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กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  

 
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 

กรมโยธาธิการและผั งเมื อง ได้ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบั ติ ราชการ ๕ ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖6  – ๒๕70 )  
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแนวทาง 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้ 
โดยแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.  ๒๕๖6 – ๒๕70) มีเนื้อหาสาระครอบคลุมภารกิจหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง รวมทั้งสอดคล้อง
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ.  ๒๕๖6 – ๒๕70) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญๆ 
เช่น ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
เป็นต้น 

กรมโยธาธิการและผั ง เมือง จึ งได้นำยุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่ การปฏิบัติ  โดยการถ่ายทอดตัวช้ีวัด 
และค่าเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อน
การปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ข้อมูลพื้นฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 
“เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมืองการพฒันาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ 

ปลอดภัยรกัษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลกัษณ์” 
 
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 กำกับ และพัฒนาปรบัปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ ที่

สามารถสนองตอ่ความต้องการทางสังคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถ่ิน และ

ชุมชน 
3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การ

ผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 
ค่านิยม (Value) 
 

1. มีจิตสาธารณะ 
2. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. ไม่เลือกปฏิบัต ิ
4. ซื่อสัตย์และมีความรบัผิดชอบ 
5. โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
6. มุ่งสัมฤทธ์ิผลของงาน 
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เป้าประสงค์ 
 

1. เมืองมีกรอบการพฒันาเมอืงที่ดี มมีาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม 
2. ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมอืง และการควบคุมอาคาร 
3. ประชาชนได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 

 
ผลการดำเนินการท่ีคาดหวัง 
 

1. มีการพฒันาเมืองที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเมือง 
2. ประชาชนได้รับบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐาน 

 
อำนาจหน้าท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการการออกแบบ 
การก่อสร้างและ การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านการพัฒนา
เมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถ่ินฐานและโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้าง
ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดิน
และถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒. วางและจัดทำผังเมืองประเภทอื่นๆตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ
และดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้นๆ 

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผัง 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 
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ภารกิจ 4 ด้าน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
ด้านการผังเมือง วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด 
 
ด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มี ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เข่ือนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 
ด้านการอาคาร เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออก
กฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร 
 
ด้านการบริการด้านช่าง มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบ
อาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง 
 
 
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  
ซึ่งในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ก็ ได้มีการวิเคราะห์ถึงความจำเป็นในการพัฒนาในด้านของนโยบายสำคัญ 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 พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน 
เพื่อประชาชนและประโยชน์สว่นรวม 
 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2566 – 2570 
 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2566 – 2570 มีการจัดทำข้ึนเพื่ให้กระทรวงมหาดไทยมีการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธ์ิซึ่งเป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีการกำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ให้เติบโตอย่างสมดุล ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลง แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2566 – 2570 
จึงมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน บนหลักฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป  
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นโยบายของผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

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

ผู้บริหารของกรมโยธาธิการและผังเมือง ยังไดใ้ห้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 
ด้าน โดยเน้นการต่อยอดภารกิจกรมฯนำไปสู่การดำเนินงานให้กับสังคม การขับเคบื่อน SDGs และบูรณาการการ  
ทำงานร่วมกับเครือยข่าย ซึ่งได้มอบนโยบายไว้ เมื่อการประชุมวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ดังนี้  

1. น้อมนำแนวพระราชดำริมาขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชน น้อมนำ
พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแนว
พระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ อารยเกษตร ประยุกต์ลงสู่การทำงานด้วยความ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่การปฏิบัติงานในภารกิจ 

2. การต่อยอดภารกิจกรมเพื่อนำไปสู่โครงการเชิงสังคม โดยจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำชุมชน ผังเมือง Delivery : Landuse Plan 

3. การขับเคลื่อน SDGs เช่ือมโยงและกำหนดเปา้หมาย ตัวช้ีวัดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจของ
กรมตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ลงนาม MOU กับ สหประชาชาติ (UN) 

4. บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย การทำงานเพื่อประชาชนโดยใช้กลไก 3 5 7 คือ 3 ระดับ 
แบ่งเป็นระดับพื้นที่ /ชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 5 กลไก แบ่งเป็นการประสานงานภาคี
เครือข่าย การแผนงานและยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผล การจัดการความรู้ การสื่อสารสังคม  
7 ภาคี แบ่งเป็น ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาค
ประชาสังคม 

5. เสริมสร้างบทบาทโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด โดยสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดในทุกมิติ ไม่จำกัดแค่ภารกิจงานของกรมอย่างเดียว เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

6. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยเขียนข่าวประชาสัมพันธ์สรุปประเด็นให้ชัดเจน เช่ือมโยงเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อ Online (G-NEWS, Social Media) และสื่อ Offline (สื่อสิ่งพิมพ์) 

7. ตรวจสอบแก้ไขปัญหา-อุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนงาน สำรวจงานที่ประสบปัญหา/
อุปสรรค และเป็นประเด็นคงค้าง รายงานผลให้ทราบเพื่อร่วมกันหาข้อยุติและแก้ไขให้แล้วเสร็จ  

8. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (KPI) มุ่งเป้าหมายในการเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้มีผลการ
ประเมินที่สูงข้ึนเพื่อนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 

 
ด้านความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ งภายในและภายนอกประเทศที่มี การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว มีการคาดการณ์  
ไดย้ากและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ทำให้หนว่ยงานตา่งๆตอ้งมีการประสานงานการทำงานร่วมกัน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ไดร้ับหน้าที่ในการวางรากฐานของบ้านเมอืงโดยเฉพาะเรื่อง “ผังเมืองเปรียบเสมือนกับเป็นพิมพ์เขียวของการสร้างเมือง” 
ซึ่งต้องมีความชัดเจนและต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การวางผังเมืองเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับ
ผลประโยชน์ มีทั้งผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ บทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมีความสำคัญมาก  
กรมจึงให้ความสำคัญรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชน 
เพื่อให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการวางผังเมืองในภาพรวม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเมืองอย่างยั่งยืนและต้องอาศัย 
ความเข้าใจความเสียสละของประชาชนอันเป็นหัวใจสำคัญในการวางผังเมือง 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โดยที่  
เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่หน่วยงานของภาครัฐและประชาชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
โครงการของภาครัฐอย่างกว้างขวางมุ่งเนน้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการบริหารกิจการบ้านเมืองโดยตรงมากขึ้น
ดังนั้น ระบบราชการจำเป็นต้องยอมรับและปรับให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น 
ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบผลการดำเนินงาน ภายใต้เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

หากเราต้องการพัฒนาประเทศให้เกิดผลสำเร็จอย่างสูงสุด จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอรับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการให้ข้อมูลที่แสดงถึง
ความต้องการปัญหาผลกระทบ สิ่งที่อยากให้ดำเนินการแก้ไขตลอดจนความคาดหวังที่แท้จริงเพื่อที่จะได้นำมาสู่ 
การร่วมคิดร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนดำเนินการแก้ไขตอ่ไป 

 
 

ความต้องการของผู้บริหารในระดับประเทศ 

นอกจากกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ยังมีกลุ่มของผู้มีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิเช่น องค์กรอิสระ
นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี นักการเมือง คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เปน็ตน้ 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 
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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
ได้อย่างเดียวกันและต้องเข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจตรงกันถึงสิ่งที่องค์กรมุ่งหวังและวิธีการที่จะบรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งจากการวิเคราะห์ภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภารกิจสามารถดำเนิน
ต่อไปไดด้ีและประสบความสำเร็จประกอบไปด้วย 

1) มีการวางและจัดทำผังเมืองในระดับต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและเป็นข้ันตอนมีการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของผังเมือง และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน โดย 
ให้มีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางและจัดทำผังเมือง 

2) ภารกิจการพัฒนาเมืองการอาคารที่มีกำกับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร รวมถึงการให้คำปรึกษา 
แนะนำ และให้บริการด้านช่าง เพื่อให้งานก่อสร้างได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์และประหยัด
พลังงาน 

3) มีการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งบุคลากรเป็นปัจจัยหลัก 
ที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรเนื่องจากเป็นสว่นสำคัญในการขับเคลื่อนภารกจิขององค์กรให้สามารถดำเนินต่อไป
ข้างหน้าได้ การที่บุคลากรของกรมมีทักษะ และความรู้ความสามารถจะทำให้กระบวนการทำงานมีความเป็น 
มืออาชีพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งความสำเร็จขององค์กรนั้นยังเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการนำกลยุทธ์ 
ไปประยุกต์ปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้บริหารควรมีการมอบหมายและกำหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งสำคัญในการ
นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จนั้นผู้ปฏิบัติจะตอ้งมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ 

4) การมีความพร้อมของทรัพยากร ไดแ้ก่ ปจัจัยด้านเครื่องมือ ปัจจัยด้านงบประมาณ และจำนวนบุคลากร
ซึ่งความพร้อมของทรัพยากรเป็นข้อไดเ้ปรียบและจะเปน็แรงขับเคลื่อนให้ภารกิจสามารถดำเนินต่อไปได ้

5) การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง โดยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจัยด้านกฎหมาย
เป็นปัจจัยที่จะทำให้ภารกิจดา้นการผังเมืองดำเนินต่อไปไดด้้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นลำดับข้ันตอน รวมถึง 
ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนและยังทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

6) บูรณาการดำเนินงานและโครงสรา้งดา้นการผงัเมืองขององค์กร มีการบูรณาการทำงานร่วมกันในแตล่ะหนว่ยงาน
และในทุกภาคส่วนเพื่อให้มีทิศทางการดำเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน 

7) มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพนั้น 
จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน 

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

เป้าหมายขององค์กรจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ ภารกิจที่องค์กรดำเนินการอยู่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าไดอ้ยา่งทั่วถึงทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งทุกภาคส่วนจะตอ้งอาศัย 
การบูรณาการทำงานร่วมกัน จึงจะทำให้ภารกิจนั้นสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้และสร้างความพึงพอใจ
ไดใ้นทุกภาคส่วน นอกจากนี้การทีผู่้ปฏิบัติงานทราบถึงเปา้หมายของภารกิจที่ชัดเจนว่าคืออะไร และควรจะดำเนินการ
ในเรื่องใดก่อน นอกจากจะทำให้ผูป้ฏิบัติงานเข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อน ยังช่วยให้มีการจัดสรรการใช้ทรพัยากร
ไดอ้ย่างเหมาะสมอีกด้วย 

นอกจากนี้ ความไม่สมดุลของการพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจนถึงข้ันใกล้วิกฤตและปัญหาน้ำท่วม มีการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานซ้ำซ้อนไม่เช่ือมโยงกัน 
การให้บริการทางสังคมไม่เพียงพอ ปัญหาความยากจน และปัญหาสังคมตา่งๆ ปญัหาเหล่านี้นอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิต
ของคนไทยลดลงแล้วยังจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การค้า การลงทุน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
ภายใตส้ภาวการณ์แข่งขันที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง ดังนั้น การที่พื้นที่ทั่วประเทศได้รับการวางและจัดทำผังเมือง
จะช่วยสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นการสนับสนุนและสร้างความพร้อมให้ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลก 
ขณะเดียวกันยังเป็นการรักษาความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงทำให้การพัฒนาในทุกด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน  
อี กทั้ ง การที่ ทุ กภาคส่ วนให้ ความร่ วมมื อทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองค์กรปกครองท้ องถ่ิน  
ในการให้ ข้อมูลที่ ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจด้ านการผังเมืองจะทำให้ เมืองได้รับการพัฒนา 
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวในอนาคตและการที่ผังเมืองได้ รับการยอมรับ 
และสนับสนุนในทุกฝ่ายจะสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเสมอภาคในภูมิภาคได้อีกดว้ย 

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

 
ความเสี่ยงของภารกิจ (Risk) 
 

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

ดังนั้น กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จึงมีความสำคัญมากเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุสำคัญ 
ที่ภารกิจผังเมืองมีความเสี่ยงและไม่สามารถช้ีนำการพัฒนาได้ จะพบว่าบุคลากรที่รับผิดชอบในข้ันตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล
ขาดความรู้และความเช่ียวชาญในการวางแผน อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยในการวิเคราะห์และ
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คาดการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนในอนาคตที่สำคัญในกระบวนการวางแผนต้องมีการกำหนดเป้าหมาย (Goal)  
ไว้ชัดเจนสามารถดำเนินการได้ และการวางแผนปฏิบัติราชการจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนได ้เพื่อให้การดำเนนิงาน
ทันกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนซึ่งจากการวางแผนการปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) พบว่ามีข้อจำกัดและ 
มีความเสี่ยงในการดำเนินการดังนี้ 

1) ข้อจำกัดดา้นงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
2) ข้อจำกัดของระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการแผนปฏิบัติราชการ เช่น การแผนงาน/โครงการในการสนับสนุน

การวางและจัดทำผังเมืองการพัฒนาเมืองยังขาดความทันสมัยและไม่เช่ือมโยงกันและที่สำคัญข้อมูลไม่ Automatic  
ในการ update ในเรื่องของการใช้ประโยชนท์ี่ดิน เช่น การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารของท้องถ่ิน เป็นตน้ ทำให้ไม่เห็นภาพ
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภาพของเมืองไม่ dynamics 

3) ข้อจำกัดในเรื่องของการลิดรอนสิทธิต่างๆของประชาชนทำให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ให้
ความร่วมมือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวที่แต่ละเมืองไม่มีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน 

ดังนั้น การจะผลักดันหรือขับเคลื่อนให้แผนปฏิบัติราชการประสบความสำเร็จ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
จะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตรก์ารขับเคลือ่นที่ชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพเพื่อขจัดความเสี่ยง
และอุปสรรคให้ลดลงได้มากที่สุด รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายผังเมืองให้ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาเมืองที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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เป้าหมายการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
• ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

1) ผลสัมฤทธ์ิ : พื้นที่เมือง/ชุมชน มีผังเมืองเป็นกรอบในการพัฒนา ในด้านกายภาพ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างเป็นระบบมีความสามารถในการแข่งขัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมืองมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และลด
ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ตัวช้ีวัด : ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ดำเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็นผัง

แม่บทในการพัฒนาพื้นที่ (29 ผัง) 
- ตัวช้ีวัด : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (396 แห่ง) 
- ตัวช้ีวัด : พื้นที่เมือง/ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย น้ำ

ท่วมพื้นที่ชุมชน (40,697 ไร่) 
- ตัวช้ีวัด : พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ พื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่ตามแนวแม่น้ำชายแดนระหว่าง

ประเทศได้รับการป้องกันการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่ง พร้อมทั้งลดผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ และมิให้เกิดการสูญเสียดินแดน (209,533 เมตร) 

- ตัวช้ีวัด : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการยกระดับการพัฒนาเมือง (ร้อยละ 70) 
 

• ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
(1) ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  

➢ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาเพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก  
(ร้อยละ 100) 

(2) พัฒนาชุมชน สร้างความมั่นคงภายใน 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ความยาวของตลิ่งริมแม่น้ำที่ได้รับการปกป้องและลดผลกระทบจากภัย

พิบัติทางธรรมชาติ (176,414 เมตร) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ตามแนวแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้รับ

การป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง (33,119 เมตร) 
(3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ  
➢ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการยกระดับการพัฒนาเมืองและลด

ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 70) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมือง (120 ผัง) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมือง

น่าอยู่ปลอดภัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (244 แห่ง) 

(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชานแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย (198 แห่ง) 
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(5) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (27 

แห่ง) 
(6) เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

ระยอง) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (1 แห่ง) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(14 แห่ง) 
➢ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลัก

วิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
(7) บรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ และพื้นที่การเกษตรอย่างเป็นระบบ 

➢ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วม 
(40,697 ไร่) 

 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
 วัตถุประสงค์ :  

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

 
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
โครงการท่ี 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพ่ือป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
 วัตถุประสงค์ :  

- ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ รักษาเขตแดน
ทางธรรมชาติตลอดแนวแม่น้ำชายแดน และป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมทะเล 

 เชิงปริมาณ : 
  ตัวช้ีวัด : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเล  
ได้รับการป้องกันการพังทลาย (33,119 เมตร) 
 เชิงคุณภาพ :  

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

- ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 



15 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  

เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ ที่ได้รับการป้องกัน (176,414 เมตร) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : เข่ือนป้องกันตลิ่งที่ ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  
(ร้อยละ 100) 
 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
ผลผลิตท่ี 1 : การให้บริการด้านช่างและกำกับดูแลอาคาร 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อให้งานบริการด้านช่างตลอดจนงานก่อสร้างต่าง  ๆได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและมีความปลอดภัย 
 เชิงปริมาณ :  
  ตัวช้ีวัด : จำนวนงานที่ให้บริการและให้คำปรึกษา (133,000 ครั้ง) 
  ตัวช้ีวัด : จำนวนอาคารภาครัฐที่ได้รับการกำกับ ดูแล และตรวจสอบ (5,500 อาคาร) 
 เชิงคุณภาพ :  

ตัวช้ีวัด : งานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย  
(ร้อยละ 100) 

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

โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง 
 วัตถุประสงค์ : 

- พื้นที่ชุมชนได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐาน ประชาชนและชุมชนได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการดำรงชีวิต 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (217 แห่ง)  

ตัวช้ีวัด : จำนวนพื้นที่ที่ไดร้ับการออกแบบรายละเอียด (45 แห่ง) 
ตัวช้ีวัด : จำนวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำที่ถูกกำจัด (1,350,000 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 
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เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน (1,476 ไร่)  
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในพื้นที่จัดรูปที่ดินมีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
หลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
 

โครงการท่ี 3 :  โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อกำหนดนโยบาย โครงการ และมาตรการทางด้านผังเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนผังเมืองที่จัดทำ (120 ผัง) 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง 
(765 แห่ง) 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนพื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) (39 แห่ง) 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) (10 ผัง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้และมีกรอบแนวทางใน
การพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 100) 

 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบใน
การพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพ 

- เพื่อกำหนดแนวทางและแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับ
การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การค้าโลจิสติกส์ และปัจจัยพื้นฐานของชุมชน 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จำนวนโครงการก่อสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (16 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100) 
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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพื่อก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนพื้นที่ ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย (198 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : จำนวนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้รับการตอบสนองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของความต้องการรวม (ร้อยละ 50) 
 

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 
โครงการท่ี 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเท่ียว 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพื่อก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึง และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (27 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 

 
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพื่อกำหนดและจัดทำรายละเอียดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- ก่อสร้างและพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานที่สง่เสริมและสนับสนุนตามนโยบายในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จำนวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(1 แห่ง) 
 ตัวช้ีวัด : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (10 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100) 
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แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
โครงการท่ี 1 : โครงการป้องกันน้ำท่วมพ้ืนท่ีชุมชน 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่โบราณสถานและพื้นที่
บรรเทาทุกข์ ซึ่ งมีปัญหาน้ำท่วมรุนแรงและเกิดข้ึนเป็นประจำ เพื่อจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วม 
ประกอบด้วยคันป้องกันน้ำท่วม อาคารระบายน้ำ และการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ให้มีความมั่นคง
แข็งแรงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจสังคม และสภาพภูมิอากาศ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วม (40,697 ไร่) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยและน้ำท่วมมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  (ร้อยละ 100) 

 
--------------------------------------------------- 
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ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายองค์กร และการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 

ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1 
  
  
  
  

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  
  
  
  

กตส. 
  
  
  
  

1. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี  
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance Audit) 

ร้อยละ 100 

2. รอ้ยละความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน 
(Performance Audit) 

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Audit) 

ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับความพึงพอใจ/ความเชื่อม่ัน 
ในการตรวจสอบ 

ร้อยละ 80 

2 
  
  
  
  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  
  
  

กพร. 
  
  
  
  
  

1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำ 
และรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ 85 

2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ ลักษณะสำคัญขององค์การ 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และการบริหารความเสี่ยง 

ร้อยละ 100 

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

ร้อยละ 100 

4. คะแนนในการประเมินเบื้องต้นของการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 

451.50 คะแนน 

5. ร้อยละของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 50 

3 
  
  
  
  

สำนักงานเลขานุการกรม 
  
  
  
  

สล. 
  
  
  
  

1. ร้อยละของความสำเร็จในการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณ ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของการดำเนินการตามนโยบายกรมบรรลุผลสำเร็จ ร้อยละ 100 
3. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถบริหารจัดการงานได้สำเร็จ
เรียบร้อยครบถ้วน ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของการกำกับดูแลและจัดการงานในส่วนความรับผิดชอบ
ของการประสานราชการ ซ่ึงการได้มาของข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทำ
คำของบประมาณและอ่ืนๆให้กับส่วนภูมิภาคให้สำเร็จเรียบร้อยตาม
เป้าประสงค์ 

ร้อยละ 100 

5. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนความต่อเน่ือง 
Business Continuity Plan (BCP) กรณีเกิดการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

ร้อยละ 100 

6. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขและยุติเรื่องของ
ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง ร้อยละ 80 
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กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  

ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

4 
  
  
  
  
  

กองการเจ้าหน้าท่ี 
  
  
  
  
  

กจ. 
  
  
  
  
  

1.ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งให้สูงขึ้น (แผน 3 ปี) พ.ศ. 2566 - 2568 

ระดับ 5 

2. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนักจัดการ
งานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 10 ตำแหน่ง 

ระดับ 5 

3. ระดับความสำเร็จในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ทั่วไปภายในระยะเวลา 6 เดือน 

ระดับ 5 

4. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้
ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด) ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบที่ ก.พ.กำหนด  

ระดับ 5 

5. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ 100 

6. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการเสนอสำนวนสอบสวน
ต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งพิจารณาแล้วเสร็จ (จำนวน 9 เรื่อง) 

รอ้ยละ 80 

   7. ระดับความสำเร็จของโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระดับ 5 

   8. ระดับความสำเร็จของมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2566 (ITA 2023) 

ระดับ 5 

5 
   

กองคลัง 
   

กค. 
   

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS ได้
ภายในกำหนด 

ร้อยละ 63.95 

2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำงบบัญชีการเงิน ร้อยละ 100 
   3. ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา ร้อยละ 100 
   4. ร้อยละของจำนวนการจัดจ้างที่ดำเนินการถูกต้องและเสร็จ

ทันเวลาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 95 

   5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 90 

6 
  

กองควบคุมการก่อสร้าง 
   

กคส. 
 

1. ร้อยละของโครงการก่อสร้างที่กองควบคุมการก่อสร้าง 
ส่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน (สนับสนุน สสผ.,สวค.,สถ.,กบร.) 

ร้อยละ 90 

   2. จำนวนอาคารของทางราชการที่ได้รับการสำรวจ และตรวจสอบ
ความม่ันคงแข็งแรง 

140 อาคาร 

7 
  
  
  

กองนิติการ 
  
  
  

กนต. 
. 
  
  
  
  

1. ร้อยละความสำเร็จของการออกกฎหมายในความรับผิดชอบของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 15 เรื่อง 

ร้อยละ 90 

2. ร้อยละความสำเร็จของการสอบข้อท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
จำนวน 3 เรื่อง 

ร้อยละ 90 

3. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสัญญา จำนวน 200 เรื่อง ร้อยละ 90 

4. ร้อยละความสำเร็จของการตอบข้อหารือและแสดงความเห็นด้าน
กฎหมาย จำนวน 90 เรื่อง 

ร้อยละ 90 
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ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

8 
  
  
  
  
  

กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
  
  
  
  
   

ปชส. 
  
  
  
  
  

1. การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร 60 ครั้ง  

2. ความสำเร็จของการชี้แจงข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ระดับ 5 

3. จำนวนครั้งของกิจกรรมในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 65 ครั้ง 

4. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 85 

5. จำนวนครั้งของการดำเนินงานเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์เพื่อกิจกรรม
ด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ 

330 ครั้ง 

6. จำนวนครั้งของการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมฯ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

4 ครั้ง 

7. จำนวนครั้งของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมฯ
ให้แก่หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

5 ครั้ง 

8. ร้อยละของบุคลากรของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 30 

9 
  
  
  
  

กองแผนงาน 
  
  
  
  

กผง. 
  
  
  
  

1. ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี  
กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้แต่ละสำนัก/กอง 
ใช้เป็นกรอบในการวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ระดับ 5 

2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ระดับ 5  

3. ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายการให้บริการของกรมฯ 
สู่หน่วยปฏิบัติ 

ระดับ 5 

   
4. ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจำปีของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ระดับ 5 

   
5. ระดับความสำเร็จในการรับ-ส่ง หนังสือจากแต่ละ สำนัก/กอง 
ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ระดับ 5 

10 
  

กองวิเคราะห์วิจัยและ
ทดสอบวัสดุ 

กวท. 
  

1. ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการทดสอบวัสดุ ร้อยละ 90 

11 
  
  

กองออกแบบก่อสร้าง
พลับพลาพิธีและโครงการ
พิเศษ 

กอพ. 
   

1. ร้อยละความสำเร็จของงานออกแบบก่อสรา้งพลับพลาพิธี งาน
พระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี (รวมถึงตกแต่งสถานที่งานพิธี
ต่าง ๆ และงานแนะนำให้คำปรึกษา) 
(1000 งาน/ปี) 

ร้อยละ 100 

12 
  
  
  
  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
  
  
   

ศทส. 
  
  
  
  

1. ร้อยละความสำเร็จของการซ่อม บำรุง รักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรมฯ 

ระดับ 5 

2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและให้บริการระบบกลางสำหรับ
บริหารจัดการผู้ใช้และสิทธ์ิการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

ระดับ 5 

3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่มีการประกาศบังคับใช้และเผยแพร่ผ่านระบบ แอปพลิเคชั่น 
“Landuse Plan” 

ระดับ 5 

4. ระดับความสำเร็จการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์กรม
โยธาธิการและผังเมือง 

ระดับ 5 
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13 
  
  
  
  
  
  

สถาบันพัฒนาบุคคลากร
ด้านการพัฒนาเมือง 
  
  
  
  
  
  

สบม. 
  
  
  
  
  
  

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองให้กับบุคลากรกรม/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6,000 คน 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้แก่บุคลากร
กรม/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

300 คน 

3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
งบประมาณ 

ระดับ 5 

4. ร้อยละโครงการฝึกอบรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจำปี 

ร้อยละ 80 

5. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแนวทางและวิธีการคัดเลือก 
องค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ เพื่อใช้ประโยชน์
ในการแบ่งปันและนำไปปฏิบัติ 

ระดับ 5  
 

6. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

14 
  
  
  

สำนักควบคุมและ
ตรวจสอบอาคาร 
  
  

สนอ. 
 
  
  

1. จำนวนการพัฒนาปรับปรุงและจัดทำข้อบังคับเก่ียวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินและถมดิน และมาตรฐานกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

5 ฉบับ 

2. จำนวนการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 80 เรื่อง 

3. จำนวนการให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ และพิจารณา 
ข้อร้องเรียน เก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายขุดดิน
และถมดิน 

350 เรื่อง 

4. จำนวนการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทภาครัฐ 
ร้อยละ 100 

(ร้อยละของจำนวนอาคาร 
ที่ได้รับการร้องขอ) 

5. จำนวนการประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน (ร่วมกับ สยผจ.) 400 หลัง 

6. จำนวนการตรวจสอบความปลอดภัย ออกใบอนุญาตและต่ออายุ
เก่ียวกับสถานที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ 

320 โรง 

15 
  

สำนักผังประเทศและผังภาค 
  

สปภ. 
  1. ร้อยละของจำนวนผังนโยบายระดับจังหวัด ที่ผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพิจารณาด้านการผังเมือง (จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรีและภเูก็ต) 

ร้อยละ 100 
 

16 
  

สำนักผังเมืองรวม 
 

สผม. 
   

1. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่จัดทำ 
 (ขั้นตอน : การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่าง 
ผังเมืองรวม 2 ผัง) 
 

2 ผัง 

  

2. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับอำเภอ) ที่จัดทำ 
(ขั้นตอน : การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม
18 ผัง) 
 

18 ผัง 



23 

กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร  

ที ่ หนวยงาน ยอ แนวทางตัวชี้วัดหนวยงาน คาเปาหมาย 

17 
  
  
  
  

สำนักวิเคราะหและ
ประเมินผล 
(สำนกัพัฒนามาตรฐาน) 
  
    

สวป. 
  
  
  
  

1. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ดำเนนิการจดัทำรางรายงาน
การประเมินผลผังเมืองรวม/ชุมชน ตามระเบียบคณะกรรมการผัง
เมือง วาดวยการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสถาพการณและ
สิ่งแวดลอมการใชบงัคับผังเมืองรวม ยกเวน ปจจัยดานการคมนาคม
และขนสง 

48 ผัง 

2. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ไดรับการตดิตามสภาพการณการ
เปลี่ยนแปลงรายป 

57 ผัง 

3. จำนวนผงัเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ไดรับการวิเคราะหขอมลูเพ่ือ
การวางผัง (ผังเปดใหม) 

3 ผัง 

4. รอยละของการจัดทำฐานขอมลูดานประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคม เพ่ือการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางผังและการประเมินผลผัง 

รอยละ 100 
ทั้งประเทศ 

5. รอยละของบุคลากรสำนักวเิคราะหและประเมินผลที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 70 

18 
  
  
  
  
  

สำนกัวิศวกรรมการผังเมือง 
  
  
  
  
  

สวผ. 
  
  
  
  
  

1. จำนวนการใหบริการดานการสำรวจรังวัด (สำรวจจัดทำแผนท่ี
กรรมสิทธ์ิที่ดินของรัฐ) 

10 แหง 

2. จำนวนการใหบริการรังวัด (บำรุงรักษาสถานีโครงขายอางอิง 
GNSS) 

14 สถาน ี

3. จำนวนการใหบริการและสนับสนุนดานวิศวกรรมเพื่อการปฏิบตัิ
ใหเปนไปตามผงัเมือง (สำรวจปกหลักหมุด) แนวถนนโครงการ
คมนาคมและขนสงตามผังเมืองรวม 

3 แหง 

4. จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่มีระบบภมูิศาสตรสารสนเทศ 
(GIS) 

10 ผัง 

5. รายงานประเมินผลการคมนาคมและขนสง 
รอยละ 100 

(12 ผัง) 
6. รอยละความกาวหนาการดำเนินการจัดทำฐานขอมูลพื้นที่เสีย่งภัย
น้ำทวม เพ่ือสนับสนุนการวางและจัดทำผังเมือง 

รอยละ 100 
(5 ผัง) 

19 
  
   

สำนักวิศวกรรมโครงสราง
และงานระบบ 
  

สวค. 
  

1. จำนวนงานท่ีใหบริการและใหคำปรึกษาดานชาง 450 ครั้ง 

2. รอยละความสำเร็จของงานท่ีใหบริการดานชางมีความถูกตอง
ตามหลักวิชาการดานชางและเปนไปตามกฎหมาย 

รอยละ 100 

20 
  

สำนักสถาปตยกรรม 
  

สสถ.  1. จำนวนงานท่ีใหบริการดานการออกแบบสถาปตยกรรม ภมูิ
สถาปตยกรรม และมณัฑนศลิป 

100 งาน 

2. จำนวนงานท่ีใหคำปรึกษาดานชาง 40 งาน 

3. รอยละของผูรับบริการทีม่ีความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 90 

21 สำนักสนับสนนุและ
พัฒนาตามผังเมือง 

สสผ. 1. พื้นที่ตลิ่งรมิแมน้ำไดรับการกัดเซาะการพังทลาย 167,095 เมตร 

2. รอยละความเสยีหายตลิ่งรมิแมน้ำท่ัวประเทศลดลง รอยละ 100 

3. จำนวนงานใหบริการและคำปรึกษาดานชาง  50 งาน 
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ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

4. จำนวนงานให้บริการออกแบบให้เป็นไปตามหลักวิชาการทาง
วิศวกรรม 

50 งาน 

5. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ
ชายแดน (30 กิโลเมตร) 

ร้อยละ 100 

   6. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามศักยภาพของ
พื้นที่ 

22 โครงการ 

7. ความสำเร็จของโครงการระบบป้องกันและระบายน้ำท่วมพื้นที่
ชุมชน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ 

10 โครงการ 

22 
  

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 
  

สวส. 
  

1. ร้อยละความสำเร็จในการจัดประชุมและศึกษาดูงาน ตามคำขอ
ของคณะชาวต่างประเทศ และตามที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 95 

2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ โครงการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

ร้อยละ 95 

3. ร้อยละความสำเร็จในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนข้อมูลวิชาการตามภารกิจของกรมที่เก่ียวข้อง ส่งเสริม
ประชาคมอาเซียนและ/หรือประเทศอ่ืน  ๆรวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย 

ร้อยละ 95 

23 
   

กองผังเมืองเฉพาะ 
  
  

กผฉ. 
  
  

1. จำนวนศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ (ผังเมืองที่จัดทำ) ที่
ดำเนินการศึกษาออกแบบวางผังฯ ในขั้นตอนงวดงานที่ 1 (รายงาน
การศึกษาขั้นต้น) 

6 ผัง 

24 สำนักจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นท่ี 

สจพ. 
1. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 1,809 ไร่ 

25 สำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายการผังเมือง
แห่งชาติ 

สกผช. 1. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนครั้งในการจัดการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ  

4 ครั้ง/ป ี

(ร้อยละ 100) 

2. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนครั้งในการจัดการประชุม
คณะกรรมการผังเมือง  

12 ครั้ง/ปี 
(ร้อยละ 100) 

3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันเวลาของปีงบประมาณ ร้อยละ 95 
26 สำนักงานบริหารโครงการ

กิจกรรมพิเศษ  
ส่วนโครงการกิจกรรมพิเศษ 
1,2 และ 3 

สคพ.1 
สคพ.2 
สคพ.3 

1. ร้อยละความสำเร็จในการควบคุมงานก่อสร้าง และปรับปรุง
อาคารแล้วเสร็จ 

ร้อยละ 100 

27 
 

กองตรวจราชการ กตร. 
 

1. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี ร้อยละ 100 
2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการประชุมผู้ตรวจ
ราชการกรม 

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละความสำเร็จในการประสานงานเตรียมการสำหรับการ
ตรวจราชการ 

ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของบุคลากรของกองตรวจราชการที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 
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ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวชี้วัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

28 
   

สำนักงานกองทุนจัดรูป
ท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 

สกจพ. 
  

1. จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินจากกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ 2 โครงการ 

2. ความสำเร็จในการกำหนดมาตรฐานระยะเวลาของการดำเนินงาน
ขั้นตอนขอรับเงินที่กู้ยืมเงินสนับสนุนจากกองทุน 

ขั้นตอนที่ 3 

3. จำนวนเอกสารที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง 

29 กองบูรณะและบำรุงรักษา กบร. 1. จำนวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำที่ถูกกำจัด 1,230,000 ตัน 

2. จำนวนความยาวของงานซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง
และชายฝั่ง ระบบป้องกันน้ำท่วมและงานพัฒนาเมือง 

1,000 เมตร 

30 กองมาตรฐานราคากลาง 
  

กมร. 
1.ปริมาณงานก่อสร้างที่ได้รับการประมาณราคาในรอบปี ไม่น้อยกว่า 100 งาน 

 

หมายเหตุ :  แต่ละหน่วยงานจะถ่ายทอดค่าเป้าหมายไประดับกลุ่ม/ฝ่าย/งาน จนถึงระดับบุคคล 
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เอกสารอ้างอิง 
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 
2. คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 1808/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และ 

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 1809/2558 ลงวันที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
(การปรับปรุงโครงสร้างกรมโยธาธิการและผงัเมอืง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557) 

3. แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2566 – 2570) 
กองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

4. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่มที่ 8 
(กระทรวงมหาดไทย) สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 

5. ลักษณะสำคัญขององค์การ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี พ.ศ. 2566 
6. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ภาคผนวก 
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• โครงสร้างองค์การ 
• ผังการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
• เกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองและรายช่ือผู้บริหารหน่วยงาน

     

 

                       

                                  

                                                  

- ส านัก/กอง ตามกฎกระทรวงฯ 2557

- ส่วนราชการภายใน
(กลุ่มงานอัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน  กองการเจ้าหน้าท่ี) - ต าแหน่งระดับเช่ียวชาญ
  :D/งานกลุ่มงานอัตราฯ/ฐานข้อมูล/โครงสร้างรวมใหม่ - อ านวยการ ระดับต้น ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ธ.ค. 65

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
นายพีรพงษ์ จันทรา (รก.)

ส ำนักพัฒนำมำตรฐำน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

ส ำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพำะ         
ว่าท่ี ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์

ส ำนักวิศวกรรมกำรผังเมือง
นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช

กองแผนงำน
นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์ 

ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธิบดี
นำยสมชำย  เมธวัฒน์ธรำกุล 

2. นายคธาทพิย์ เอีย่มกมลา

3. นายสมหวงั บญุระยอง

4. วา่ที ่พ.ต.อดศิกัด ิ ์นอ้ยสวุรรณ

ภำคเหนือ
1.  ก าแพงเพชร ( นายสุรเดช ศรีค ามูล รก.)
2.  เชียงราย (นายณรงค์ น้ าผึ้ง) 
3.  เชียงใหม่ (นายวิรัช  ตั่งมั่นคงวรกุล )
4.  ตาก ( นายณรงค์เดช ฉิมเล็ก )
5.  นครสวรรค์ (น.ส.นิรชา บัณฑิตย์ชาติ )
6.  น่าน  (นายนพรัตน์ มะโน )
7.  พะเยา (นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ )
8.  พิจิตร (นายพีรพล จันทพรรณ )
9.  พิษณุโลก (นายนรินทร์ กวางทอง )
10.  เพชรบูรณ์ (นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก)
11.  แพร่ (น.ส.สิริกุล เลี้ยงอนันต์ รก.)
12.  แม่ฮ่องสอน (นายกิติพงษ์ ที่ปรึกษา รก.)  
13.  ล าปาง (นายประทีป ประคองวงศ์ )
14.  ล าพูน (นายณรงค์ ทาอุปรงค์ )
15.   สุโขทัย (นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร )
16.  อุตรดิตถ์ (นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ รก.)
17.  อุทัยธานี (นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย รก.)

ผู้ตรวจรำชกำรกรม

ภำคกลำง
1.  กาญจนบุรี  (นายประหยัด ตะคอนรัมย์) 
2.  จันทบุรี (นายสุวรรณ เจริญพร)
3.  ฉะเชิงเทรา  (นายเฉลิมพล ต.สุวรรณ )
4.  ชลบุรี  (นายศักดิ์สิทธ์ิ ศิริรัตตัญญู)
5.  ชัยนาท  (นายมีโชค นัฎสถาพร)
6.  ตราด (นายอนันต์ ประเสริฐผล รก.) 
7. นครนายก (นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา รก.)
8.  นครปฐม (นางเปรมจิต หอมจันทนากุล)
9.  นนทบุรี  (นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์)
10.  ปทุมธานี  (น.ส.บุษนี  แพร่วิศวกิจ )
11.  ปราจีนบุรี (นายวิทยา วงศ์เมือง )
12.  ประจวบคีรีขันธ์ (นายสุวิทย์  พลเสน รก.)  
13.  พระนครศรีอยุธยา ( นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ) 
14.  เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์ )
15.  ระยอง (นายธวัชชัย สุภาผล รก.)
16.  ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
17.  ลพบุรี  (นายสงบ วงศ์สวรรค์)
18.  สมุทรสาคร (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์)  
19.  สมุทรสงคราม (น.ส.พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล  ) 
20.  สมุทรปราการ (นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ )
21.  สระแก้ว (น.ส.สุภรณ์ เวชกรณ์ )

กองนิติกำร
นายธรรมโรจน์ ทรงวิทย์

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
นางจินตนา อุดมพลานุรักษ์  (รก.)

กองควบคุมกำรก่อสร้ำง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

ส ำนักควบคุมและตรวจสอบ
อำคำร

ส ำนักผังประเทศและผังภำค
น.ส.จริยาพร จิตต์ใจมั่น 

ส ำนักสนับสนุนและพัฒนำตำมผังเมือง
นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธ์ุ

รองอธิบดี
นำยพงษ์นรำ เย็นยิ่ง 

รำชกำรบริหำรส่วนกลำง

รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค

กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ (รก.)

กองคลัง
นางภัททิรา สุริวรรณ

กองผังเมืองเฉพำะ
นายอุดม จิตตวงค์

ส ำนักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่
นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
นายอุรินธ์ หุตะสิงห์

1. ผชช.ด้านการผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.โสมวิภา โยธะพันธุ์ ) 

2. ผชช.ด้านวางผังสถาปัตยกรรม (สผม.)
(นายจารุโรจน์  ภู่ประเสริฐ ) 

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

4. ผชช.ด้านวิเคราะห์และประเมินผล (สพม.)
(นางเอื้อมพร  วงศ์สวัสดิ์กุล ) 

5. ผชช.ด้านการส ารวจและแผนที่ (สวผ.)
(นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข) 

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

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)
(นายนิเวศน์ ล้ าเลิศลักษณะชัย )
(นายกนก สุจริตสัญชัย )

8. วิศวกรเครื่องกล ชช. (สวค.)
(นายสุนทร น้ าเพชร) 

9. วิศวกรไฟฟ้า ชช. (สวค.)
(นายประสิทธ์ิ ผิวแดง) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
นายพีรพงษ์ จันทรา (รก.)

ส ำนักพัฒนำมำตรฐำน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

ส ำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพำะ         
ว่าท่ี ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์

ส ำนักวิศวกรรมกำรผังเมือง
นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช

กองแผนงำน
นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์ 

ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธิบดี
นำยสมชำย  เมธวัฒน์ธรำกุล 

2. ว่ำที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
3. นำยสมหวัง บุญระยอง

4. นำยสมพร กำญจน์นิรันดร์

ภำคเหนือ
1.  ก าแพงเพชร ( นายสุรเดช ศรีค ามูล รก.)
2.  เชียงราย (นายณรงค์ น้ าผึ้ง) 
3.  เชียงใหม่ (นายวิรัช  ตั่งมั่นคงวรกุล )
4.  ตาก ( นายณรงค์เดช ฉิมเล็ก )
5.  นครสวรรค์ (น.ส.นิรชา บัณฑิตย์ชาติ )
6.  น่าน  (นายนพรัตน์ มะโน )
7.  พะเยา (นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ )
8.  พิจิตร (นายพีรพล จันทพรรณ )
9.  พิษณุโลก (นายนรินทร์ กวางทอง )
10.  เพชรบูรณ์ (นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก)
11.  แพร่ (น.ส.สิริกุล เลี้ยงอนันต์ รก.)
12.  แม่ฮ่องสอน (นายกิติพงษ์ ที่ปรึกษา รก.)  
13.  ล าปาง (นายประทีป ประคองวงศ์ )
14.  ล าพูน (นายณรงค์ ทาอุปรงค์ )
15.   สุโขทัย (นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร )
16.  อุตรดิตถ์ (นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ รก.)
17.  อุทัยธานี (นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย รก.)

ผู้ตรวจรำชกำรกรม

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.  กาฬสินธุ์ (นายวินัย ภูมิพิทักษ์กุล รก.) 
2.  ขอนแก่น (นายอดิเรก  วัฒนาอุดมชัย)
3.  ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)
4.  นครพนม  (นายชิตชัย อินทรพาณิชย์)
5.  นครราชสีมา (นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์)
6.  บุรีรัมย์ (นายบัณฑิต โพธิดก รก.)
7.  บึงกาฬ  (นายอนุชา เจริญพันธ์ ) 
8.  มุกดาหาร  (นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ )
9.  มหาสารคาม  (นายศิรวัชร อ่อนเหลา รก.)

10.  ยโสธร (นายธีรพงศ์ ไชยราช)
11.  ร้อยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรีรัตน์ )
12.  เลย  (นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล)
13.  ศรีสะเกษ  (นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี)
14.  สกลนคร (นายชัยวัฒน์ ปลายเนิน รก.)
15.  สุรินทร์ (นายธนโชติ เกษตรสิงห์ รก. นายสัจจา พุก

สุขสกุล ช่วยราชการ สน.ผู้ตรวจราชการกรม)
16.  หนองคาย (นายวิชัย เพ็ญดี)
17.  หนองบัวล าภู (น.ส.สุมาลี บุบผาอินทร์ รก.)
18.  อุบลราชธานี (นายภพ ภูสมปอง )
19.  อุดรธานี  (นายพรเทพ  ศรีวรานันท์)
20.  อ านาจเจริญ (นายปรพล เจริญพงษ์ รก.)

ภำคกลำง
1.  กาญจนบุรี  (นายประหยัด ตะคอนรัมย์) 
2.  จันทบุรี (นายสุวรรณ เจริญพร)
3.  ฉะเชิงเทรา  (นายเฉลิมพล ต.สุวรรณ )
4.  ชลบุรี  (นายศักดิ์สิทธ์ิ ศิริรัตตัญญู)
5.  ชัยนาท  (นายมีโชค นัฎสถาพร)
6.  ตราด (นายอนันต์ ประเสริฐผล รก.) 
7. นครนายก (นายประสิทธ์ิ ศรีภิรมย์ รก.)
8.  นครปฐม (นางเปรมจิต หอมจันทนากุล)
9.  นนทบุรี  (นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์)
10.  ปทุมธานี  (น.ส.บุษนี  แพร่วิศวกิจ )
11.  ปราจีนบุรี (นายวิทยา วงศ์เมือง )
12.  ประจวบคีรีขันธ์ (นายสุวิทย์  พลเสน รก.)  
13.  พระนครศรีอยุธยา ( นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ) 
14.  เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์ )
15.  ระยอง (นายธวัชชัย สุภาผล รก.)
16.  ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
17.  ลพบุรี  (นายสงบ วงศ์สวรรค์)
18.  สมุทรสาคร (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์)  
19.  สมุทรสงคราม (น.ส.พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล  ) 
20.  สมุทรปราการ (นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ )
21.  สระแก้ว (น.ส.สุภรณ์ เวชกรณ์ )

กองนิติกำร
นายธรรมโรจน์ ทรงวิทย์

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
นางจินตนา อุดมพลานุรักษ์  (รก.)

กองควบคุมกำรก่อสร้ำง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

ส ำนักควบคุมและตรวจสอบ
อำคำร

ส ำนักผังประเทศและผังภำค
น.ส.จริยาพร จิตต์ใจมั่น 

ส ำนักสถำปัตยกรรม
นายวิษณุ  อยู่ดี

ส ำนักสนับสนุนและพัฒนำตำมผังเมือง
นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธ์ุ

รองอธิบดี
นำยพงษ์นรำ เย็นยิ่ง 

รำชกำรบริหำรส่วนกลำง

รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค

กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ (รก.)

กองคลัง
นางภัททิรา สุริวรรณ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   นางปริศาส์ หวลประไพ โทนุบล

กองผังเมืองเฉพำะ
นายอุดม จิตตวงค์

ส ำนักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่
นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
นายอุรินธ์ หุตะสิงห์

1. ผชช.ด้านการผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.โสมวิภา โยธะพันธุ์ ) 

2. ผชช.ด้านวางผังสถาปัตยกรรม (สผม.)
(นายจารุโรจน์  ภู่ประเสริฐ ) 

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

4. ผชช.ด้านวิเคราะห์และประเมินผล (สพม.)
(นางเอื้อมพร  วงศ์สวัสดิ์กุล ) 

5. ผชช.ด้านการส ารวจและแผนที่ (สวผ.)
(นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข) 

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

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)
(นายนิเวศน์ ล้ าเลิศลักษณะชัย )
(นายกนก สุจริตสัญชัย )

8. วิศวกรเครื่องกล ชช. (สวค.)
(นายสุนทร น้ าเพชร) 

9. วิศวกรไฟฟ้า ชช. (สวค.)
(นายประสิทธ์ิ ผิวแดง) 

อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
นำยพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
นายศราวุธ พันธุ์สังวร

ส ำนักพัฒนำมำตรฐำน
(ว่าง)

ส ำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพำะ         
น.ส.สิริกุล เลี้ยงอนันต์ 

ส ำนักวิศวกรรมกำรผังเมือง
นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข 

กองแผนงำน
นายธีรวัฒน์ พัฒนกิตติเวทย์

สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำเมือง
น.ส.อรอาภา โล่ห์วีระ

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ)

ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธิบดี
นำยอนวัช สุวรรณเดช

รองอธิบดี 
นำยพงษ์นรำ เย็นยิ่ง 

1. นายดนัย สุนันทารอด

2. นายทัน สร้อยศักดิ์
3. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์

4. นายอิทธิพงศ์ ตันมณี

5. นายสมพร กาญจน์นิรันดร์

7. นายสักรินทร์  อินทรสถิตย์

8. นายสมมิตร์  สมบูรณ์

ภำคเหนือ
1. ก ำแพงเพชร (นำงกรกช มหำยศปัญญำ)
2. เชียงรำย (นำยณรงค์ น้ ำผึ้ง) 
3. เชียงใหม่ (นำยวิรัช  ตั่งมั่นคงวรกุล)
4. ตำก (นำยทวีศักดิ์ วินทะไชย)
5. นครสวรรค์ (นำยสุวิทย์ เถื่อนน้อย)
6. น่ำน  (นำงบุญจิรำ เจริญศักดิ์)
7. พะเยำ (นำยนรินทร์ กวำงทอง)
8. พิจิตร (นำยพีรพล จันทพรรณ)
9. พิษณุโลก (นำยชิดชัย อังคะไวมงคล)
10. เพชรบูรณ์ (นำยสมศักดิ์ วิริยะธนำวุฒิวงษ์)
11. แพร่ (นำยโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์)
12. แม่ฮ่องสอน (นำยวิทวัส วงศ์เครือศร)  
13. ล ำปำง (นำยจักรพันธ์ุ พอจิต)
14. ล ำพูน (นำยณรงค์ ทำอุปรงค์)
15.  สุโขทัย (นำยบัณฑิต โพธิดก)
16. อุตรดิตถ์ (นำยทวนทอง ศิริมงคลวิชย์)
17. อุทัยธำนี (นำยปิยพงษ์ เครือบคนโท)

ผู้ตรวจรำชกำรกรม

ภำคกลำง (ต่อ)
22. สระบุรี (นำงสำวสถำพร ลิ่มพันธ์)
23. สิงห์บุรี (นำยอิทธิ เทพมังกร)
24. สุพรรณบุรี (นำยมีโชค นัฎสถำพร)
25. อ่ำงทอง (นำยชัยวัฒน์ ปลำยเนิน) 

ภาคใต้
1. กระบี่ (นำงจำรุรัตน์ สกุลดี )
2. ชุมพร (นำยทรงชัย ชูทิพย์)
3. ตรัง (นำยสุวิชัย จงหวัง) 
4. นครศรีธรรมรำช (นำยจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต)  
5. นรำธิวำส (นำยว่ำศักดิ์  เจิมจิระ)
6. ปัตตำนี (นำยนภพร ชูอ่องสกุล) 
7.  พังงำ (นำยธนำวรรธ พันธุ์ชนะ) 
8.  พัทลุง (นำยประเสิรฐ เลิศเดชำนนท์)
9. ภูเก็ต (นำยสุวิทย์ พันเสง่ียม) 

10. ยะลำ (นำยสำคร นิลรัตน์) 
11. ระนอง (นำยอัครพล ผลพำนิชย์)
12. สงขลำ (นำยไมตรี สรรพสิน)
13. สตูล (นำงอรษำ จันทร์สีด ำ)
14. สุรำษฎร์ธำนี (นำยกุมพล พฤฒิพฤกษ)์ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. กำฬสินธุ์ (นำยพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี) 
2. ขอนแก่น (นำยอดิเรก วัฒนำอุดมชัย)
3. ชัยภูมิ (นำยประจักษ์ หล้ำจำงวำง)
4. นครพนม (นำงสำวดำรณี คงกลิ่น)
5. นครรำชสีมำ (นำยอนุชำ เจริญพันธ์)
6. บุรีรัมย์ (นำงสำวอรุณี มีมำก)
7. บึงกำฬ (นำยพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน)์ 
8. มุกดำหำร (นำยทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ รก.)
9. มหำสำรคำม (นำยวิจิตร งำมชื่น)

10. ยโสธร (นำยธีรพงศ์ ไชยรำช)
11. ร้อยเอ็ด (นำยก ำพล สีกำ)
12. เลย (นำยคมกฤษ ศิริยุทธแสนยำกร)
13. ศรีสะเกษ  (นำยปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนำ)
14. สกลนคร (นำยไพรัตน์ ทรงเย็น)
15. สุรินทร์ (นำยธนโชติ เกษตรสิงห์)
16. หนองคำย (นำยวิชัย เพ็ญดี)
17. หนองบัวล ำภู (นำยก้ำน โคตรชมภู)
18. อุบลรำชธำนี (นำยภพ ภูสมปอง )
19. อุดรธำนี (นำยพรเทพ  ศรีวรำนันท์)
20. อ ำนำจเจริญ (นำยบุญเลิศ จันทพงษ)์

ภำคกลำง
1. กำญจนบุรี (นำยอนันต์ สิริพฤกษำ) 
2. จันทบุรี (นำยสุวรรณ เจริญพร)
3. ฉะเชิงเทรำ (นำยวินัย ภูมิพิทักษ์กุล)
4. ชลบุรี (นำยญำณศิลป์ ภัสรำงกูร)
5. ชัยนำท (นำยภำณุวัฒน์ โทนุบล)
6. ตรำด (นำยสมพงษ์ ตีระวัฒนำนนท์) 
7. นครนำยก (นำยศรชัย อ้นอำรี)
8. นครปฐม (นำงเปรมจิต สงวนแก้ว)
9. นนทบุรี (นำยดุษฎี เจริญลำภ)
10. ปทุมธำนี (นำยวินัย สีเที่ยงธรรม )
11. ปรำจีนบุรี (นำยปรศุ สุระมำนะ)
12. ประจวบคีรีขันธ์ (นำยสุวิทย์  พลเสน)  
13.  พระนครศรีอยุธยำ (น.ส.พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธำกุล) 
14. เพชรบุรี (นำยอธิรำช กนกเวชยันต์)
15. ระยอง (นำยธวัชชัย สุภำผล)
16. รำชบุรี (นำยมำนะ วัฒนำกร)
17. ลพบุรี (นำงชนิตตำ แสงพลบ)
18. สมุทรสำคร (นำยประหยัด ตะคอนรัมย์)  
19. สมุทรสงครำม (นำยจำรุโรจน์ ภู่ประเสริฐ) 
20. สมุทรปรำกำร (นำยศิรวัชร อ่อนเหลำ)
21. สระแก้ว (นำงกำญจนำ สีลำกุล)

กองนิติกำร
อภิชาติ ศรีชาติ

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
นางสาววิชัญญา บ ารุงชล รก.

กองควบคุมกำรก่อสร้ำง
นำยพิษณุ  มูลกะรัตน์  

ส ำนักควบคุมและตรวจสอบอำคำร
นายสินิทธิ์ บุญสิทธ์ิ

ส ำนักผังประเทศและผังภำค
น.ส.จริยาพร จิตต์ใจมั่น 

ส ำนักวิศวกรรมโครงสร้ำงและงำนระบบ
นายวิบูลย์ ลีพัฒนากิจ

ส ำนักสถำปัตยกรรม
นายพีรพงศ์ จันทรา

ส ำนักสนับสนุนและพัฒนำตำมผังเมือง
นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธ์ุ

รองอธิบดี
นำยพงษ์นรำ เย็นยิ่ง 

วิศวกรใหญ่   นายพิศุทธิ์ สุขุม 

สถำปนิกใหญ่   - ว่ำง -

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน   นางจริญญา ศิลป์ประกอบ

รำชกำรบริหำรส่วนกลำง

รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค

กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร

กองคลัง
นายเกษม โคเลิศ

กองผังเมืองเฉพำะ
นายอุดม จิตตวงค์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย 
กำรผังเมืองแห่งชำติ

นายปองพล ทองสมจิตร

ส ำนักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่
นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์

กองออกแบบก่อสร้ำงพลับพลำพิธี
และโครงกำรพิเศษ

นายสมนึก ปราบนอก 

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
นายอุรินธ์ หุตะสิงห์

1. ผชช.ด้ำนกำรผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.ธิดำรัตน์ พินิจถิรวงศ์) 

2. ผชช.ด้ำนวำงผังสถำปัตยกรรม (สผม.)
(นำยจำรุโรจน์  ภู่ประเสริฐ ) 

3. ผชช.ด้ำนวิเครำะห์ผังเมือง (สพม.)
(นำงบงกช สุวรรณเดช )

4. ผชช.ด้ำนวิเครำะห์และประเมนิผล (สพม.)
(นำงมณีวรรณ ชนะไพ รก.) 

5. ผชช.ด้ำนกำรส ำรวจและแผนที่ (สวผ.)
(นำยนครินทร์ ปลั่งพงษ์พันธ์  รก.) 

6. ผชช.ด้ำนวำงแผนวิศวกรรม (สวผ.)
(นำยวิชัย  กิตติพิชัย)    

7. วิศวกรโยธำ ชช. (สวค.)
(นำยนิเวศน์ ล้ ำเลิศลักษณชัย)
(นำยกนก สุจริตสัญชัย )

8. วิศวกรเครื่องกล ชช. (สวค.)
(นำยสุนทร น้ ำเพชร) 

9. วิศวกรไฟฟ้ำ ชช. (สวค.)
(นายประสิทธ์ิ ผิวแดง) 

10.วิศวกรโยธำ ชช. (สสผ.)
(นำยสหรัฐ พิมพศักดิ)์
(นำยอรัญ กิติเรืองแสง)
(นำยจำตุรนต์ โรจน์หิรัญ)

11.วิศวกรโยธำ ชช. (สนอ.)
(นำงขนิษฐำ ส่งสกุลชัย)  
(นายอนวัช บูรพาชน) 

กองวิเครำะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ
นายอุทิศ รักสัจจะ

กองบูรณะและบ ำรุงรักษำ
นายพรพนม บัวช่ืน 

กองตรวจรำชกำร
นางมาลีทิพย์ โช๊ะชู

ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่
นายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม

กองมำตรฐำนรำคำกลำง
นายณัฐวัชต์ พัฒนจันทร์

6. นายถกนธ์  ข่ายสุวรรณ

รองอธิบดี
นำยพงษ์นรำ เย็นยิ่ง 

รองอธิบดี
นำยพงษ์นรำ เย็นยิ่ง 

รองอธิบดี
นำยพงษ์นรำ เย็นยิ่ง 

ที่ปรึกษำด้ำนกำรผังเมือง น.ส.อัญชลี ตันวานิช 

รองอธิบดี
ว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์

รองอธิบดี 
นายสุเมธ มีนาภา

9. นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์

10. น.ส.นิรชา บัณฑิตย์ชาติ

11. นายวีรพัฒน์ บุณฑริก

12. น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์

ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกิจกรรมพิเศษ
นำยพิษณุ มูลกะรัตน์
- ส่วนโครงกำรกิจกรรมพิเศษ 1
นายพิษณุ มูลกะรัตน์
- ส่วนโครงการกิจกรรมพิเศษ 2
นายสมนึก ปราบนอก
- ส่วนโครงการกิจกรรมพิเศษ 3

นายปรศุ สุระมานะ

นายสัจจา พุกสุขสกุล ช่วยราชการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ประเด็นแผนแม่บทฯ 5. การท่องเท่ียว 19. การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ
แผนปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง)

เป้าหมายแผนแม่บทฯ
1. ประเทศชาติมีความ
ม่ันคงในทุกมิติ และทุก

ระดับเพ่ิมข้ึน

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยดีข้ึน

 1. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด

เพ่ิมข้ึน

2. การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ท้ังหมดได้รับการยกระดับ

 1. ความม่ันคงด้านน้้าของประเทศเพ่ิมข้ึน
1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ
ด้านเศรษฐกิจ

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ

อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การท่องเท่ียวของประเทศไทย โดย 

Travel & Tourrism Competitiveness
 Index (TTCI) 1 ใน 28

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด 

(เฉล่ียร้อยละ) ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 
6.3

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด 500,000 ล้านบาท

 ดัชนีความม่ันคงด้านน้้าของประเทศ (ระดับ/
คะแนน) ระดับ 2 (60 คะแนน)

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ

ปฏิรูป พรบ.
การผังเมือง 
พ.ศ. 2562

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1.1 การรักษาความสงบ

ภายในประเทศ
5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเท่ียว

9.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

19.1 พัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าท้ังระบบ
เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้้าของประเทศ

20.1 การพัฒนาบริการประชาชน 20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมาย
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

2. คนไทยมีความจงรักภักดี
ซ่ือสัตย์พร้อมธ้ารงรักษาไว้
ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 

สถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพ 
ยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทย

สูงข้ึน

2. ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวมีคุณภาพและมาตรฐานดีข้ึน

 3. เมืองในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่มากข้ึน

การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาภาคตะวันออก
เพ่ิมข้ึน

2. ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้้าเพ่ิมข้ึน
งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท้างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส้านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

ตัวช้ีวัดแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคมเฉล่ีย

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี
วัดสถิติจ้านวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ลดลง ร้อยละ

 20 ต่อปี

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมทาง
บกและทางน้้า Travel & Tourrism 

Competitiveness Index (TTCI) 1 ใน
 45

จ้านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่า

อยู่ 6 เมือง (ตาก สระแก้ว เชียงราย 
กาญจนบุรี หนองคาย และมุกดาหาร)

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 500,000 ล้านบาท

ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้้า
 อยู่ในระดับ 3.5

สัดส่วนความส้าเร็จของกระบวนงานท่ีได้รับ
การปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัล

ระดับ Digital Government Maturity 
Model (Gartner)

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13

หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ี
และเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ 
ปลอดภัย เติบโตได้อย่าง
ย่ังยืน

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการ
ท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน

หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายของแผน'13

เป้าหมายท่ี 3 การพัฒนา
เมืองให้มีความน่าอยู่อย่าง
ย่ังยืน มีความพร้อมในการ
รับมือและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทุกรูปแบบ
เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึง

เป้าหมายท่ี 2 การปรับโครงสร้างการ
ท่องเท่ียวให้พ่ึงพานักท่องเท่ียวใน

ประเทศและมีการกระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจ
มากข้ึน

เป้าหมายท่ี 1 ความเสียหายและผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและการเปล่ียน แปลงสภาพ

ภูมิอากาศลดลง

เป้าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐมีคุณภาพ
เข้าถึงได้

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย แผน'13
ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 เมืองน่าอยู่
อย่างย่ังยืนมีจ้านวนมากข้ึน

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 รายได้จากการท่องเท่ียว
เมืองท่องเท่ียวรองเฉล่ียทุกเมืองเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 10 ต่อปี (ค่าเฉล่ียถ่วงน้้าหนักของ
เมืองรองท้ังหมด)

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 จ้านวนพ้ืนท่ีและความเสียหาย
จากัยธรรมชาติลดลง เม่ือเทียบกับค่าเฉล่ียใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กลยุทธ์ แผน'13

กลยุทธ์ท่ี 2 การส่งเสริม
กลไกความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน และ
ประชาสังคม เพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง

กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาและยกระดับการ
ท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพรองรับนักท่งเท่ียว

ท่ัวไป

กลยุทธ์ท่ี 1 การป้องกันและลดผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในพ้ืนท่ีส้าคัญ

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ภาครัฐท่ีตอบโจทย์ สะดวกและประหยัด

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการ

พัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างระบบการบริหารภาครัฐท่ี
ส่งเสริมการปรับเปล่ียนและพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะท่ีจ้าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล 
และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ

ภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทส

กลยุทธ์ย่อย แผน'13

กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.1 
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ี
และเมืองด้วยความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆหลาย
รูปแบบ

*กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.2 ส่งเสริมการพัฒนา
แหล่งและบริการการท่องเท่ียวคุณภาพใน

พ้ืนท่ีเมืองรองท่ีมีศักยภาพละกระจาย
เส้นทางท่องเท่ียวให้หลากหลายอย่างท่ัวถึง

กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในเมือง

*กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.1

กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.2 ระบุพ้ืนท่ีส้าคัญท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศจ้าแนกตาม
ประเภทภัย

กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.2 ทบทวนกระบวนการท้างาน
ของภาครัฐควบคู่กับการพัฒนาการบริการ

ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

กลยุทธ์ย่อยท่ี 3.2 ปรับเปล่ียนกระบวนการ
ท้างานภาครัฐเป็นดิจิทัล

กลยุทธ์ย่อยท่ี 4.1 ปรับระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษาผู้มี

ศักยภาพมาขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิกระทรวง

ประเด็นยุทธศาสตร์ มท.

เป้าหมาย มท.

กลยุทธ์ มท.

1.1 ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิบไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการสา

ธารณภัยแบบอัจฉริยะ
3.3 ยกระดับการบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ

4.1 ยกระดับเป็นอค์กรท่ีมีขีดความสามารถสูง
ในการให้บริการประชาชน

4.2 พัฒนาการบริหารสู่องค์กรดิจิทัล
4.3 พัฒนุคลากรภาครัฐให้เป็นก้าลังคน

สมรรถนะสูง

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
มท.

1.ร้อยละความส้าเร็จในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปกครองอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

3. ร้อยละความส้าเร็จ
ในการลดความเส่ียง

สาธารณภัยทุกรูปแบบ

5. ร้อยละความส้าเร็จในการบริหารจัดการน้้า
เพ่ืออุปโภคบริโภค การจัดการน้้าเสีย และการ

รับมือภัยพิบัติด้านน้้า

1. ระดับความส้าเร็จของการประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 

(PMQA 4.0)
6. ร้อยละของคะแนนการประเมิน ITA ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 87

1. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่การ
ท้างานด้วยระบบดิจิทัล

5. ร้อยละความส้าเร็จในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ผลสัมฤทธ์ิหน่วยงาน

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยผ.
1. การธ้ารงไว้ซ่ึงสถาบัน

หลักของชาติ
4. การลดผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้้า

เป้าหมาย ยผ.
1. ธ้ารงไว้ซ่ึงสถาบันหลัก

ของชาติ
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน จากปัญหาอุทกภัยน้้าท่วม

กลยุท์ ยผ.
1. สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือ
ธ้ารงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของ

ชาติ

2. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

5. ป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
น้้าท่วม

5. ยกระดับขีดความสามารถขององค์กร 6. พัฒนาระบบการบริหารสู่องค์กรดิจิทัล 7. พัฒนาทรัพยากรุคคล

ตัวช้ีวัดเป้าหมายหน่วยงาน 
ยผ.

1. ร้อยละความส้าเร็จใน
การสนับสนุนการพัฒนา

เพ่ือธ้ารงไว้ซ่ึงสถาบันหลัก
ของชาติ

2. จ้านวนความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับการตอบสนองไม่น้อยกว่าร้อละ 50 ของ

ความต้องการรวม

5. จ้านวนพ้ืนท่ีเพ่ือการท่องเท่ียวได้รับ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (แห่ง)

9. จ้านวนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการ
พัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(แห่ง)

10. พ้ืนท่ีได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ
จากปัญหาอุทกภัยและ

น้้าท่วม (ไร่)

11. ร้อยละของคะแนนการประเมิน PMQA 4.0
 ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน

12. ร้อยละของคะแนนการประเมิน ITA ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 87

13. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่
การท้างานด้วยระบบดิจิทัล (ระดับ 5)

14. ร้อยละความส้าเร็จในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ร้อยละ 90)

แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการให้บริการ
ด้านช่างท่ีได้มาตรฐานตาม

หลักวิชาการ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

4. ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการ
ท่องเท่ียวเพ่ือกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 

(Supply Side)

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวางและจัดท้าผัง
เมืองทุกระดับ เพ่ือเป็นกรอบช้ีน้าในการพัฒนา

ภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

7. เกิดการลงทุนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก

8.  บรรเทาน้้าท่วมและอุทกภัยในพ้ืนท่ีชุมชน 
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีการเกษตรอย่างเป็น

ระบบ

9. ปรับกระบวนการท้างานให้สอดคล้องกับ
ระบบราชการ 4.0

10. ยกระดับการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ภายในองค์กร

11. ปรับกระบวนการท้างานขององค์กรสู่การ
ท้างานในรูปแบบดิจิทัล

12. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร
บุคคล

ผลผลิต/โครงการ
โครงการสนับสนุนกิจกรรม

พิเศษหลวง
 โครงการพัฒนาศักยภาพตามพ้ืนท่ี

โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
เพ่ือป้องกันการสูญเสียดินแดน

ของประเทศ

โครงการก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตล่ิง

ริมแม่น้้าภายในประเทศ

โครงการยกระดับการบริการความ
ปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเท่ียวให้

ได้มาตรฐาน
โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง

ผลผลิตการให้บริการ
ด้านช่างและก้ากับดูแล

อาคาร

โครงการท่ีดินท่ีได้รับ
การจัดรูปเพ่ือพัฒนา

กองทุน
จัดรูปท่ีดิน

เพ่ือ
พัฒนา
พ้ืนท่ี

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก
โครงการป้องกันน้้าท่วมพ้ืนท่ีชุมชน

1. การประเมิน PMQA 4.0
2. การประเมิน ITA

1. พัฒนา Plateform
2. พัฒนา application เช่น BIM การย่ืนขอ
อนุญาตก่ออาคาร การตรวจสอบแบบก่อสร้าง 

การย่ืนขอข้ึนทะเบียนต่างๆ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท

ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความม่ันคง 6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน
1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ

 เพ่ือกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
1. ภาครัฐมีการด้าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยการน้านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ) อยู่ในอันดับ 1 ใน 50 ของโลก มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉล่ียร้อยละ) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ภายในปี 2570 อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

ความสอดคล้องเช่ือมโยงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                                                               กรมโยธาธิการและผังเมือง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 1. ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไข

จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
เมืองในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญและลดความเหล่ือมล้้าในทุกมิติ

ระดับความส้าเร็จของการแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน ดี
ข้ึนอย่างต่อเน่ือง จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ ร้อย

ละ 10 ต่อปี

1. เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งท่ีอยู่อาศัย และพ้ืนท่ีเฉพาะ จ้านวน 7 เมือง (เชียงราย กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา
 พิษณุโลก นครราชสีมา หนองคาย มุกดาหาร) 

2. จ้านวนเมืองอัจฉริยะเพ่ิมข้ึน 4 เมือง

เป้าหมายท่ี 1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียน แปลงสภาพภูมิอากาศลดลง

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 จ้านวนพ้ืนท่ีและความเสียหายจากัยธรรมชาติลดลง เม่ือเทียบกับค่าเฉล่ียในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12

กลยุทธ์ท่ี 1 การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีส้าคัญ

กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.2 ระบุพ้ืนท่ีส้าคัญท่ีได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
จ้าแนกตามประเภทภัย

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ผลส้ารวจรัฐบาลอิเล้กทรอนิกส์ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาลอิเล้กทรอนิกส์ ดัชนีการ
มีส่วนร่วมทางอิเล้กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ไม่ต้่ากว่า

อันดับท่ี 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต้่ากว่า 0.82

หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

เป้าหมายท่ี 3 การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างย่ังยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทุกรูปแบบเพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่ม
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึง

เป้าหมายท่ี 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษขยายตัวเพ่ิมข้ึน

เป้าหมายท่ี 2 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 เมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืนมีจ้านวนมากข้ึน
ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 มูลค่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายในแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสังคมสงบสุข  3. ภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 4. องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 2 การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง

*กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.4
กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะท่ีพร้อมรับมือต่อการเปล่ียนแปลง

และภัยพิบัติ รวมท้ังตอบสนองต่อคว่มต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในพ้ืนท่ี

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย เมืองมีการพัฒนา ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง และการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้้าเพ่ิมข้ึน

2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับประโยชน์จากการยกระดับการพัฒนาเมือง ร้อยละ 70 

 1. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน  3. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ให้เติบโตอย่างสมดุล 4. การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง

2. พัฒนาชุมชน สร้างความม่ันคงภายใน 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 5. องค์กรท่ีมีขีดความสามารถสูง และพร้อมรับการท้างานด้วยระบบดิจิทัล

1.2 รักษาความสงบเรียบร้อยและการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 3.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

2. ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีได้รับการจัดระเบียบสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้าง
ความสงบสุขและปลอดภัยในพ้ืนท่ี

 1. ร้อยละของประชาชนได้รับประโยชน์จากการยกระดับการพัฒนาเมือง

1. พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน มีผังเมืองเป็นกรอบช้ีน้าในการพัฒนาในด้านกายภาพ มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการแข่งขัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เมืองมีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท่ีด้าเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเป็นผังแม่บทในการพัฒนาพ้ืนท่ี (ผัง)

2. การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงภายใน 3. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจให้สมดุลกับส่ิงแวดล้อม 5. การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง

3. ป้องกันและลดผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างย่ังยืน 4. สนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน มีสภาพแวดล้อมท่ีดี เป็นเมืองน่าอยู่ และลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความยาวของตล่ิงริมแม่น้้าท่ีได้รับการป้องกันและลด
ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (เมตร)

4. พ้ืนท่ีตามแนวแม่น้้าชายแดนระหว่างประเทศ และพ้ืนท่ี
ชายฝ่ังทะเล ได้รับการป้องกันการกัดเซาะ และการพังทลายของ

ตล่ิง (เมตร)

3. ป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของตล่ิงริมแม่น้้า
ภายในประเทศ แม่น้้าชายแดนระหว่างประเทศ และชายฝ่ังทะเล

6. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน สามารถป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวช้ีวัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย
1 กลุ่มตรวจสอบภายใน กตส. 1. ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และด้านการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance Audit)
ร้อยละ 100 ต  ากว่าร้อยละ 60 ร้อยละ 61-70 ร้อยละ 71-80 ร้อยละ 81-90 ร้อยละ 91-100

2. ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance 
Audit)

ร้อยละ 100 ต  ากว่าร้อยละ 60 ร้อยละ 61-70 ร้อยละ 71-80 ร้อยละ 81-90 ร้อยละ 91-100

3. ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information Technology Audit)

ร้อยละ 100 ต  ากว่าร้อยละ 60 ร้อยละ 61-70 ร้อยละ 71-80 ร้อยละ 81-90 ร้อยละ 91-100

4. ร้อยละของผู้รับบริการที ได้รับความพึงพอใจ/ความเชื อมั นในการตรวจสอบ ร้อยละ 80 ต  ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 41-50 ร้อยละ 51-60 ร้อยละ 61-70 ร้อยละ 71-80

2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร. 11. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าและรายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ

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

2. ร้ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า ลักษณะส าคัญขององค์การ นโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที ดี และการบริหารความเสี ยง

ร้อยละ 100 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85

3. ร้อยละความส าเร็จของการประสานงานการด าเนินงานกับคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) และหน่วยงานภายใน

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

4. คะแนนในการประเมินเบ้ืองต้นของการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 451.50 คะแนน 360-379 380 - 399 400 - 419 420 - 439 440 - 459

5. ร้อยละของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับการพัฒนา ร้อยละ 50 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60

3 ส านักงานเลขานุการกรม สล. 1. ร้อยละของความส าเร็จในการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณ ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100
2. ร้อยละของการด าเนินการตามนโยบายกรมบรรลุผลส าเร็จ ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

3. ร้อยละของกิจกรรมที สามารถบริหารจัดการงานได้ส าเร็จเรียบร้อยครบถ้วน ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

4. ร้อยละของการก ากับดูแลและจัดการงานในส่วนความรับผิดชอบของการ
ประสานราชการ ซึ งการได้มาของข้อมูล เพื อใช้ในการจัดท าค าของบประมาณ
และอื นๆให้กับส่วนภูมิภาคให้ส าเร็จเรียบร้อยตามเป้าประสงค์

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

5. ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนความต่อเนื อง Business
 Continuity Plan (BCP) กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
 2019 (COVID - 19) กรมโยธาธิการและผังเมือง

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

รายละเอียดแสดงการถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัดสู่น าระดับหน่วยงาน/ระดับกลุ่ม-ฝ่าย-งาน/ระดับบุคคล

เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ

เป้าหมายของหน่วยงาน : ด้านการให้บริการด้านช่าง และสนับสนุนด้านการผังเมือง

เป้าหมายของหน่วยงาน : การพัฒนาระบบราชการ



ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวช้ีวัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ
6. ร้อยละของจ านวนเรื องร้องเรียนที ได้รับการแก้ไขและยุติเรื องขอศูนย์ด ารง
ธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง

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

4 กองการเจ้าหน้าท่ี กจ.

1.ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้
สูงข้ึน (แผน 3 ปี) พ.ศ. 2566 - 2568

ระดับ 5

กรมจัดท าแผน
ปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งให้สูงข้ึน 
(แผน 3 ปี) พ.ศ. 
2566 - 2568

ประชุมหารือร่วม 3 
ฝ่าย (ส านักงาน 

ก.พ./กจ.สป.มท./กจ.)

กรมปรับปรุง
แผนการปรับปรุง
ก าหนดต าแหน่งให้

สูงข้ึนก่อนเสนอเข้าที 
ประชุม คกก.การ
ก าหนดต าแหน่ง

ระดับสูงของ มท./อ.
ก.พ.กระทรวง

กจ.สป.มท. เสนอค า
ขอเข้าที ประชุม คกก.
การก าหนดต าแหน่ง
ระดับสูงของ มท. 
พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ

กจ.สป.เสนอแผน 3
 ปี ให้ที ประชุมเสนอ
 อ.ก.พ.กระทรวง 
พิจารณาเห็นชอบ

2. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนักจัดการงานทั วไป 
ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 10 ต าแหน่ง

ระดับ 5

ศึกษาวิเคราะห์
บทบาทภารกิจงาน 

โครงสร้างของ
หน่วยงานและ

บทบาทภารกิจของ
ต าแหน่ง

จัดท าค าขอและแบบ
ประเมินคุณภาพงาน

ความยุ่งยากและ
หน้าที ความ

รับผิดชอบของ
ต าแหน่งนักจัดการ

งานทั วไปตาม
แบบฟอร์มที ก าหนด

ส่งค าขอและแบบ
ประเมินคุณภาพงาน

ให้
กระทรวงมหาดไทย

ด าเนินการ

กจ.สป.มท. เสนอค า
ขอและแบบประเมิน
คุณภาพงาน เข้าที 
ประชุมคณะท างาน

กลั นกรองการ
ก าหนดต าแหน่ง

ประเภทวิชาการและ
ประเภททั วไป ของ
กระทรวงมหาดไทย

กจ.สป.มท.เสนอเรื อง
เข้าที ประชุม อ.ก.พ.

กระทรวงฯ ให้
ความเห็นการ

ก าหนดต าแหน่ง

3. ระดับความส าเร็จในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั วไปภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน

ระดับ 5 

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ

ด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคล

เป็นพนักงาน
ราชการทั วไปและ

ประชุม
คณะกรรมการ

ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื อ

เลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ

ทั วไป

ด าเนินการ
ประเมินความรู้ 
ความสามารถ 

ทักษะและ
สมรรถนะ คร้ังที  1

ด าเนินการ
ประเมินความรู้ 
ความสามารถ 

ทักษะและ
สมรรถนะ คร้ังที  2

ประกาศรายชื อผู้
ผ่านการเลือกสรร

เป็นพนักงาน
ราชการทั วไป

4. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการออกค าสั งแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยกา รระดับต้น (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) ตาม
ข้ันตอนให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบที  ก.พ.ก าหนด (แจ้งค าสั งผู้เกี ยวข้อง)

ระดับ 5

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของ
กรมโยธาธิการและผัง

เมือง

สรุปรายงานการ
ประชุม และเสนอขอ
ความเห็นชอบจาก

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

จัดท าค าสั งแต่งต้ัง 
(ย้าย) เสนอผู้มี

อ านาจสั งบรรจุตาม
มาตรา 57

ผู้มีอ านาจสั งบรรจุ
ตามมาตรา 57 ลง
นามในค าสั งแต่งต้ัง 

(ย้าย)

แจ้งค าสั งให้
ผู้เกี ยวข้องทราบและ
ด าเนินการในส่วนที 

เกี ยวข้อง

เป้าหมายของหน่วยงาน : -



ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวช้ีวัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ

5. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเพื อเลื อนเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระยะเวลาที ก าหนด

ร้อยละ 100
ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามข้ันตอนและ

ระยะเวลาที ก าหนดไว้

สามารถปฏิบัติงานได้
ตามข้ันตอนและ

ระยะเวลาที ก าหนดได้
เป็นส่วนใหญ่ (น้อย
กว่าร้อยละ 80)

สามารถปฏิบัติงานได้
ตามข้ันตอนและ

ระยะเวลาที ก าหนดได้
เป็นส่วนใหญ่ 

(มากกว่าร้อยละ 80)

สามารถปฏิบัติงานได้
ตามข้ันตอนโดย

ด าเนินการได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา 

(มากกว่าร้อยละ 90)

ทุกข้ันตอนสามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ครบถ้วน ทันเวลา 
(ร้อยละ 100)

6. ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการเสนอส านวนสอบสวนต่อผู้มี
อ านาจสั งบรรจุแต่งต้ังพิจารณาแล้วเสร็จ (จ านวน 9 เรื อง)

ร้อยละ 80
ด าเนินการแล้วเสร็จ

ร้อยละ 20 
(จ านวน 1-2 เรื อง)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละ 40 

(จ านวน 3-4 เรื อง)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละ 60 

(จ านวน 5-6 เรื อง)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละ 80 

(จ านวน 7-8 เรื อง)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละ 100

(จ านวน 9 เรื อง)

7. ระดับความส าเร็จของโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระดับ 5

คณะกรรมการคัดเลือก
เจ้าหน้าที ผู้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมของ
กรมโยธาธิการและผัง
เมืองประชุมก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือก

แจ้งหน่วยงานใน
สังกัดพิจารณา

คัดเลือกเจ้าหน้าที  ผู้
ปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางคุณธรรม
จริยธรรมหน่วยงาน

ละ 1 คน ส่งกองการ
เจ้าหน้าที 

กองการเจ้าหน้าที 
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

เพื อเสนอคณะ
กรรมการฯ และ
ประกาศรายชื อผู้
ได้รับการคัดเลือก
เพื อให้เจ้าหน้าที 

ภายในกรมฯแสดง
ความคิดเห็นหรือ

คัดค้าน

คณะกรรมการฯ
พิจารณากลั นกรองผู้
ได้รับคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที ผู้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2566

รายงานผลการ
ด าเนินการต่ออธิบดี
เห็นชอบและลงนาม
ในประกาศรายชื อผู้
ได้รับคัดเลือกเพื อรับ
ใบประกาศเกียรติ

คุณจากกรมฯ

8. ระดับความส าเร็จของมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2566 (ITA 2023)

ระดับ 5
ผลการประเมิน 

0 - 54.99
ผลการประเมิน 
55 - 64.99

ผลการประเมิน 
65 - 74.99

ผลการประเมิน 
75 - 84.99

ผลการประเมิน 
85 - 100

5 กองคลัง กค. 1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS ได้ภายในก าหนด ร้อยละ 63.95 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 55 ร้อยละ 65 ร้อยละ 75
2. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท างบบัญชีการเงิน ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 86 ร้อยละ 90 ร้อยละ 94 ร้อยละ 100
3. ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 ร้อยละ 100
4. ร้อยละของจ านวนการจัดจ้างที ด าเนินการถูกต้องและเสร็จทันเวลาเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์

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

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

6 กองควบคุมการก่อสร้าง กคส. 1. ร้อยละของโครงการก่อสร้างที ส่งเจ้าหน้าที เป็นผู้ควบคุมงาน (สนับสนุน 
สสผ. สวค. สสถ. กบร.)

ร้อยละ 90
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

 80
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

 85
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

 90
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

 95
ร้อยละ 100

2. จ านวนอาคารของทางราชการที ได้รับการส ารวจและตรวจสอบความมั นคง
แข็งแรง

140 อาคาร
ไม่น้อยกว่า 130 

อาคาร
ไม่น้อยกว่า 135 

อาคาร
ไม่น้อยกว่า 140 

อาคาร
ไม่น้อยกว่า 145 

อาคาร
ไม่น้อยกว่า 150

 อาคาร

7 กองนิติการ กนต. 1. ร้อยละความส าเร็จของการออกกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง จ านวน 15 เรื อง

ร้อยละ 90 ร้อยละ 20 ร้อยละ 35 ร้อยละ 50 ร้อยละ 65 ร้อยละ90

เป้าหมายของหน่วยงาน : -

เป้าหมายของหน่วยงาน : -

เป้าหมายของหน่วยงาน : ด้านการให้บริการด้านช่าง และก ากับดูแลอาคาร



ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวช้ีวัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ

2. ร้อยละความส าเร็จของการสอบข้อท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จ านวน 3 
เรื อง

ร้อยละ 90 ร้อยละ 20 ร้อยละ 35 ร้อยละ 50 ร้อยละ 65 ร้อยละ90

3. ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสัญญา จ านวน 200 เรื อง ร้อยละ 90 ร้อยละ 20 ร้อยละ 35 ร้อยละ 50 ร้อยละ 65 ร้อยละ90
4. ร้อยละความส าเร็จของการตอบข้อหารือและแสดงความเห็นด้านกฎหมาย 
จ านวน 90เรื อง

ร้อยละ 90 ร้อยละ 20 ร้อยละ 35 ร้อยละ 50 ร้อยละ 65 ร้อยละ90

8 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ปชส.
1. จ านวนของการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร 60 คร้ัง 40 คร้ัง 45 คร้ัง 50 คร้ัง 55 คร้ัง 60 คร้ัง

2. ระดับความส าเร็จของการช้ีแจงข่าวผ่านสื อต่าง ๆ ระดับ 5 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
3. จ านวนคร้ังของกิจกรรมในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 65 คร้ัง 45 คร้ัง 50 คร้ัง 55 คร้ัง 60 คร้ัง 65 คร้ัง
4. ร้อยละของผู้รับบริการที มีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 85 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85
5. จ านวนคร้ังของการด าเนินการเกี ยวกับโสตทัศนูปกรณ์เพื อกิจกรรมด้านการ
ข่าวและประชาสัมพันธ์

330 คร้ัง 290 คร้ัง 300 คร้ัง 310 คร้ัง 320 คร้ัง 330 คร้ัง

6. จ านวนคร้ังของการผลิตสื อวิดีทัศน์เพื อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมฯผ่าน
ช่องทางต่างๆ

4 คร้ัง  - 1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง

7. จ านวนการผลิตสื อสิ งพิมพ์เพื อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมฯให้แก่ท้ัง
หน่วยงานท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

5 คร้ัง 1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 คร้ัง

8. ร้อยละของบุคลากรของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30

9 กองแผนงาน กผง.
1. ระดับความส าเร็จในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 
กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้แต่ละส านักกอง ใช้เป็น
กรอบในการวางแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน

ระดับ 5 1 2 3 4 5

2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรม
โยธาธิการและผังเมือง

ระดับ 5 1 2 3 4 5

3. ระดับความส าเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายการให้บริการของกรมฯสู่หน่วย
ปฏิบัติ

ระดับ 5 1 2 3 4 5

4. ระดับความส าเร็จของการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ระดับ 5 1 2 3 4 5

5. ระดับความส าเร็จในการรับ-ส่ง หนังสือจากแต่ละ ส านัก/กอง ผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ระดับ 5 1 2 3 4 5

เป้าหมายของหน่วยงาน : การบริการด้านกฎหมาย

เป้าหมายของหน่วยงาน : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองสสู่สาธารณชนได้อย่างท่ัวถึง เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม

เป้าหมายของหน่วยงาน : เพ่ือให้การบริหารราชการของกองแผนงานมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิ



ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวช้ีวัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ
10 กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ

วัสดุ
กวท.

1. ร้อยละความส าเร็จของการให้บริการทดสอบวัสดุ ร้อยละ 90 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

11 กองออกแบบก่อสร้างพลับพลา
พิธีและโครงการพิเศษ

กพอ.

12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.
1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการซ่อม บ ารุง รักษา ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรมฯ

ระดับ 5
ด าเนินการแล้ว

เสร็จภายใน 5 วัน
ด าเนินการแล้ว

เสร็จภายใน 4 วัน
ด าเนินการแล้ว

เสร็จภายใน 3 วัน
ด าเนินการแล้ว

เสร็จภายใน 2 วัน
ด าเนินการแล้ว

เสร็จภายใน 1 วัน

2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและให้บริการระบบกลางส าหรับบริหาร
จัดการผู้ใช้และสิทธ์ิการเข้าถึงระบบสารสนเทศ

ระดับ 5
ข้ันตอนที  1

(ศึกษา วิเคราะห์ 
และออกแบบระบบ)

ข้ันตอนที  2
(พัฒนาระบบ)

ข้ันตอนที  3
(จัดเก็บข้อมูล

บัญชีผู้ใช้งานใน
รูปแบบฐานข้อมูล)

ข้ันตอนที  4
(จัดท าคู่มือ
ข้ันตอนการ

เชื อมโยงระบบ
และการบริหาร
จัดการระบบ)

ข้ันตอนที  5
(เผยแพร่และ

ให้บริการระบบ)

3. ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์ที ดินที มีการ
ประกาศบังคับใช้และเผยแพร่ผ่านระบบ แอปพลิเคชั น “Landuse Plan”

ระดับ 5
ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 7 

สัปดาห์

ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 6 

สัปดาห์

ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 5 

สัปดาห์

ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 4 

สัปดาห์

ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 3 

สัปดาห์

4. ระดับความส าเร็จการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

ระดับ 5
ด าเนินการแล้ว
เสร็จมากกว่า 7 

ชั วโมง

ด าเนินการแล้ว
เสร็จมากกว่า 6 

ชั วโมง

ด าเนินการแล้ว
เสร็จมากกว่า 5 

ชั วโมง

ด าเนินการแล้ว
เสร็จมากกว่า 4 

ชั วโมง

ด าเนินการแล้ว
เสร็จมากกว่า 3 

ชั วโมง

13 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ
พัฒนาเมือง

สบม. 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองให้กับบุคลากรกรม/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น

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

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้แก่บุคลากรกรม/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น

300 คน 200 คน 240 คน 260 คน 280 คน 300 คน

ร้อยละ 100

เป้าหมายของหน่วยงาน : -

1. ร้อยละความส าเร็จของงานออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธี งานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี และงานพิธี (รวมถึงตกแต่งสถานที งานพิธีต่าง ๆและงานแนะน าให้
ค าปรึกษา)
(1000 งาน/ปี)

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85  ร้อยละ 90 ร้อยละ 95

เป้าหมายของหน่วยงาน : 1.ยกระดับการบริการสู่บริการดิจิทัลส าหรับผู้รับบริการทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง
                            2.ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์นวัตกรรมดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิบัติงานแบบอัจฉริยะ
                            3.สร้างความเข้มแข็งและปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล
                            4.พัฒนาศักยภาพองค์การและบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลท่ีทันสมัยอย่างต่อเน่ือง

เป้าหมายของหน่วยงาน : ให้บริการการทดสอบคุณสมบัติของก้อนตัวอย่างคอนกรีตให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานงานด้านช่าง โดยก าหนดแนวทาง มาตรฐานการให้บริการด้านต่างๆ เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญ ให้เกิดประสิทธิภาพและมาตรฐานการบริการสอดคล้องกับทุกๆฝ่าย



ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวช้ีวัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ

3. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ ระดับ 5

จัดท าแบบสอบถาม
ความต้องการในการ
ฝึกอบรม/สัมมนา

ประจ าปีและน าข้อมูล
มาท าการวิเคราะห์หา
ความต้องการในการ

ฝึกอบรม

จัดท าร่างแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี

น าเสนอที ประชุมเพื อ
พิจารณา

ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีแยกตาม
ยุทธศาสตร์หรือ
ภารกิจของกรม

น าเสนอแผนพัฒนา
บุคลากรเพื อ

พิจารณาอนุมัติ

ผู้บริหารอนุมัติ
แผนพัฒนาบุคลากร

ประจ าปี

4. ร้อยละโครงการฝึกอบรมที ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี

ร้อยละ 80
ร้อยละ 40
(4 หลักสูตร)

ร้อยละ 50
(6 หลักสูตร)

ร้อยละ 60
(8 หลักสูตร)

ร้อยละ 70
(10 หลักสูตร)

ร้อยละ 80
(12 หลักสูตร)

5. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางและวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้ที 
จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ เพื อใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและน าไป
ปฏิบัติ

ระดับ 5 

แต่งต้ังคณะท างาน
 CKO ที ปรึกษา
ทีมงาน KM และ
ทีมงาน KM กรม
โยธาธิการและผัง

เมืองประจ าปี

จ าแนกองค์ความรู้
ที จ าเป็นต่อการ

ผลักดันตาม
ประเด็น

ยุทธศาสตร์เพื อ
จัดท าเป็นแผนการ

จัดการความรู้

ด าเนินการประขุม
เพื อจัดท าแผนการ

จัดการความรู้

ด าเนินการตาม
แผนการจัดการ

ความรู้

ด าเนินการ
เผยแพร่องค์ความรู้

6. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80

14 ส านักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร

สนอ. 1. จ านวนการพัฒนาปรับปรุงและจัดท าข้อบังคับเกี ยวกับกฎหมายควบคุม
อาคาร กฎหมายขุดดินและถมดิน และมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง

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

2. จ านวนการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั งเจ้าหน้าที พนักงานท้องถิ น 80 เรื อง 43 เรื อง 56 เรื อง 64 เรื อง 72 เรื อง 80 เรื อง
3. จ านวนการให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือ และพิจารณาข้อร้องเรียน 
เกี ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายขุดดินและถมดิน

350 เรื อง 250 เรื อง 275 เรื อง 300 เรื อง 325 เรื อง 350 เรื อง

4. จ านวนการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทภาครัฐ

ร้อยละ 100 
(ร้อยละของ

จ านวนอาคารที 
ได้รับการร้องขอ)

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100

5. จ านวนการประเมินความปลอดภัยอาคารเอกชน (ร่วมกับ สยผจ.) 400 หลัง 200 หลัง 250 หลัง 300 หลัง 350 หลัง 400 หลัง
6. จ านวนการตรวจสอบความปลอดภัย ออกใบอนุญาต และต่ออายุเกี ยวกับ
สถานที ประกอบกิจการโรงมหรสพ

320 โรง 192 โรง 224 โรง 256 โรง 288 โรง 320 โรง

เป้าหมายของหน่วยงาน : การพัฒนาบุคลากรกรมทุกระดับและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพทันต่อความเปล่ียนแปลงและสนับสนุนภารกิจกรมโยธาธิการ



ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวช้ีวัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ
1. ร้อยละของจ านวนผังนโยบายระดับจังหวัด ที ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาด้านการผังเมือง (จ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรีและภูเก็ต)

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100

16 ส านักผังเมืองรวม สผม. 1. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที จัดท า (ข้ันตอน : การส ารวจ ก าหนดเขต
ผัง วิเคราะห์และจัดท าร่างผังเมืองรวม 2 ผัง)

2 ผัง  -  - 1 ผัง  - 2 ผัง

2. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับอ าเภอ)
(ข้ันตอน : การส ารวจ ก าหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดท าร่างผังเมืองรวม 18 
ผัง)

18 ผัง 6 ผัง 9 ผัง 12 ผัง 15 ผัง 18 ผัง

17 ส านักวิเคราะห์และประเมินผล
(ส านักพัฒนามาตรฐาน)

สวป.
1. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที ด าเนินการจัดท าร่างรายงานการ
ประเมินผลผังเมืองรวม/ชุมชน ตามระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยการ
ประเมินผลการเปลี ยนแปลงสถาพการณ์และสิ งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมือง
รวม ยกเว้น ปัจจัยด้านการคมนาคมและขนส่ง

48 ผัง ร้อยละ 15 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

2. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที ได้รับการติดตามสภาพการณ์การ
เปลี ยนแปลงรายปี

57 ผัง ร้อยละ 15 ร้อยละ 35 ร้อยละ 65 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

3. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื อการวางผัง 
(ผังเปิดใหม่)

3 ผัง ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 65 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 

4. ฐานข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม เพื อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื อ
การวางผังและการประเมินผลผัง

ท้ังประเทศ ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

5. ร้อยละของบุคลากรส านักวิเคราะห์และประเมินผลที ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 70 ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

18 ส านักวิศวกรรมการผังเมือง สวผ. 1. จ านวนการให้บริการด้านการส ารวจรังวัด (ส ารวจจัดท าแผนที กรรมสิทธ์ิ
ที ดินของรัฐ)

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

2. จ านวนการให้บริการด้านส ารวจรังวัด (บ ารุงรักษาสถานีโครงข่ายอ้างอิง 
GNSS)

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

3. จ านวนการให้บริการและสนับสนุนด้านวิศวกรรมเพื อการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามผังเมือง (ส ารวจปักหลักหมุดแนวถนนโครงการคมนาคมขนส่งตามผังเมือง
รวม)

3 แห่ง  - 1 แห่ง 2 แห่ง 3 แห่ง 4 แห่ง

4. จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 10 แห่ง 6 ผัง 7 ผัง 8 ผัง 9 ผัง 10 ผัง

5. รายงานประเมินผลการคมนาคมและขนส่ง
12 ผัง

(ร้อยละ 100)
  ร้อยละ 50  ร้อยละ 60  ร้อยละ 70  ร้อยละ 80  ร้อยละ 100

เป้าหมายของหน่วยงาน : ส่งเสริม สนับสนุน การวางและจัดท าผังเมือง โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางผังเมือง และประเมินผลการเปล่ียนแปลงสภาพการณ์และส่ิงแวดล้อมการใช้บังคับผังเมือง
รวม

ส านักผังประเทศและผังภาค15 สปภ.

เป้าหมายของหน่วยงาน : -

เป้าหมายของหน่วยงาน : -



ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวช้ีวัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ
6. ร้อยละความก้าวหน้าการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที เสี ยงภัยน้ าท่วม 
เพื อสนับสนุนการวางและจัดท าผังเมือง

ร้อยละ 100
(5 ผัง)

  ร้อยละ 20  ร้อยละ 40  ร้อยละ 60  ร้อยละ 80  ร้อยละ 100

19 ส านักวิศวกรรมโครงสร้างและ
งานระบบ

สวค.
1. จ านวนงานที ให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านช่าง 450 คร้ัง 270 คร้ัง 315 คร้ัง 360 คร้ัง 405 คร้ัง 450 คร้ัง

2. งานที ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไป
ตามกฎหมาย

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

20 ส านักสถาปัตยกรรม สสถ. 1. จ านวนงานที ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม 
และมัณฑนศิลป์

100 งาน 60 งาน 70 งาน 80 งาน 90 งาน 100 งาน

2.จ านวนงานที ให้ค าปรึกษาด้านช่าง 40 งาน 20 งาน 25 งาน 30 งาน 35 งาน 40 งาน
3. ร้อยละของผู้รับบริการที มีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 90   ร้อยละ 70  ร้อยละ 75  ร้อยละ 80  ร้อยละ 85  ร้อยละ 90

21 ส านักสนับสนุนและพัฒนาตาม
ผังเมือง

สสผ.
1. พ้ืนที ตลิ งริมแม่น้ าได้รับการกัดเซาะการพังทลาย 167,095 เมตร 85,000 เมตร 100,000 เมตร 115,000 เมตร 135,000 เมตร 155,000 เมตร

2. ร้อยละความเสียหายตลิ งริมแม่น้ าทั วประเทศลดลง ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100
3. จ านวนงานให้บริการและค าปรึกษาด้านช่าง 50 งาน 10 งาน 20 งาน 30 งาน 40 งาน 50 งาน
4.จ านวนงานให้บริการออกแบบให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม 50 งาน 10 งาน 20 งาน 30 งาน 40 งาน 50 งาน
5. ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างเขื อนป้องกันตลิ งริมแม่น้ าชายแดน (30
 กิโลเมตร)

ร้อยละ 100
ร้อยละ 60

(18 กิโลเมตร)
ร้อยละ 70

(21 กิโลเมตร)
ร้อยละ 80

(24 กิโลเมตร)
ร้อยละ 90

(27 กิโลเมตร)
ร้อยละ 100
(30 กิโลเมตร)

6. ความส าเร็จของการขับเคลื อนโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที 22 โครงการ 20 โครงการ  - 21 โครงการ  - 22 โครงการ
7. ความส าเร็จของโครงการระบบป้องกันและระบายน้ าท่วมพ้ืนที ชุมชน ที อยู่
ระหว่างด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถด าเนินการได้แล้ว
เสร็จ

10 โครงการ 6 โครงการ  - 8 โครงการ  - 10 โครงการ

22 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ สวส. 1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดประชุมและศึกษาดูงาน ตามค าขอของคณะ
ชาวต่างประเทศ และตามที ได้รับมอบหมาย

ร้อยละ 95 ต  ากว่าร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ข้ึนไป 

2. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ โครงการขับเคลื อนการด าเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที ยั งยืน (SDGs)

ร้อยละ 95 ต  ากว่าร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ข้ึนไป 

3. ร้อยละความส าเร็จในการติดต่อประสานงานท้ังภายในและต่างประเทศเพื อ
สนับสนุนข้อมูลวิชาการตามภารกิจของกรมที เกี ยวข้อง ส่งเสริมประชาคม
อาเซียนและ/หรือประเทศอื น ๆ รวมท้ังงานที ได้รับมอบหมาย

ร้อยละ 95 ต  ากว่าร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ข้ึนไป 

เป้าหมายของหน่วยงาน : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายของหน่วยงาน : พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และการให้ค าปรึกษาด้านช่าง

เป้าหมายของหน่วยงาน : -

เป้าหมายของหน่วยงาน : -

เป้าหมายของหน่วยงาน : การแสวงหาความรู้ในระดับสากลเพ่ือพัฒนาภารกิจกรม 4 ด้าน



ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวช้ีวัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ
23 กองผังเมืองเฉพาะ กผฉ.

1. จ านวนศึกษา ออกแบบวางผังพ้ืนที เฉพาะ (ผังเมืองที จัดท า) ที ด าเนินการ
ศึกษาออกแบบวางผังฯ ในข้ันตอนงวดงานที  1 (รายงานการศึกษาข้ันต้น)

6 ผัง 2 ผัง 4 ผัง 6 ผัง 8 ผัง 10 ผัง

24 ส านักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี สจพ. 1. จ านวนพ้ืนที ที ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที ดิน 1,809 ไร่ 362 ไร่ 724 ไร่ 1,086 ไร่ 1,448 ไร่ 1,809 ไร่

25 ส านักงานคณะกรรมการผังเมือง สคกก.ผม. 1.ร้อยละความส าเร็จของจ านวนคร้ังในการจัดการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแห่งชาติ

ร้อยละ 100
 (4 คร้ัง/ปี)

ร้อยละ 60
(0 คร้ัง/ปี)

ร้อยละ 70
(1 คร้ัง/ปี)

ร้อยละ 80
(2 คร้ัง/ปี)

ร้อยละ 90
(3 คร้ัง/ปี)

ร้อยละ 100
(4 คร้ัง/ปี)

2. ร้อยละความส าเร็จของจ านวนคร้ังในการจัดประชุมคณะกรรมการผังเมือง
ร้อยละ 100
 (12 คร้ัง/ปี)

ร้อยละ 60
(8 คร้ัง/ปี)

ร้อยละ 70
(9 คร้ัง/ปี)

ร้อยละ 80
(10 คร้ัง/ปี)

ร้อยละ 90
(11 คร้ัง/ปี)

ร้อยละ 100 
(12 คร้ัง/ปี)

3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันเวลาของปีงบประมาณ ร้อยละ 95 ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 95

26 สคพ.1
สคพ.2 1. ร้อยละความส าเร็จในการควบคุมงานก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

สคพ.3

27 กองตรวจราชการ กตร. 1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปี ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100
2. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100

3. ร้อยละความส าเร็จในการประสานงานเตรียมการส าหรับการตรวจราชการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100

4. ร้อยละของบุคลากรกองตรวจราชการที ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100

28 ส านักงานกองทุนจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

สกจพ.
1. จ านวนโครงการที ได้รับการสนับสนุนด้านเงินจากกองทุนจัดรูปที ดินฯ 2 โครงการ - - 1 โครงการ - 2 โครงการ

2. ความส าเร็จในการก าหนดมาตรฐานระยะเวลาของการด าเนินงานข้ันตอน
ขอรับเงินที กู้ยืมเงินสนับสนุนจากกองทุน

ข้ันตอนที  3 ข้ันตอนที  1 ข้ันตอนที  2 ข้ันตอนที  3 ข้ันตอนที  4 ข้ันตอนที  5

3. จ านวนเอกสารที ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2 เรื อง - - 1 เรื อง - 2 เรื อง

เป้าหมายของหน่วยงาน :  จ านวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปท่ีดิน

เป้าหมายของหน่วยงาน : -

เป้าหมายของหน่วยงาน : -

เป้าหมายของหน่วยงาน : -

ส านักงานบริหารโครงการ
กิจกรรมพิเศษ ส่วนโครงการ
กิจกรรมพิเศษ 1,2 และ 3 เป้าหมายของหน่วยงาน : งานก่อสร้างมีความม่ันคง ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ



ท่ี หน่วยงาน ย่อ แนวทางตัวช้ีวัดหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ

29 กองบูรณะและบ ารุงรักษา กบร.
1. จ านวนสิ งกีดขวางการจราจรทางน้ าที ถูกก าจัด 1,230,000 ตัน

738,000 ตัน
(60%)

861,000 ตัน
(70%)

984,000 ตัน 
(80%)

1,107,000 ตัน
(90%)

1,230,000 ตัน
(100%)

2. จ านวนความยาวของงานซ่อมแซมและปรับปรุงเขื อนป้องกันตลิ งและ
ชายฝ่ัง ระบบป้องกันน้ าท่วมและงานพัฒนาเมือง

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

30 กองมาตรฐานราคากลาง กมร. 1.ปริมาณงานก่อสร้างที ได้รับการประมาณราคาในรอบปี ไม่น้อยกว่า 100 งาน ไม่น้อยกว่า 80 งาน ไม่น้อยกว่า 85 งาน ไม่น้อยกว่า 90 งาน ไม่น้อยกว่า 95 งาน ไม่น้อยกว่า 100 งาน

เป้าหมายของหน่วยงาน : -

เป้าหมายของหน่วยงาน : การก าจัดผักตบชวาและวัชพืช/การบ ารุงรักษา

เป้าหมายของหน่วยงาน : 1. สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีด าเนินโครงการให้ส าเร็จ
                            2. สามารถก าหนดมาตรฐานระยะเวลาของการด าเนินงานข้ันตอนขอรับเงินท่ีกู้ยืม/เงินสนับสนุนจากกองทุนฯได้ส าเร็จ
                            3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นท่ีรู้จัก
หมายเหตุ : การก าหนดมาตรฐานระยะเวลาของการด าเนินงานข้ันตอนขอรับเงินท่ีกู้ยืม/เงินสนับสนุนจากกองทุน มีการด าเนินการ 5 ข้ันตอน
            1. ด าเนินการศึกษาข้ันตอนของกระบวนการขอรับเงินท่ีกู้ยืม/เงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี
           2. ศึกษาระยะเวลาการด าเนินงานตามข้ันตอนขอรับเงินท่ีกู้ยืม/เงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีเคยมีการด าเนินการย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
           3. มีการก าหนดมาตรฐานระยะเวลาในการด าเนินงาน (Service Level Agreement : SLA) ในแต่ละข้ันตอนการขอรับเงินท่ีกู้ยืม/เงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี
           4. มาตรฐานระยะเวลาในการด าเนินงาน (Service Level Agreement : SLA) ในแต่ละข้ันตอน ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
          5. มีการส่ือสารมาตรฐานระยะเวลาในการด าเนินงาน (Service Level Agreement : SLA) แต่ละข้ันตอนการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินและการรับเงินจากกองทุนจัดรูปท่ีดินฯผ่านเวปไซต์ 
และส่ือสารให้กับผู้รับผิดชอบท่ีเก่ียวข้องได้รับรู้และน าไปปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานระยะเวลาในการด าเนินงาน



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : กพร.
Administrative System Development Group : ASDG

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