริการตรวจสอบข้อมูล
แก่ประชาชนในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 

ระดับ ๕ ระดับ ๓ 
รอ้ยละ ๖๐ 

(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 

๖. จำนวนระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการพัฒนา ๒ ระบบ ๒ ระบบ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 
๑๓ 
  
  
  
  
  
  

สถาบันพัฒนาบุคคลากร
ด้านการพัฒนาเมือง 
  
  
  
  
  
  

สบม. 
  
  
  
  
  
  

๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองให้กับบุคลากรกรม/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖,๐๐๐ คน ๗,๔๙๒ คน 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้แก่บุคลากร
กรม/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๐๐ คน ๔๓๕ คน 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๓. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
งบประมาณ 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 
๔. ร้อยละโครงการฝึกอบรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจำปี 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

คิดเป็นร้อยละ ๙๕ 

คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๒๔ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 

๕. ระดบัความสำเร็จในการจัดทำแนวทางและวิธีการคัดเลือก 
องค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ เพื่อใช้ประโยชน์
ในการแบ่งปันและนำไปปฏิบัติ 

ระดับ ๕ 
(ครบ ๕ ขั้นตอน) 

ระดับ ๕ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๖. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐ รอ้ยละ ๘๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 
๑๔ 
  
  
  

สำนักควบคุมและ
ตรวจสอบอาคาร 
  
  

สนอ. 
 
  
  

๑. จำนวนการพัฒนาปรับปรุงและจัดทำข้อบังคับเก่ียวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินและถมดิน และมาตรฐานกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

๕ ฉบับ ๙ ฉบับ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๒. จำนวนการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ๘๐ เรื่อง ๘๘ เรื่อง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๓. จำนวนการให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ และพิจารณา 
ข้อร้องเรียน เก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายขุดดิน
และถมดิน 

๓๕๐ เรื่อง ๕๗๙ เรื่อง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๔. จำนวนการตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภทภาครัฐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(ร้อยละของจำนวนอาคาร 
ที่ได้รับการร้องขอ) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(๑๑๖ หลัง) 

รอ้ยละ ๑๐๐ 
(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๕. จำนวนการประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน (ร่วมกับ สยผจ.) ๔๕๐ หลัง ๔๗๔ หลัง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๖. จำนวนการตรวจสอบความปลอดภัย ออกใบอนุญาตและต่ออายุ
เก่ียวกับสถานที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ 

๓๒๐ แห่ง ๓๕๔ แห่ง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๒๕ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 

๑๕ 
  

สำนักผังประเทศและผังภาค 
  

สปภ. 
  ๑. ความสำเร็จของการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ จังหวัด (ขั้นตอนที่ ๑ – ๒) 
๔ จังหวัด ๔ จังหวัด 

รอ้ยละ ๑๐๐ 
(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๑๖ 
  

สำนักผังเมืองรวม 
 

สผม. 
   

๑. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่จัดทำ 
 (ขั้นตอน : การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่าง 
ผังเมืองรวม ๖ ผัง) 

๖ ผัง ๖ ผัง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

  
๒. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับอำเภอ) ที่จัดทำ 
(ขั้นตอน : การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม
๔๗ ผัง) 

๔๗ ผัง ๔๗ ผัง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

  
๓. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (EEC) ที่จัดทำ 
(ขั้นตอน : การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม 
4 ผัง) 

4 ผัง 4 ผัง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๑๗ 
  
  
  
  

สำนักวิเคราะห์และประเมินผล 
(สำนักพัฒนามาตรฐาน) 
  
    

สวป. 
  
  
  
  

๑. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ได้รับการประเมินผลในขั้นตอน 
๑ - ๗ 

๑๓ ผัง ๔ ผัง 
รอ้ยละ ๓๐.๗๗ 

(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 

๒. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ได้รบัการประเมินผลในขั้นตอน ๘ - ๑๐ ๔ ผัง ๒ ผัง 
รอ้ยละ ๕๐ 

(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 
๓. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ได้รับการติดตามสภาพการณ์
การเปลี่ยนแปลงรายปี 

๕๖ ผัง ๕๖ ผัง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๔. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การวางผัง (ผังเปิดใหม่) 

๙ ผัง ๙ ผัง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๕. ร้อยละของการจัดทำฐานข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังและการประเมินผลผัง 

รอ้ยละ ๑๐๐ 
ทั้งประเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๖. ร้อยละของบุคลากรสำนักวิเคราะห์และประเมินผลที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๓ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๒๖ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 

๑๘ 
  
  
  
  
  

สำนักวิศวกรรมการผังเมือง 
  
  
  
  
  

สวผ. 
  
  
  
  
  

๑. จำนวนการให้บริการด้านการสำรวจรังวัด (สำรวจจัดทำแผนที่
กรรมสิทธ์ิที่ดินของรัฐ) 

๑๐ แห่ง ๑๑ แห่ง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๒. จำนวนการให้บริการรังวัด (บำรุงรักษาสถานีโครงข่ายอ้างอิง 
GNSS) 

๑๔ สถานี ๑๕ สถานี 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๓. จำนวนการให้บริการและสนับสนุนด้านวิศวกรรมเพื่อการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามผังเมือง (สำรวจปักหลักหมุด) แนวถนนโครงการ
คมนาคมและขนส่งตามผังเมืองรวม 

๓ แห่ง ๔ แห่ง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๔. จำนวนพื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ๒๓ แห่ง ๒๓ แห่ง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 
๕. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
(GIS) 

๑๐ ผัง ๑๐ ผัง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๖. ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
น้ำท่วม เพื่อสนับสนุนการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ระดบัอำเภอ) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(๓ ผัง) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๑๙ 
  
   

สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง
และงานระบบ 
  

สวค. 
  

๑. จำนวนงานที่ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านช่าง ๔๕๐ ครั้ง ๕๖๖ ครั้ง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๒. ร้อยละความสำเร็จของงานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้อง
ตามหลกัวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย 

รอ้ยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๒๐ 
  

สำนักสถาปัตยกรรม 
  

สสถ.  ๑. จำนวนงานที่ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 
มัณฑนศิลป์และภูมิสถาปัตยกรรม 

๑๒๕ งาน ๑๐๘ งาน 
ร้อยละ ๘๖.๔ 

(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 

๒. จำนวนงานที่ให้คำปรึกษาด้านช่าง ๔๐ งาน ๔๙ งาน 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๓. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๗ 



๒๗ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 

๒๑ สำนักสนับสนุนและ
พัฒนาตามผังเมือง 
 
  

สสผ. ๑. ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาตามผังเมือง ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ (จำนวน ๔๖ โครงการ) 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 
2. ระยะทางการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำชายแดนระหว่าง
ประเทศ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

36.05 กิโลเมตร 33.45 กิโลเมตร 
รอ้ยละ 92.79 

(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 
3. พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ จากปัญหาอุทกภัย
และน้ำท่วม 

14 โครงการ 14 โครงการ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 
4. พื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

22 โครงการ 21 โครงการ 
รอ้ยละ 95.46 

(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 
๒๒ 
  

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 
  

สวส. 
  

๑. ร้อยละความสำเร็จในการจัดประชุมและศึกษาดูงาน ตามคำขอ
ของคณะชาวต่างประเทศ และตามที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 
๒. รอ้ยละความสำเร็จในการดำเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ โครงการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และโครงการ
พัฒนาเมืองเชิงบูรณาการเพื่อการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำและการเป็น
เมืองที่ปรับตัวได้ (Urban - Act) 

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๓. ร้อยละความสำเร็จในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนข้อมูลวิชาการตามภารกิจของกรมที่เก่ียวข้อง ส่งเสริม
ประชาคมอาเซียนและ/หรือประเทศอ่ืน  ๆรวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๔. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุม
นานาชาติ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอกระทรวงมหาดไทย 
(งบ กต.สป.มท.) 

ร้อยละ ๙๕   ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๒๓ 
   

กองผังเมืองเฉพาะ 
  
  

กผฉ. 
  
  

๑. จำนวนศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ (ผังเมืองที่จัดทำ)  
ที่ดำเนินการศึกษา ออกแบบวางผังฯ ในขั้นตอนงวดงานที่ ๑ 
(รายงานการศึกษาขั้นต้น) 

๙ ผัง ๙ ผัง 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

คิดเป็นร้อยละ 97.06 



๒๘ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 

๒๔ สำนักจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นท่ี 
  

สจพ. 

๑. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ๑,๑๒๗ ไร่ ๑,๑๓๑ ไร่ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย)  

๒๕ สำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายการผังเมือง
แห่งชาติ 

สกผช. ๑. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนครั้งในการจัดการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ
นโยบายการผังเมอืงแห่งชาติ (๕ ครั้ง/ปี) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 (๕ ครั้ง/ปี) 

ร้อยละ ๘๐ 
ร้อยละ ๘๐ 

(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 
สถานการณ์ COVID - 19 

๒. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนครั้งในการจัดการประชุม
คณะกรรมการผังเมือง (๑๔ ครั้ง/ปี) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 (๑๔ ครั้ง/ปี) 

ร้อยละ ๕๙ 
ร้อยละ ๕๙ 

(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 
สถานการณ์ COVID - 19 

๓. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันเวลาของปีงบประมาณ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๐ 
ร้อยละ ๙๔.๗๔ 

(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 
๒๖ สำนักงานบริหารโครงการ

กิจกรรมพิเศษ ส่วนโครงการ
กิจกรรมพิเศษ ๑,๒,๓ 
 
 

สคพ. ๑ 
สคพ. ๒ 
สคพ. ๓ 

๑. ร้อยละความสำเร็จในการควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๒๗  
 

กองตรวจราชการ กตร. 
 

๑. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๒. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการประชุมผู้ตรวจ
ราชการกรม 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๓. ร้อยละความสำเร็จในการประสานงานเตรียมการสำหรับการ
ตรวจราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๔. ร้อยละของบุคลากรของกองตรวจราชการที่ได้รับการพัฒนา รอ้ยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ร้อยละ ๘๐ 

(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๙๕ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๓ 



๒๙ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 

๒๘ 
   

สำนักงานกองทุนจัดรูป
ท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 

สกจพ. 
  

๑. จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินจากกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ 

๒ โครงการ ๕ โครงการ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(สงูกว่าเป้าหมาย) 

๒. รอ้ยละการได้รับชำระเงินกู้ยืมหรือดอกเบี้ยคืน ตามแผนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๓. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

๔. จำนวนเอกสารที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๒ เรื่อง ๖ เรื่อง 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(สูงกว่าเป้าหมาย) 

๒๙ กองบูรณะและบำรุงรักษา กบร. 
๑. จำนวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำที่ถูกกำจัด ๑,๒๓๔,๐๐๐ ตัน ๑,๒๓๑,๓๒๙ ตัน 

รอ้ยละ ๙๙.๗๘ 
(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 

๒. จำนวนความยาวของงานซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง
และชายฝั่ง ระบบป้องกันน้ำท่วมและงานพัฒนาเมือง 

๑,๐๐๐ เมตร ๙๐๐ เมตร  
ร้อยละ ๙๐ 

(ต่ำกว่าเป้าหมาย) 
๓๐ กองมาตรฐานราคากลาง 

  
กมร. 

๑. จำนวนปริมาณงานก่อสร้างที่ได้รับการประมาณราคาในรอบปี ๑๐๐ งาน ๑๐๐ งาน 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

(เป็นไปตามเป้าหมาย) 

 

หมายเหตุ : (1) แต่ละหน่วยงานจะถ่ายทอดค่าเป้าหมายไประดับกลุ่ม/ฝ่าย/งาน จนถึงระดับบุคคล 
 (2) ผลการดำเนินงานรวมของแต่ละหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.33  
 (3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจำนวนทั้งสิ้น 114 ตัวชี้วัด สามารถดำเนินการบรรลุตามค่าเป้าหมาย ทั้งสิ้น 96 ตัวชี้วัด  
                    คิดเป็นร้อยละ 81.42 ของจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด              

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๙ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๓๐ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ในระดับหน่วยงาน 

 ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวน 
ตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 114 ตัวช้ีวัด สามารถดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายได้ทั้งสิ้น 96 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 81.42 
ของตัวช้ีวัดทั้งหมด จำนวนตัวช้ีวัดที่ดำเนินการได้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จำนวน 57 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 50 
ดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมาย 38 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 และดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 19 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 16.67 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการดำเนินการรวมในระดับหน่วยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.33 ของผลการดำเนินการทุกตัวช้ีวัดในระดับหน่วยงาน ทำให้เห็นว่าในระดับ
หน่วยงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของกรม
โยธาธิการและผังเมืองสู่การปฏิบัติ โดยการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายขององค์การสู่ระดับหน่วยงานได้เป็น
อย่างดี สำหรับตัวช้ีวัดที่มีผลดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นตัวช้ีวัดที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 
(COVID – 19) เช่น ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมต่างๆ และตัวช้ีวัดที่ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของ
สภาพอากาศทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน  
 สำหรับแนวทางการกำหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ในปีถัดไปสามารถพิจารณาปรับตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักในระดับหน่วยงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กรในภาพรวม นอกจากนี้ยังสามารถนำไปพิจารณาปรับปรุงกระบวนงานเพื่อให้ได้ผลการดำเนินการ
เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือทำให้สามารถตั้งค่าเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้นในปีถัดไป 
 
 
 
 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย
   

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
   

ร้อยละผลการด าเนินการ



๓๑ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

เอกสารอ้างอิง 
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 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 
(การปรับปรุงโครงสร้างกรมโยธาธิการและผงัเมอืง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557) 

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

4. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 8 
(กระทรวงมหาดไทย) สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 

5. ลักษณะสำคัญขององค์การ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี พ.ศ. 2565 
6. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
7. แผนปฏิบัตริาชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 
 

• โครงสร้างองค์การ 
• ผงัการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
• เกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 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 
6 
 
 

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 

8 
 

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 

20 
 
 
 

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 

25 
 
 
 

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 : - 

 



 

กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร : กพร. 
Administrative System Development Group : ASDG 

 

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

โทร : 02 2994334 โทรสาร : 02 2994337 


