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คํานํา 
 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ  
โดยแผนระดับท่ี 1 ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนระดับชาติวาความม่ันคงและแผนระดับท่ี 3 
ไดแกแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระยะ 5 ป แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการรายปหรือแผนอ่ืน ๆ 
และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ไดมีมติใหทุกสวนราชการปรับปรุงแผน ระดับ 3  
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ดังนั้น สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดแจงใหทุกสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการรายปโดยใหสอดคลองกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด สงใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติผานทางระบบติดตามและ
ประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ 5 ป ซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินโยบาย 
ของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวของ โดยในวาระเริ่มแรกใหจัดทําเปนแผน 3 ป โดยมี 
หวงระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจําเปนตองทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ๕ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปและแนว
ทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกรมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีตั้ง
ไวโดยแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) มีเนื้อหาสาระครอบคลุมภารกิจหลักของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองท้ัง 4 ดานประกอบดวยดานการผังเมืองการพัฒนาเมืองการอาคารและการบริการดานชาง รวมท้ัง
สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 และยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปรวมถึงยุทธศาสตรและนโยบายสําคัญ ๆ เชน ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เปนตน 

การบริหารความเสี่ยง จึงนําใชในกระบวนการทบทวนยุทธศาสตรกรมโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงเปน
ปจจัยหนึ่งในการพิจารณายุทธศาสตรดังกลาวและการนําไปสูการปฏิบัติงาน และเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดอยางมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติ
ราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
วิสัยทัศน (Vision) 

 
“เปนองคกรแกนนําของประเทศในดานการผังเมืองการพัฒนาเมืองและการอาคารใหมีความนาอยู

ปลอดภัยรักษาสภาพแวดลอมประหยัดพลังงานและมีอัตลักษณ” 
 
นิยามของวิสัยทัศน (Definition) 
 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีอํานาจหนาท่ีในการวางและจัดทําผังเมืองการพัฒนาเมืองการอาคารและ
การบริการดานชางโดยมุงเนนการกําหนดนโยบายการวางผังเมืองเชื่อมโยงกันในทุกระดับเพ่ือใหกรอบชี้นํา 
ในการกํากับดูแลการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองชุมชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญรวมถึงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
เพ่ือปองกันบรรเทาผลกระทบจากปญหาภัยพิบัติน้ําทวมการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเลท่ัวประเทศ
พรอมท้ังดําเนินการกํากับควบคุมดูแลตรวจสอบอาคาร และการใหบริการดานชางท่ีไดมาตรฐานความม่ันคง
แข็งแรง ปลอดภัย มีอัตลักษณ และประหยัดพลังงาน 
 
พันธกิจ (Mission) 

 
1. สนับสนุนกําหนดกํากับและพัฒนาปรับปรุงใหงานผังเมืองและโยธาธิการมีมาตรฐานวิชาการ 

ท่ีสามารถสนองตอความตองการทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
2. สรางการมีสวนรวมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการดําเนินการพัฒนาเมืองทองถ่ินและ

ชุมชน 
3. พัฒนาปรับปรุงสงเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายการใชประโยชนท่ีดิน

การผังเมืองและโยธาธิการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
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อํานาจหนาที่ 
 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 8 ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545  
ขอ 2 ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเก่ียวกับงานดานการผังเมืองระดับตาง ๆ การโยธาธิการ 

การออกแบบการกอสรางและการควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการและสนับสนุนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในดานการพัฒนาเมือง พ้ืนท่ี และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใชประโยชนท่ีดิน 
ระบบการต้ังถ่ินฐานและโครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดานสถาปตยกรรม 
วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแหงสาธารณชน 
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองท่ีดี อันจะนําไปสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดินกฎหมายวาดวยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๒) วางและจัดทําผังเมืองประเภทอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามท่ีสวนราชการ
อ่ืนรองขอและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองนั้น ๆ 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางผังวิจัยติดตามประเมินผลและพัฒนา
มาตรฐานดานการผังเมืองและโยธาธิการรวมท้ังการจัดทําเกณฑมาตรฐานและคูมือดานการผังเมืองและโยธาธิการ 

(4) ดําเนินการเก่ียวกับการวางผังออกแบบควบคุมการกอสรางบูรณะเมืองหรืออาคารและสิ่งกอสราง
ของหนวยงานของรัฐ 

(5) ใหบริการและคําปรึกษาเก่ียวกับงานออกแบบงานกอสรางและงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรมฯ
แกหนวยงานตาง ๆ 

(6) ดําเนินการเก่ียวกับการออกแบบการกอสรางและควบคุมอาคารกอสรางอาคารและโครงสรางพ้ืนฐาน
รวมท้ังการบูรณะและบํารุงรักษา 

(7) ดําเนินการประสานกํากับดูแลสนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือให
เปนไปตามผังเมืองรวมท้ังกํากับตรวจสอบการใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองของเจาพนักงาน
ทองถ่ิน 

(8) ดําเนินการพัฒนาระบบและบริหารขอมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
(9) ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรมองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมท้ังหนวยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของในดานการผังเมืองและโยธาธิการ 
(10)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ภาคผนวก) 
(ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 และคําสั่ง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ี 1808/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 คําสั่งกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง ท่ี 1809/2558 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ท่ี 825/2563 ลงวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
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กรอบการกําหนดยุทธศาสตร 
 

ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาวิวัฒน สังคมวัฒนธรรมการเมืองสิ่งแวดลอม และ
เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และแขงขันกับนานาประเทศมากข้ึนประเทศไทยจึงตองมีการทบทวน 
ปรับปรุงนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาประเทศใหทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตโดยเฉพาะ
ภารกิจดานการผังเมืองท่ีเปนภารกิจสําคัญ ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศใหเหมาะสมกับ
ลักษณะทางกายภาพของประเทศ ท้ังนี้รัฐบาลก็ไดใหความสําคัญกับภารกิจดานผังเมืองมาก โดยมีความมุงหวัง
ใหผังเมือง สามารถเปนกรอบชี้นําในการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กระทรวงมหาดไทยจึงไดมอบหมายใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทํายุทธศาสตรกรมโยธาธิการและผังเมือง 
โดยใชเทคนิค Scenario Planning ซ่ึงในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรก็ไดมีการวิเคราะหถึงความจําเปน 
ในการพัฒนาในดานของนโยบายสําคัญ ๆ ในการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 
 
ยุทธศาสตรชาติ 20ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 

จากวิสัยทัศนประเทศไทย ท่ีกําหนดวา “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกงและ 
มีคุณภาพสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีความสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการผลิตโครงสราง 
ทางสังคมคานยิมทัศนคติการศึกษาระบบการปกครองและการใชทรัพยากรท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการ
ของประเทศท่ีมียุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ีสมดุลมีคุณภาพและยั่งยืน
ดวยการเสริมสรางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญ 
ของประเทศใหอยูดีมีสุขรูจักความพอประมาณอยางมีเหตุผลและมีระบบคุมกันท่ีดีควบคูไปกับการพัฒนาท่ีมุงสู
คุณภาพในทุกดานและการจัดใหมีระบบบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศพรอมท้ังวิเคราะหประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
เปนแมแบบของการวางแผนดานเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศไทยอยางเดนชัดรวมท้ังยังเปนเปาหมายรวม 
ท่ีคนในสังคมไทยพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันในขณะเดียวกัน เพ่ือให
การพัฒนาพ้ืนท่ีมีศักยภาพสามารถการบริหารจัดการในระดับพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพการวางผังเมืองท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีก็มีสวนสําคัญในการพัฒนาเมืองหรือชุมชน 
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แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2563 – 2565 
 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2563 – 2565 มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือบําบัดทุกข บํารุงสุข ของประชาชน ซ่ึงมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
ท่ีแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทยมีแผนงาน/โครงการ ลงไปถึงในระดับชุมชนและประชาชนอยางแทจริง 
ซ่ึงการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพก็ตองอาศัยความรวมมือจากภาคเอกชนและประชาชน
เพ่ือใหการดําเนินงานภาครัฐสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเต็มท่ีโดยเฉพาะภารกิจ
ดานผังเมือง การพัฒนาเมืองหรือชุมชนการอาคารและการบริการดานชางก็ตองอาศัยความรวมมือ 
จากภาคเอกชนและประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีในทุกระดับ
รวมท้ังสรางจติสํานึกและการบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบายของผูบริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความสําคัญในการวางรากฐานของบานเมือง คือ เรื่องผังเมือง 
เปรียบเสมือนพิมพเขียวของการสรางเมืองซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะกําหนดทิศทางของเมืองในอนาคตนอกจากนั้น
ยังใหความสําคัญกับบทบาทของการเปนชางของแผนดินและสถาปนิกของแผนดินผูบริหารไดมีนโยบาย 
ท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ภายใตสภาวะแวดลอมของการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในปจจุบันโดยดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรในการขับเคลื่อน
ภารกิจของกรมฯ 4 ดาน ไดแก 

ดานการผังเมือง วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใชประโยชนท่ีดิน เพ่ือใหสามารถ
อยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เปนระดับผังนโยบายถายทอด 
สูการวางผังระดับจังหวัด  

ดานการพัฒนาเมือง  พัฒนาให เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติมีสภาพแวดลอมที่ดี 
มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีมีมาตรฐานโดยมีระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนเขื่อนปองกันตลิ่ง 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

ดานการอาคาร เพื่อใหอาคารมั่นคงปลอดภัยมีอัตลักษณประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกรอน  
โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคารตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร 

ดานการใหบริการดานชาง มุงใหบริการงานชางทุกระดับในฐานะชางของแผนดินโดยใหบริการ 
ดานการออกแบบอาคารทดสอบวัสดุและใหคําปรึกษาดานชางกรมโยธาธิการและผังเมืองถือเปนหนวยงานหลัก
ดานชางเปนชางหลวงของแผนดินเปนสถาปนิกและนักผังเมืองของประเทศ 

ผูบริหารของกรมโยธาธิการและผังเมืองไดใหความสําคัญในการขับเคลื่อนและดําเนินการตามภารกิจ 
ท้ัง 4 ดานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหประชาชนมีความสุขอาศัยอยู ในชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอมที่ดี 
มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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ดานความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืนภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว 
มีการคาดการณ ไดยากและซับซอนมากยิ่งข้ึนทําใหหนวยงานตางๆตองมีการประสานงานการทํางานรวมกัน
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดรับหนาท่ีในการวางรากฐานของบานเมืองโดยเฉพาะเรื่อง “ผังเมือง
เปรียบเสมือนกับเปนพิมพเขียวของการสรางเมือง” ซ่ึงตองมีความชัดเจนและตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ 
การวางผังเมืองเปนเรื่องท่ียากเนื่องจากเก่ียวเนื่องกับผลประโยชนมีท้ังผูไดประโยชนและเสียประโยชนบทบาท
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมีความสําคัญมากกรมจึงใหความสําคัญรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder) ประชาสัมพันธทําความเขาใจกับประชาชนเพ่ือใหตระหนักถึงประโยชนของการวางผังเมือง 
ในภาพรวมซ่ึงเปนการแกปญหาเมืองอยางยั่งยืนและตองอาศัยความเขาใจความเสียสละของประชาชน 
อันเปนหัวใจสําคัญในการวางผังเมือง 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โดยท่ี 
เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือใหเกิดประโยชน 
แกหนวยงานของภาครัฐและประชาชน ตลอดจนเปนแนวทางในการใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ
โครงการของภาครัฐอยางกวางขวางมุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมืองโดยตรง
มากข้ึนดังนั้นระบบราชการจําเปนตองยอมรับและปรับใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะ 
ความคิดเห็นรวมปฏิบัติงานและตรวจสอบผลการดําเนินงานภายใตเทคโนโลยีสื่อสารท่ีทันสมัยประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

หากเราตองการพัฒนาประเทศใหเกิดผลสําเร็จอยางสูงสุดจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย 
ไมวาจะเปนผูขอรับบริการหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการใหขอมูล 
ท่ีแสดงถึงความตองการปญหาผลกระทบ สิ่งท่ีอยากใหดําเนินการแกไขตลอดจนความคาดหวังท่ีแทจริง
เพ่ือท่ีจะไดนํามาสูการรวมคิดรวมกันวิเคราะหและวางแผนดําเนินการแกไขตอไป 
 

ความตองการของผูบริหารในระดับประเทศ 
นอกจากกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแลวยังมีกลุมของผูมีท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ อาทิเชน องคกรอิสระ

นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีนักการเมืองคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมือง
เปนตนซ่ึงถือวาเปนกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินการตามภารกิจดานผังเมืองเหมือนกันท่ีกระบวนการจัดทํา 
ผังเมือง มีสวนเก่ียวของในดานนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมืองรวมถึงกระบวนการออกกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
กับการผังเมืองเพ่ือบังคับใชและกํากับดูแลเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายผังเมืองตอไปซ่ึงความตองการหรือ 
ความคาดหวังของกลุมนี้คือทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการขับเคลื่อน
และการนําผังเมืองไปปฏิบัติไดอยางเปนรปูธรรม 
การพัฒนาการคาดการณสถานการณท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

การพัฒนาจากการคาดการณท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตเปนการสรางภาพในอนาคตท่ีจะตอง
พิจารณาวาปจจัยสําคัญใดท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกรและทําใหองคกรไดเปรียบคูแขงโดยเริ่มตนจากการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอมในสถานการณปจจุบันติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิดซ่ึงวิเคราะหจากตัวแปร
สภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวย ๔ เรื่องไดแก ๑) สภาพเศรษฐกิจ ๒) สภาพเทคโนโลยี ๓) การเมืองและ
กฎหมาย ๔) สภาพสังคมและวัฒนธรรมพรอมท้ังวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพ่ือทราบจุดแข็ง (สิ่งท่ีองคกร 
มีอยู และทําใหองคกรไดเปรียบคูแขงขัน) และจุดออน (สิ่งท่ีองคกรมีอยูและทําใหองคกรดอยกวาคูแขงขัน)  



 
๗ 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะเปนปจจัยนําเขาท่ีจะชวยกําหนดภาพและทิศทางของภารกิจขององคกรท่ีจะกาวตอไป
ขางหนาซ่ึงมีผลตอความสําเร็จขององคกรในอนาคต 

ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอภารกิจในอนาคต (Key Success Factor) 
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Key Success Factors : KSF) เปนปจจัยหลักท่ีสําคัญตอการบรรลุ

ความสําเร็จตามวิสัยทัศนขององคกรอีกท้ังยังเปนแนวทางท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือใหการปฏิบัติงานทุกระดับมุงไปใน
ทิศทางเดียวกันทําใหบุคลากรและผูบริหารขององคกรรูวาตองทําสิ่งใดบางเพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององคกรดวย
เหตุนี้ปจจัยหลักแหงความสําเร็จจึงเปนการใหหลักการแนวทางหรือวิธีการท่ีองคกรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน
หากปราศจากปจจัยแหงความสําเร็จแลววิสัยทัศนขององคกรก็จะไมไดรับการตอบสนองซ่ึงปจจัยแหง
ความสําเร็จไมจําเปนตองวัดผลไดแตจะทําหนาท่ีชี้นําหรือเปนหลักสําคัญของการบรรลุวิสัยทัศนซ่ึงมีผลตอ
ความสําเร็จขององคกรและทําใหองคกรไดเปรียบคูแขงขัน โดยปจจัยหลักแหงความสําเร็จสามารถกําหนดไดจาก
วิสัยทัศนและภารกิจขององคกรโดยใหความสําคัญไปท่ีผลผลิตและผลลัพธขององคกรไมเนนปจจัยนําเขาหรือ
กระบวนการและมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนพันธกิจหรือวัตถุประสงคขององคกรโดยมุงเนนเฉพาะงาน 
ท่ีสําคัญๆเทานั้นอยางไรก็ตามในการกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จจะตองมีความชัดเจนไมคลุมเครือ 
มีความหมายเฉพาะเจาะจงและสามารถสื่อความหมายไดอยางเดียวกันและตองเขาใจงายเพ่ือใหทุกคนสามารถ
เขาใจตรงกันถึงสิ่งท่ีองคกรมุงหวังและวิธีการท่ีจะบรรลุเปาหมายซ่ึงจากการวิเคราะหภารกิจกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง พบวาปจจัยสําคัญท่ีทําใหภารกิจสามารถดําเนินตอไปไดดีและประสบความสําเร็จประกอบไปดวย 

1) มีการวางและจัดทําผังเมืองในระดับตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพเปนระบบและเปนขั้นตอน 
มีการสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของผังเมืองและสรางการมีสวนรวม 
ในชุมชนโดยใหมีทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการวางและจัดทําผังเมือง 

2) ภารกิจการพัฒนาเมืองการอาคารท่ีมีกํากับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร รวมถึง 
การใหคําปรึกษาแนะนําและใหบริการดานชาง เพ่ือใหงานกอสรางไดมาตรฐานม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย 
มีอัตลักษณ และประหยัดพลังงาน 

3) มีการพัฒนาองคความรูและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับซ่ึงบุคลากรเปนปจจัยหลัก 
ท่ีสําคัญตอความสําเร็จขององคกรเนื่องจากเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององคกรใหสามารถดําเนิน
ตอไปขางหนาไดการท่ีบุคลากรของกรมมีทักษะและความรูความสามารถจะทําใหกระบวนการทํางาน 
มีความเปนมืออาชีพและมีประสิทธิภาพอีกท้ังความสําเร็จขององคกรนั้นยังเกี่ยวของกับประสิทธิภาพ 
ในการนํากลยุทธไปประยุกตปฏิบัติทั้งนี้ผูบริหารควรมีการมอบหมายและกําหนดแนวทางหรือวิธีการ 
ในการปฏิบัติงานสิ่งสําคัญในการนํากลยุทธไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จนั้นผูปฏิบัติจะตองมีความรูความเขาใจ
และทักษะในการปฏิบัติงานอยางถองแท 

4) การมีความพรอมของทรัพยากรไดแกปจจัยดานเครื่องมือปจจัยดานงบประมาณและจํานวน
บุคลากรซ่ึงความพรอมของทรัพยากรเปนขอไดเปรียบและจะเปนแรงขับเคลือ่นใหภารกิจสามารถดําเนินตอไปได 

5) การแกไขและปรับปรุงกฎหมายผังเมืองโดยความรวมมือจากผูท่ีเก่ียวของในทุกภาคสวนซ่ึงปจจัย
ดานกฎหมายเปนปจจัยท่ีจะทําใหภารกิจดานการผังเมืองดําเนินตอไปไดดวยความเปนระเบียบเรียบรอยเปนลําดับ
ข้ันตอนรวมถึงลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนและยังทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

6) บูรณาการดําเนินงานและโครงสรางดานการผังเมืองขององคกร องคกรมีการบูรณาการทํางาน
รวมกันในแตละหนวยงานและในทุกภาคสวนเพ่ือใหมีทิศทางการดําเนินงานเปนไปในทางเดียวกัน 
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7) มีการบังคับใชกฎหมายอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพซ่ึงการบังคับใชกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 
นั้นจะชวยลดปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

ดังนั้นไมวาจะเปนปจจัยดานการมีสวนรวมและความรวมมือปจจัยดานบุคลากรองคความรูและ 
การมีจิตสํานึกเพ่ือสาธารณะปจจัยดานงบประมาณปจจัยดานความชัดเจนของนโยบายดานการผังเมืองและ 
ปจจัยดานกฎหมายปจจัยท้ังหมดดังกลาว ลวนมีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยผลักดันและขับเคลื่อนองคกรให
ประสบความสําเร็จ 
 

เปาหมายการดําเนินงานของหนวยงาน (Goal) 
 

เปาหมายขององคกรจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเม่ือภารกิจท่ีองคกรดําเนินการอยูสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางท่ัวถึงท้ังภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาชนซ่ึงทุกภาคสวนจะตอง
อาศัยการบูรณาการทํางานรวมกันจึงจะทําใหภารกิจนั้นสามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดวางไวและ 
สรางความพึงพอใจไดในทุกภาคสวนนอกจากนี้การท่ีผูปฏิบัติงานทราบถึงเปาหมายของภารกิจท่ีชัดเจนวาคืออะไร
และควรจะดําเนินการในเรื่องใดกอนนอกจากจะทําใหผูปฏิบัติงานเขาใจเปาหมายท่ีไมคลาดเคลื่อนยังชวยใหมี
การจดัสรรการใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสมอีกดวย 

นอกจากนี้ ค วามไมสม ดุลของการ พัฒนา พ้ืน ท่ี ท่ีผ านมากอ ให เ กิดความ เสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจนถึงข้ันใกลวิกฤตและปญหาน้ําทวมมีการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน
ซํ้าซอนไมเชื่อมโยงกันการใหบริการทางสังคมไมเพียงพอปญหาความยากจนและปญหาสังคมตาง ๆ ปญหาเหลานี้
นอกจากจะทําใหคุณภาพชีวิตของคนไทยลดลงแลวยังจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตการคาการลงทุนและ 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการปรับกระบวนทัศนในการพัฒนา
ใหสอดคลองกับการเปลี่ ยนแปลงท่ี เกิดข้ึนภายใตสภาวการณแข งขันท่ีนับวันจะยิ่ งทวีความรุนแรง ดั งนั้น 
การท่ีพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไดรับการวางและจัดทําผังเมืองจะชวยสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
เปนการสนับสนุนและสรางความพรอมใหประเทศสามารถแขงขันในเวทีโลกขณะเดียวกันยังเปนการรักษา
ความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงทําใหการพัฒนา
ในทุกดานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนอีกท้ังการท่ีทุกภาคสวน 
ใหความรวมมือท้ังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและองคกรปกครองทองถ่ินในการใหขอมูลท่ีถูกตองและ 
มีสวนรวมในการดําเนนิภารกิจดานการผังเมืองจะทําใหเมืองไดรับการพัฒนาท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันมีศักยภาพ
ในการรองรับการขยายตัวในอนาคตและการท่ีผังเมืองไดรับการยอมรับและสนับสนุนในทุกฝายจะสามารถ
นํามาเปนเครื่องมือในการสรางความเสมอภาคในภูมิภาคไดอีกดวย 

ดังนั้น เปาหมายการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในอนาคตคือประเทศมีผังเมือง 
เปนกรอบชี้นําในการพัฒนาเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการการใชประโยชนและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ท่ีเหมาะสมมีความนาอยูอาคารภาครัฐมีความม่ันคงแข็งแรงประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ซ่ึงการพัฒนาดังกลาวจะสามารถสรางความสมดุลระหวางเมืองกับชนบทชวยยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนและสอดคลองกับความตองการของสังคมโดยรวมอีกท้ังยังมีสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศดวย 
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ความเส่ียงของภารกิจ (Risk) 
 

ความเสี่ยงในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง (Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลาเพราะแตละภารกิจเปนภารกิจที่เกี่ยวของและ 
มีผลกระทบตอประชาชนโดยตรงจึงตองมีการวางแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรมซ่ึงความเสี่ยงในการวางแผนปฏิบัติราชการสวนใหญมีความผิดพลาดในกระบวนการวิเคราะห
สภาพแวดลอมตางๆ ทําใหมีการวางแผนกลยุทธ ท่ีไมทันตอสถานการณท้ังในดานกายภาพของพ้ืนท่ี 
ดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมรวมถึงการคาดการณและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงถาหาก
การวิเคราะหสภาพแวดลอมในเบื้องตนผิดทิศทางก็จะสงผลใหการวางแผนปฏิบัติราชการผิดทิศทางตามไปดวย 
ซ่ึงเปนเหตุใหการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองไมสอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้นกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกจึงมีความสําคัญมากเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุสําคัญ 
ท่ีภารกิจผังเมืองมีความเสี่ยงและไมสามารถชี้นําการพัฒนาไดจะพบวาบุคลากรท่ีรับผิดชอบในข้ันตอน 
ของการวิเคราะหขอมูลขาดความรูและความเชี่ยวชาญในการวางแผนอีกท้ังยังไมมีขอมูลท่ีถูกตองและทันสมัย
ในการวิเคราะหและคาดการณสถานการณตางๆท่ีเกิดข้ึนในอนาคตท่ีสําคัญในกระบวนการวางแผนตองมีการกําหนด
เปาหมาย (Goal) ไวชัดเจนสามารถดําเนินการไดและการวางแผนปฏิบัติราชการจะตองสามารถปรับเปลี่ยนได 
เพ่ือใหการดําเนินงานทันกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจากการวางแผนการปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 
พบวา มีขอจํากัดและมีความเสี่ยงในการดําเนินการดังนี้ 

1) ขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไมสอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
2) ขอจํากัดของระบบฐานขอมูลท่ีใชในการแผนปฏิบัติราชการเชนการแผนงาน/โครงการในการสนับสนุน

การวางและจัดทําผังเมืองการพัฒนาเมืองยังขาดความทันสมัยและไม เชื่อมโยงกันและท่ีสําคัญขอมูล 
ไม Automatic ในการ update ในเรื่องของการใชประโยชนท่ีดินเชนการอนุญาตใหกอสรางอาคารของทองถ่ิน 
เปนตน ทําใหไมเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภาพของเมืองไม dynamics 

3) ขอจํากัดในเรื่องของการลิดรอนสิทธิตาง ๆ ของประชาชนทําใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ไมใหความรวมมือซ่ึงสงผลกระทบตอการพัฒนาพ้ืนท่ีในระยะยาวท่ีแตละเมืองไมมีทิศทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน 

ดังนั้น การจะผลักดันหรือขับเคลื่อนใหแผนปฏิบัติราชการประสบความสําเร็จกรมโยธาธิการและผังเมือง
จะตองมีการวางแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ีชัดเจนรวมถึงการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือขจัด 
ความเสี่ยงและอุปสรรคใหลดลงไดมากท่ีสุดรวมท้ังการปรับปรุงแกไขกฎหมายผังเมืองใหทันสมัยและสอดคลองกับ 
ทิศทางการพัฒนาเมืองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

การกําหนดกลยุทธในการดําเนินงาน 
 

โดยสามารถกําหนดกลยุทธการดําเนินงานจําแนกตามแตละจุดยืนยุทธศาสตรดังนี้ 

1. ผังเมืองทุกระดับเปนกรอบชี้นําในการพัฒนาประเทศ 

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

กลยุทธเชิงปองกัน: 
(1) สรางเครือขายใหเห็นความสําคัญของผังเมืองโดยการใหขอมูลดานการผังเมืองท่ีถูกตอง 
(2) ประชาสัมพันธงานดานการผังเมืองและการพัฒนาเมือง 

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

2. การพัฒนาและปรับปรุงเมืองใหมีศักยภาพเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 

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

กลยุทธเชิงปองกัน :  
(1) พัฒนาเครือขายใหขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับการพัฒนาเมือง 
(2) ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนงาน 

กลยุทธเชิงแกไข : 
(1) บูรณาการขอมูลการพัฒนาเมืองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(2) เพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

3. การกํากับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร 

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

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

๔. การพัฒนาอาคารสรางสรรคใหมีความปลอดภัยประหยัดพลังงานเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมรองรับ 
ภัยพิบัติและมีอัตลักษณ 

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

กลยุทธเชิงปองกัน :  
(1) สงเสริมสนับสนุนและประชาสมัพันธใหหนวยงานภาครัฐเห็นคุณประโยชนของอาคารสรางสรรค 
(2) บูรณาการขอมูลดานอาคารเก่ียวกับการออกแบบกอสรางกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

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

๕. การพัฒนาฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

กลยุทธเชิงรุก :  
(1) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

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

๖. การเสริมสรางภาคีเครือขายใหเกิดความรวมมือในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดและกลุมจังหวัดและระหวางประเทศ 

กลยุทธเชิงรุก :  
(1) วางแผนการดําเนินงานรวมกับเครือขาย 
(2) สรางเครือขายดานผังเมืองพัฒนาเมืองความปลอดภัยในอาคารและอาคารสรางสรรค 

กลยุทธเชิงปองกัน : 
(1) พัฒนาเครือขายใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธเชิงแกไข : 
(1) พัฒนากระบวนการและบูรณาการการทํางานรวมกับเครือขาย 
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๗. การพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจ 

กลยุทธเชิงรุก :  
(1) กําหนดทิศทางการพัฒนาองคกรใหสอดคลองและเปนไปตามเปาประสงคของภารกิจ 

กลยุทธเชิงปองกัน :  
(1) ประชาสัมพันธภาพลักษณขององคกร 
(2) ปรับปรุงกฎหมายขององคกร 

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

จากกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานดังกลาวกรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถนําไปประยุกต 
ใชหรือเปนเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงอาจจะตองมีการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรพัฒนากระบวนการดําเนินงานและพัฒนากฎหมาย
เพ่ือใหรองรับและทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหไปวางแผนงาน/
โครงการในการพัฒนาประเทศพรอมขอรับการสนับสนุนในดานของงบประมาณในการพัฒนาประเทศตอไป 
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การเช่ือมโยงยุทธศาสตร 
เปาหมายการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

ประจําปงบประมาณ 2564 
 

• ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ 
1) ผลสัมฤทธิ์ : พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน ท่ีมีการประกาศบังคับใชผังเมือง มีการพัฒนาเมืองใหนาอยู  

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม ประชาชนท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน ไดรับประโยชน
จากการพัฒนาพ้ืนท่ี มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดลอมท่ีดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
- ตัวชี้วัด : จํานวนผังเมืองรวมจังหวัดท่ีดําเนินการปรับปรุงโดยกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนเพ่ือเปนผังแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัด (16 ผัง) 
- ตัวชี้วัด : ประชาชนท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีเมือง/ชุมชน และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จากการปองกันผลกระทบจากปญหา อุทกภัยน้ําทวมพ้ืนท่ี
ชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ (79,607 ไร) 

- ตัวชี้วัด : พ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําท่ีไดรับการปองกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ํา 
ท่ัวประเทศ (113,969 เมตร) 

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

- ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสราง ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ (รอยละ 100) 

• ตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
(1) ประเทศมีผังเมืองเปนกรอบชี้นําในการพัฒนา 

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

มีการประกาศบังคับใชและเปนกรอบแนวทางการพัฒนาท่ีเปนไปตามมาตรฐานผังเมือง 
(รอยละ 100) 

(2) บรรเทาน้ําทวมและอุทกภัยในพ้ืนท่ีชุมชนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ และพ้ืนท่ีการเกษตรอยางเปนระบบ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พ้ืนท่ีไดรับการปองกันและลดผลกระทบ (79,607 ไร) 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความยาวของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําภายในประเทศท่ีไดรับการปองกัน  

(113,969 เมตร) 
(3) ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานใหมีความนาอยูปลอดภัย (219 แหง) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนความตองการประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการตอบสนอง ไมนอย
กวารอยละ 50 ของความตองการรวม  
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(4) พ้ืนท่ีเมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใชประโยชน และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดอยาง
เหมาะสม มีความนาอยู ปลอดภัย และรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนท่ีเมืองและชุมชน ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ใหเปนเมืองนาอยู ปลอดภัย และรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (125 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองและชุมชนไดรับประโยชนจากการพัฒนา

เมือง การปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงสภาพแวดลอมเมือง พรอมองคประกอบโครงสราง
พ้ืนฐานตาง ๆ ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีโอกาสในการสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
ไมนอยกวา (รอยละ 80) 

(5) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวระดับสูงข้ึน 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียวไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

(21 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
(6) เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการพัฒนาในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(19 แหง) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 

(7) เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พ้ืนท่ีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดรับการวางผัง ไมนอยกวา 

(10 ผัง) 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (1 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางในเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก (8 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

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

โครงสรางพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสม มีความนาอยู ปลอดภัย และรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนท่ีเมืองและชุมชน ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ใหเปนเมืองนาอยู ปลอดภัย และรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (66 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองและชุมชนไดรับประโยชนจากการพัฒนา

เมือง การปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงสภาพแวดลอมเมือง พรอมองคประกอบโครงสราง
พ้ืนฐานตาง ๆ ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีโอกาสในการสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
ไมนอยกวา (รอยละ 80) 
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(9) งานกอสรางในเขตพระราชฐานมีความม่ันคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนงานกอสรางปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแลวเสร็จ 

และเปนไปตามพระราชประสงคภายในเวลาและงบประมาณท่ีกําหนด (6 แหง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานกอสรางปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานไดมาตรฐานตาม

หลักวิชาการ สวยงาม สมพระเกียรต ิ(รอยละ 100) 
(10) พ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศและพ้ืนท่ีชายฝงทะเล ไดรับการปองกันการกัดเซาะ 

มิใหเกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวรองน้ําลึกท่ีเปนเสนแบง
เขตระหวางประเทศมิใหเปลี่ยนแปลง เพ่ือขจัดเง่ือนไขความไมเขาใจกับประเทศเพ่ือนบานและ
ปองกันชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนรักษาผลประโยชนชาติ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศและ 

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

- เพ่ือใหงานบริการดานชางตลอดจนงานกอสรางตาง ๆ ไดมาตรฐานหลักวิชาการและมีความปลอดภัย 
- เพ่ือใหประชาชนไดรับความปลอดภัยจากการใชสอยอาคารอยางมีมาตรฐาน โดยจัดใหมีการปรับปรุง

แกไขและพัฒนากฎระเบียบขอกฎหมายใหทันสมัย มีผลการบังคับใช พรอมท้ังมีการติดตาม
การบังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่อง 

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

 
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาต ิ
โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
 วัตถุประสงค :  

- สนับสนุนดานออกแบบ กอสราง และบํารุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน 
 เชิงปริมาณ : 
  ตัวชี้วัด : จํานวนงานกอสรางปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแลวเสร็จ และเปนไป 
ตามพระราชประสงคภายในเวลาและงบประมาณท่ีกําหนด (6 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : งานกอสรางปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม 
สมพระเกียรต ิ(รอยละ 100) 
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แผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
โครงการท่ี 1 : โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงเพ่ือปองกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
 วัตถุประสงค :  

- ลดความเสียหายและปองกันการพังทลายของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศ 
รักษาเขตแดนทางธรรมชาติตลอดแนวแมน้ําชายแดน และปองกันการพังทลายของตลิ่ง 
ริมทะเล 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : ความยาวของพ้ืนท่ีตลิ่งริมแมน้ําชายแดนระหวางประเทศและพ้ืนท่ีชายฝงทะเล
ไดรับการปองกันการพังทลาย (43,895 เมตร) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : เข่ือนปองกันตลิ่งท่ีกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
 

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง 
 วัตถุประสงค :  

- พ้ืนท่ีชุมชนไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีมาตรฐาน ประชาชนและชุมชนไดรับ 
ความสะดวกและปลอดภัยในการดํารงชีวิต 

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

ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(รอยละ 100) 

โครงการท่ี 2 : โครงการท่ีดินท่ีไดรับการจัดรูปเพ่ือพัฒนา 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางเปนระบบสอดคลองกับการใชประโยชนท่ีดินตามระบบมาตรฐาน
ผังเมืองรวม โดยการจัดเตรียมสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับกิจกรรมท่ีกําหนด
ตามผังเมืองรวมหรือเปนการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแผนแมบทและพ้ืนท่ี เปนเปาหมายท่ีไดรับ 
การพิจารณาจากาคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินฯ และนโยบายการพัฒนาของเทศบาลและ
จังหวัดโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตท่ีดีในการอยูอาศัยของประชาชน  
โดยสวนรวม 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาดวยวิธีการจัดรูปท่ีดิน (2,196 ไร) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางในพ้ืนท่ีจัดรูปท่ีดินมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม (รอยละ 100) 
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โครงการท่ี 3 :  โครงการวางและสนับสนุนดานการผังเมือง 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือกําหนดนโยบาย โครงการ และมาตรการทางดานผังเมือง ใหหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคสวนท่ีเก่ียวของ สามารถนําไปพัฒนาพ้ืนท่ี
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพแวดลอม วิถีชีวิต และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

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

 
แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
โครงการท่ี 1 : โครงการตําบลม่ังคั่ง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือกอสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเกิด
ความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีมีการประกอบอาชีพท่ียั่งยืน 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมี
ความนาอยู ปลอดภัย (219 แหง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : จํานวนความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการตอบสนองไมนอยกวารอยละ 50 
ของความตองการ 

แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียว 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือกอสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีสงเสริมใหเกิดการเขาถึง และพัฒนา 
ดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

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

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
โครงการท่ี 1 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสรางพ้ืนฐานเมืองเปาหมายและเมืองชายแดนเพ่ือขยาย
ฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือยกระดับ เชื่อมโยง สรางเครือขายการคา การลงทุนและการคาชายแดน เสริมสราง
ศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองเปาหมาย และเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรม
เชื่อมโยงการตลาดในการแขงขันท้ังในและตางประเทศ 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเสริมศักยภาพเมืองเปาหมาย
และเมืองชายแดนภาคเหนือ (1 แหง) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(รอยละ 100) 

โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนากลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุ 
 วัตถุประสงค : 

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

โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนากลุมทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือสรางคุณคาและความโดดเดนดานการทองเท่ียวทางธรรมชาติและการบริการ 
เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ตามแนวทางกลุมทองเที่ยว 
เชิงธรรมชาติ (6 แหง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(รอยละ 100)  
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โครงการท่ี 4 : โครงการสงเสริมการคาชายแดน 
 วัตถุประสงค :  

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

โครงการท่ี 5 : โครงการปองกันและแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 วัตถุประสงค :  

- เ พ่ื อ พัฒนาระบบป อง กัน  รั กษา  แก ไ ขปญหา  และฟ น ฟูความ เสื่ อม โทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือปองกันและแกไขปญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (25 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(รอยละ 100)  
โครงการท่ี 6 : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําเดิม แหลงน้ําธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําเพ่ือปองกัน
ความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแลง 

 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ํา (1 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(รอยละ 100)  
โครงการท่ี 7 : โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง – เชิงกีฬา 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและยกระดับการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง – เชิงกีฬา 
 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง – เชิงกีฬา (4 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(รอยละ 100)  
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โครงการท่ี 8 : โครงการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือพัฒนาดานชายแดน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณดานศุลกากรใหเพียงพอ 
สนับสนุนการจัดการดานพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จใหไดมาตรฐานสากล 

- เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดนใหมีความสมบูรณ 
- เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
ตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ (2 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(รอยละ 100)  
โครงการท่ี 9 : โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวธรรมชาติ 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและยกระดับการทองเท่ียวธรรมชาติ 
 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียวธรรมชาติ (3 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(รอยละ 100)  
โครงการท่ี 10 : โครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือฟนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

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

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ และอนุรักษระบบนิเวศน 
 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและสงเสริม 
การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและนิเวศน (2 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(รอยละ 100) 
โครงการท่ี 12 : โครงการพัฒนาการทองเท่ียวและการคาเมืองชายแดน 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือยกระดับแหลงทองเท่ียวและเชื่อมโยงเครือขายการคา การลงทุนและการทองเท่ียว
ชายแดน พัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองเปาหมายและเมืองชายแดนใหเปน
ศูนยกลางการคา การทองเท่ียวของภาค 

 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวและ
การคาเมืองชายแดน (1 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(รอยละ 100)  
โครงการท่ี 13 : โครงการพัฒนาการทองเท่ียวของภาคตะวันออก  
 วัตถุประสงค :  

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

- เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ใหมีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล 

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

- เพ่ือปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความหลากหลายอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการและสอดคลองกับศักยภาพ
ของพ้ืนท่ีภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

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

- เพ่ือใหมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพสอดรับกับการเปนเมืองนาอยู 
ของประชาชนทุกกลุมวัยและรองรับการเจริญเติบโตอยางเหมาะสม 

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

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

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและยกระดับการทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใต 
 เชิงปริมาณ :  
  ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใต (2 แหง) 
 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(รอยละ 100)  

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการท่ี1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 วัตถุประสงค :  

- เพ่ือกําหนดแนวทางและแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถ
รองรับการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การคาโลจิสติก และปจจัยพ้ืนฐานของชุมชน 

- เพ่ือกอสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสงเสริมใหเกิดการเขาถึงและพัฒนาในพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

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

(รอยละ 100) 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 วัตถุประสงค : 

- เพ่ือกําหนดและจัดทํารายละเอียดแผนผังการใชประโยชนท่ีดิน แผนผังการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- กอสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสงเสริมและสนับสนุนตามนโยบายในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

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

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

โครงการท่ี 2 : โครงการปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชน 
 วัตถุประสงค : 

- พ้ืนท่ีเมือง ชุมชน และพ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจมีความปลอดภัยจากปญหาน้ําทวม  
เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : พ้ืนท่ีไดรับการปองกันและลดผลกระทบจากปญหาอุทกภัยและน้ําทวม (79,607 ไร) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการกอสรางเพ่ือปองกันอุทกภัยและน้ําทวม 1 มีคุณภาพ
และไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  (รอยละ 100) 
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การบริหารความเสี่ยง 
 

      ความเส่ียง คือ เหตุการณ/การกระทําใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอนและ 
จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว  
หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

       ระบบบริหารความเส่ียง หมายถึง ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง
กระบวนการการดําเนินการตาง ๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหาย เพ่ือใหระดับ 
ของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถรับได ประเมินได ควบคุมไดและ
ตรวจสอบไดอยางมีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนสําคัญ 

ลักษณะของความเส่ียง ความเสี่ยงนั้นสามารถมองแยกเปน 3 สวน ดังนี้ 
1. ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุท่ีจะทําใหเกิดความเสี่ยง 
2. เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน หรือ นโยบาย 
3. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายท่ีนาจะเกิดข้ึนจากเหตุการณเสี่ยง 

การจัดการระบบบริหารความเส่ียง 

• รวบรวมความเสี่ยง 

• วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว 
หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

• จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

• จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

• ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

• สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคํานึงถึง
ปจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในดานตาง ๆ ท่ีนาจะมีผลกระทบกับการดําเนินงาน วัตถุประสงค และนโยบาย 
แลวพิจารณาหาแนวทางในการปองกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหลานั้น กอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือ
ดําเนินการตามแผน 

การบริหารความเสี่ยงนั้นจะอาศัยข้ันตอนท่ีตอเนื่อง เริ่มจากการระบุความเสี่ยงท่ีจะสงผลกระทบ 
ประเมินผลกระทบจากความเสี่ยง และหาแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง พรอมท้ังตรวจสอบวาแนวทาง
ในการจัดการความเสี่ยงนั้นไดถูกดําเนินการตามท่ีวางแผนไว 
 
ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร สวนราชการตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงในดานตาง ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ และดําเนินการวางมาตรการ
บริหารความเสี่ยง 
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ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล สวนราชการตองมีการวิเคราะห ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลท่ีจะเกิดข้ึน 
ในกระบวนงานหลักขององคกร เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินการเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล เชน ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคา ความโปรงใส ตรวจสอบได เปนตน รวมถึงสวนราชการตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการกํากับดูแล
ตนเองท่ีดีดวย โดยตองมีการจัดทําแผนธรรมมาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกํากับดูแลตนเองท่ีดี 
 
ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนราชการตองมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศ โดยตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือกําจัด ปองกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบตาง ๆ โดย
สามารถฟนฟูระบบสารสนเทศ และการสํารองและกูคืนขอมูลจากความเสียหาย (Back up and Recovery) 

2. มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอน และภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดกับระบบ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

3. มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานขอมูล เชน ระบบ Anti-Virus 
ระบบไฟฟาสํารอง เปนตน 

4. มีการกําหนดสิทธิใหผูใชในแตละระดับ (Access rights) 
 
ความเส่ียงดานกระบวนการ สวนราชการตองมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของกระบวนการท่ีสรางคุณคา
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

• วัตถุประสงคของการควบคุม 

• ความคุมคาของการควบคุม 

• ความทันการณของการติดตามและบอกเหตุ 

• ความสมํ่าเสมอของกลไกการควบคุม 

• การจูงใจผูปฏิบัติงาน 
 
การประเมินความเส่ียง 

• โอกาสท่ีจะเกิด (L : Likelihood) คือ ระดับของโอกาสหรือความบอยครั้งท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

• ผลกระทบ (I : Impact) คือ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 
1  =  โอกาสเกิดนอยท่ีสุด / รุนแรงนอยท่ีสุด 
2  =  โอกาสเกิดนอย / รุนแรงนอย 
3  =  โอกาสเกิดปานกลาง / รุนแรงปานกลาง 
4  =  โอกาสเกิดมาก / รุนแรงมาก 
5  =  โอกาสเกิดมากท่ีสุด / รุนแรงมากท่ีสุด 

      ระดับความเสี่ยง = L x I 
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การจัดลําดับความเส่ียง 

• รวมคะแนนระหวางโอกาสท่ีจะเกิดกับความเสียหาย/ผลกระทบ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ และ 
ใชการตัดสินใจวาความเสี่ยงใดควรเรงจัดการกอน 

• จัดทําแผนภูมิความเสี่ยงเ พ่ือใหผูบริหารและคนในองคกรได เห็นภาพรวมวาความเสี่ยง 
มีการกระจายตัวอยางไร 

 
แผนภูมิความเส่ียง 
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การวิเคราะหถึงตนทุนและประโยชนท่ีจะไดรับภายใตทางเลือก 

• การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

• การถายโอนความเสี่ยง 

• การยอมรับความเสี่ยง 

• การควบคุมความเสี่ยง 
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การบริหารความเสี่ยงขององคการ 
ตามการระบเุหตุและปจจยัของแตละหนวยงาน 

 

ท่ี หนวยงาน 
ความเส่ียง หลีกเล่ียงได 

ถายโอนได 
ยอมรับได 

แผนบริหารความเส่ียง 
ท่ีมีอยู/ตองดําเนินการ 
(รายละเอียดในภาคผนวก) 

มี ไมมี 

1 สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง √/o   √ 
2 สํานักสถาปตยกรรม √/o   √ 
3 สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ √/o   √ 
4 สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  √   
5 กองควบคุมการกอสราง √/o   √ (หนวยรวม กคส. สนอ.) 
6 กองออกแบบกอสรางพลับพลาพิธีและโครงการ

พิเศษ 
 √   

7 กองวิเคราะหวิจัยและทดสอบวัสด ุ √/o   √ 
8 กองบูรณะและบาํรุงรักษา  √   
9 กองมาตรฐานราคากลาง √/o   √ 

10 สํานักงานสนับสนุนและบริการดานชาง 1  √   
11 สํานักงานสนับสนุนและบริการดานชาง 2  √   
12 สํานักงานสนับสนุนและบริการดานชาง 3  √   
13 สํานักผังเมืองรวม √/o   √ (หนวยรวม สวป. สวผ. 

ยผจ.) 
14 สํานักผังประเทศและผังภาค √/o   √ 
15 สํานักวิเคราะหและประเมินผล  √   
16 สํานักวิศวกรรมการผังเมือง  √   
17 กองผังเฉพาะ  √   
18 สํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี √/0   √ 
19 สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง √/o,f,c   √ 
20 กองการเจาหนาท่ี  √   
21 สํานักงานเลขานุการกรม  √   
22 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  √   
23 กองคลัง  √   
24 กองแผนงาน  √   
25 กองเผยแพรและประชาสัมพันธ  √   
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ท่ี หนวยงาน 
ความเส่ียง หลีกเล่ียงได 

ถายโอนได 
ยอมรับได 

แผนบริหารความเส่ียง 
ท่ีมีอยู/ตองดําเนินการ มี ไมมี 

26 กองนิติการ  √   
27 กลุมตรวจสอบภายใน  √   
28 กลุมพัฒนาระบบบริหาร  √   
29 กองตรวจราชการ  √   
30 สํานักงานวิเทศสัมพันธ  √   
31 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง

แหงชาต ิ
 √   

32 สํานักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี √/o,f   √ 
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การรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

• รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
หนวยงาน สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ  : กอสรางเข่ืองปองกันตลิ่งเพ่ือปองกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรกรม/แผนงาน : ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
ผลกระทบทําใหเกิดความเส่ียง : เนื่องจากแมน้ําระหวางประเทศการดําเนินการจึงมีความระมัดระวังไมให
กระทบประเทศเพ่ือนบาน 

ความเส่ียง 
(Risk) 

แผนการปรับปรุง/แนวทาง/
วิธีการ 

ผลการดําเนินงาน 
ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยู  

(ถามี) 
โอกาสท่ีจะดําเนิน 
การก อสร า ง ไม 
แลวเสร็จภายใน
ป งบประมาณท่ี
ไดรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เรงรัดการทํางานกอสรางให
สามารถดําเนินการใหสอดคลอง
กับแผนและปรับแผนการกอสราง
ใหสอดคลองกับดินฟาอากาศ 
๒. ประสาน อปท. เพ่ือใหยืนยัน
การสงมอบพื้นที่ใหผู ร ับจาง 
เขาดําเนินการกอสรางและ
ยืนยันการรับมอบพ้ืนท่ี เ ม่ือ
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 
ตั้งแตเริ่มตนขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ดําเนินการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง
เพ่ือปองกันการสูญเสียดินแดนของ
ประเทศ แลวเสร็จตามปงบประมาณ 
ท่ีไดรับ ไดระยะทาง 58.02 กิโลเมตร 

-  
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หนวยงาน สํานักสถาปตยกรรม 
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ  : การใหบริการดานชางและกํากับดูแลอาคาร 
ประเด็นยุทธศาสตรกรม/แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ผลกระทบทําใหเกิดความเส่ียง : : การดําเนินงานในการใหบริการดานชางและกํากับดูแลอาคารไมเปนไปตาม
แผนการดําเนินงานและเกิดความลาชา 

ความเส่ียง 
(Risk) 

แผนการปรับปรุง/แนวทาง/
วิธีการ 

ผลการดําเนินงาน 
ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยู  

(ถามี) 
จํ านวนงานที่ ให 
บริการดานการออกแบบ 
(งานสถาปตยกรรม 
มัณฑนศิลป และ
ภูมิสถาปตยกรรม) 
และงานใหคําปรึกษา
ดานชาง ไมเปนไป
ตามเปาหมาย หรือ
ตามตัวชี้วัดที่กําหนด 
 
 
 
 
 

1. จัดการฝกอบรมบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะ 
๒. จัดซ้ือคอมพิวเตอรและโปรแกรม
ประยุกตท่ีทันสมัย 
3. จางบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน 
๔. ประสานเพื่อชี้แจงขอมูลท่ี
ตองการ กับผูขอรับบริการโดยตรง 
ผานการประชุม โทรศัพท หรือ
อีเมล 
๕. จัดทําแผนปฏิบัติงาน กําหนด
ระยะเวลาในการออกแบบกอสราง
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ (สสถ. 
สวค. และ กมร.) 

1. บุคลากรไดรับการอบรม เพ่ือเพ่ิม
ความรูทางดานกฎหมายอาคารฉบับลาสุด 
รวมไปถึงกฎหมายเก่ียวกับคนพิการ 
กฎหมายดานพลังงาน และไดรับ 
การอบรม เพ่ือเติมทักษะดานการใชงาน
โปรแกรมประยุกต อาทิเชน การใชงาน
แบบจําลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 
ในงานออกแบบ 
2. จัดซื้อคอมพิวเตอร Notebook 
โปรแกรมประยุกต  และอุปกรณ
ประกอบรุนใหมอ่ืน ๆ เชน กลอง 
ไมโครโฟน ประกอบหองประชุม  
เพ่ือใชในการทํางาน และรับมือกับ
สถานการณ COVID – 19 
3. มีการติดตอประสาน เพื่อชี้แจง
ขอมูลกับผูขอรับบริการโดยตรง  
ผานการประชุม โทรศัพท อีเมล หรือ
แอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อสาร 
๔ . จัดทําแผนปฏิบัติงาน กําหนด
ระยะเวลาในการออกแบบและจัดทํา
แบบกอสรางระหวางท่ีเ ก่ียวของ 
(สสถ. สวค. และ กมร.) 
5. มีการประชุมติดตามงานประจําเดือน 
เนนใหผูปฏิบัติงานทําหนังสือ เพ่ือขอ
อนุมัติแบบรางจากผูรับบริการ 

 

 
 
 



 
๓๓ 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หนวยงาน สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ 
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ  : การใหบริการดานชางและกํากับดูแลอาคาร 
ประเด็นยุทธศาสตรกรม/แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ผลกระทบทําใหเกิดความเส่ียง : การดําเนินงานในการใหบริการดานชางและกํากับดูแลอาคารไมเปนไป 
ตามแผนการดําเนินงาน 

ความเส่ียง 
(Risk) 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผลการดําเนินงาน 
ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยู 

(ถามี) 
ปริมาณงานท่ีใหบริการ
ด านช างและกํากับ
ดูแลอาคารไมเปนไป
ตามเปาหมายหรือ
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดซื้อคอมพิวเตอร
และโปรแกรมประยุกตท่ี
ทันสมัย 
 
 
 
 
 

๒. จัดฝกอบรมบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู 

1.  สํานักวิศวกรรมโครงสรางและ 
งานระบบไดรับการจัดสรรครุภัณฑ
คอมพิวเตอรจํานวนมากข้ึน รวมท้ัง
ดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณและโปรแกรม
ประยุกตทางดานวิศวกรรม ซ่ึงสามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 
 

2. ไดดําเนินการจัดฝกอบรม โดยการเชิญ
ผู เชี่ยวชาญจากเอกชนมาใหความรู
เก่ียวกับเทคโนโลยีการกอสราง และ
ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับงานกอสราง 
รวมท้ังจัดฝกอบรมภายในหนวยงาน 
ในการถายทอดความรูและประสบการณ 
โดยระดับหัวหนางาน 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๔ 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หนวยงาน กองควบคุมการกอสราง  
กระบวนการ/กจิกรรม/งาน/โครงการ : การดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร ตาม พ.ร.บ. อาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประเด็นยุทธศาสตรกรม/แผนงาน : แผงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ผลกระทบทําใหเกิดความเส่ียง : - 

ความเส่ียง 
(Risk) 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผลการดําเนินงาน 
ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยู  

(ถามี) 
การดําเนินการตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาคาร 
ตาม พ.ร.บ. อาคาร 
(ฉบับท่ี ๕) ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ใหผูตรวจสอบอาคาร 
ได รั บการอบรมอย า ง
ตอเนื่อง 
๒. จัดทําแผนสรางความ
เขาใจใหหนวยงานหรือ
เจาของอาคารไดทราบ 
และประสานงานกอน
เขาตรวจสอบ 

1. ใหผูตรวจสอบอาคาร ไดรับการอบรม
อยางตอเนื่อง 
๒ .  จัดทําแผนสรางความเขาใจให
หนวยงานหรือเจาของอาคารไดทราบ 
และประสานงานกอนเขาตรวจสอบ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
๓๕ 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หนวยงาน กองวิเคราะหวิจัยและทดสอบวัสดุ  
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ  : งานทดสอบวัสดุ 
ประเด็นยุทธศาสตรกรม/แผนงาน : งานดานปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกกรม 
ผลกระทบทําใหเกิดความเส่ียง : เครื่องมือและบุคลากร  

ความเส่ียง 
(Risk) 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผลการดําเนินงาน 
ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยู  

(ถามี) 
1. การใหบริการทดสอบ
ไมเปนไปตามมาตรฐาน
ระยะ เวลา ในการ
ดําเนินการ 
2. อุบัติเหตุจากการ
ใชเครื่องมือทดสอบ
ในขณะปฏิบัติงาน 

1. มีการฝกอบรมและ
ทบทวนความรูใหเจาหนาท่ี 
เพ่ือเปนการบริหารจัดการ
บุคลากรของกองใหเกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
2. มีการเอาใจใสดูแล
ซอมแซมเครื่องมือและ
อุปกรณทดสอบตาง ๆ 
เพ่ือใหพรอมใชงานไดอยู
เสมอ หากพบอาการ
ผิดปกติ ท่ีจะส งผลตอ
กระบวนการทดสอบ
วัสดุตองรีบรายงานทันที 

1. มีการฝกอบรมและทบทวนความรู
ใหเจาหนาท่ี ท้ังท่ีอยูในสังกัดกลุมงาน
และสังกัดกลุมงานอ่ืน ๆ ใหสามารถทํา
การทดสอบวัสดุตาง ๆ ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน ซ่ึงเปนการบริหารจัดการบุคลากร
ของกองใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
2 .  มี การ เอา ใจ ใส ดู แลซ อมแซม
เครื่องมือและอุปกรณทดสอบตาง ๆ 
เพ่ือใหพรอมใชงานไดอยูเสมอ หากพบ
อาการผิดปกติ ท่ีจะสงผลตอกระบวน 
การทดสอบวัสดุตองรีบรายงานตอ
หัวหนากลุมงานทันที 
3. มีการจัดหาอุปกรณเซฟตี้ในการปองกัน
การทํางานใหกับชุดปฏิบัติการ 
4. ใหเจาหนาท่ีตระหนักถึงความปลอดภัย
ใหมากท่ีสุดในขณะปฏิบัติงาน 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๖ 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หนวยงาน กองมาตรฐานราคากลาง  
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ  : - 
ประเด็นยุทธศาสตรกรม/แผนงาน : - 
ผลกระทบทําใหเกิดความเส่ียง : - 

ความเส่ียง 
(Risk) 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผลการดําเนินงาน 
ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยู 

(ถามี) 
1. บุคลากรดานการ
ประมาณราคา ศึกษา 
คนควา สํารวจขอมูล
เพ่ือการพัฒนามาตรฐาน
ราคากลางงานกอสราง 
ไมเพียงพอ 
2. แผนการปฏิบัตงิาน
การออกแบบงาน
กอสร า ง  ส วนของ
การประมาณราคา 
ไมสอดคลอง 
3. รายละเอียดของ
แบบแปลนของโครงการ
กอสรางไมสมบูรณ/
บางโครงการมีการ
แ ก ไ ข แ บ บ แ ป ล น
ไมไดรับการประสาน
จากผูออกแบบ 
4. ราคาวัสดุบางรายการ
ท่ีไม มี ในราคาวัสดุ
กอสร างกระทรวง
พาณิชย ตองทําการ
สืบรานคา/หางราน/
บริษัทฯ 
5. ปริมาณงานออกแบบ
โครงการก อสร า ง 
มีจํานวนมากข้ึน 

1. ขยายอัตรากําลังบุคลากร 
เพ่ือรองรับปริมาณงาน
ประมาณราคากอสราง 
2. ขอความรวมมือหนวยงาน
หลักปฏิบัติตามแผนการ
ออกแบบตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 
3. ตรวจสอบรายละเอียด
แบบแปลนก อสร า งฯ 
กอนดําเนินการประมาณ
ราคากอสราง 
4. จัดหาหลักเกณฑราคา
งานกอสราง 

1. ขยายอัตรากําลังบุคลากร เพ่ือรองรับ
ปริมาณงานประมาณราคากอสราง 
 
 
 
 
2.  ขอความรวมมือหนวยงานหลัก
ปฏิบั ติตามแผนการออกแบบตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
 
3.ตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลน
กอสรางฯ กอนดําเนินการประมาณ
ราคากอสราง 
 
 
 
 
4.1 จัดหาหลักเกณฑราคางานกอสราง 
4.2 จางท่ีปรึกษาจัดทําหลักเกณฑ
ประมาณราคาภาครัฐ 
 
 
 
5.1 จางท่ีปรึกษาจัดเก็บขอมูลและ
วิเคราะหงานประมาณราคางานกอสราง 
5.1 จางท่ีปรึกษาระบบดานการประมาณ
ราคางานกอสราง 

- 

 
 



 
๓๗ 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หนวยงาน สํานักผังเมืองรวม  
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ  : โครงการวางและสนับสนุนดานการผังเมือง 
ประเด็นยุทธศาสตรกรม/แผนงาน :   - 
ผลกระทบทําใหเกิดความเส่ียง : การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน รวมกับทองถ่ิน 

ความเส่ียง 
(Risk) 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผลการดําเนินงาน 
ความเส่ียง 

ท่ีเหลืออยู (ถา
มี) 

1. บุคลากรดานการ
ผังเมือง มีไมเพียงพอ 
 
๒. ข้ันตอนการวางและ 
จัดทําผังเมืองมีหลาย
ข้ันตอนมีความยุงยาก
ซับซอน และการวาง
และจัดทําผัง เ มือง
ตองดําเนินการใหเปน 
ไปตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๓. ขีดความสามารถ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในการ
รองรับภารกิจดาน
การผังเมืองคอนขาง
จํากัด ท้ังดานโครงสราง
บุคลากร งบประมาณ
และอุปกรณในการ
ดําเนินงาน 

1. สํานักผังเมืองรวมจัดสง 
เจาหนาท่ีไปใหคําปรึกษา
แนะนําและชวยสํานักงาน
โยธาธิการและผัง เ มือง
จังหวัด และ อปท. ใน
การดําเนินการ 
2. ประสานงานหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการ
และติดตาม 

1.1 ใหบุคลากรปฏิบัติงานลวงเวลา 
1.2 มอบหมายงานตามความเหมาะสม
สอดคลองกับความรูและประสบการณ
ของบุคลากรแตละคน 
 
2. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เรงรัด 
การดําเนินการและติดตามผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน 
 
3. สํานักผังเมืองรวมจัดสงเจาหนาท่ี 
ไปให คําปรึกษา แนะนําและชวย
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
และ อปท. ในการดําเนินการตามข้ันตอน
การวางและจัดทําผังเมืองรวม 

- 

 
 
 
 
 



 
๓๘ 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หนวยงาน สํานักผังประเทศและผังภาค  
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ  : การบวนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตรกรม/แผนงาน : การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 
ผลกระทบทําใหเกิดความเส่ียง : ทําใหการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด (ปรับปรุง) ขาดการมีสวนรวม 
ของประชาชนอยางท่ัวถึง และประชาชนจะเกิดปญหาในการใชประโยชน ซ่ึงจะสงผลตอการใชบังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัดในอนาคต 

ความเส่ียง 
(Risk) 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผลการดําเนินงาน 
ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยู 

(ถามี) 
การขาดการมีสวน
รวมของประชาชน
อยางท่ัวถึงในการรับ
ฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการ
ว า ง แล ะจั ด ทํ า ผั ง
เ มื อ ง ร ว ม จั ง ห วั ด 
(ปรับปรุง) 

1.กําหนดกรอบระยะเวลา
ในการ เ ชิญผู เ ข า ร ว ม
ประชุมลวงหนาเปนเวลา
ไมนอยกวา 30 วัน 
2. ขอความรวมมือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและ
ภาครัฐท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
ประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบ เพ่ือเขารวมการ
ประชุมฯ 
3. ดําเนินการใหขอมูล
รวมถึงเอกสารตาง ๆ ใน
การประชุมฯ โดยวิธีการ
ทาง OR Code กับประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 
(ปรับปรุง) ดําเนินการไดตามข้ันตอนท่ี 1 
คือ การสํารวจ กําหนดเขตผัง และวิเคราะห
และจัดทํารางผังเมือง  

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๙ 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หนวยงาน สํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ  : โครงการท่ีดินท่ีไดรับการจัดรูปเพ่ือพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตรกรม/แผนงาน : ภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
ผลกระทบทําใหเกิดความเส่ียง : การยอมรับในผังกําหนดท่ีดินแปลงใหมของเจาของท่ีดินท่ีเขารวมโครงการ 

ความเส่ียง 
(Risk) 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผลการดําเนินงาน 
ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยู 

(ถามี) 
๑. การยิมยอมเขารวม
ของเจาของท่ีดิน 
๒. การยอมรบัในอัตรา
ปนสวนของเจาของท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําความเขาใจข้ันตอน
และวิธีการจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

1. ไดดําเนินการเจรจาและทําความ
เข า ใจ เ ก่ียว กับ ข้ันตอนการดํ า เนิน
โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  
ทําใหเจาของท่ีดินเชื่อม่ันและยินยอม 
ในการเขารวมโครงการ ทําใหรวบรวม
ใบ จร.1 ไดครบ 100 % 
2. สรุปโครงการป 2564 มีท้ังหมด 4 
โครงการ ไดแก  
     1. นราธิวาส 2 โครงการ 
     2. พิษณุโลก ระยะ 3  
     3. อุตรดิตถ และ 
     4. บึงกาฬ  
ไดดําเนินการประชุมเจาของท่ีดินพรอม
ท้ังชี้แจงสอบถามความพึงพอใจและ
ยอมรับในผังแปลงท่ีดินใหม ท้ังตําแหนง
รูปแปลง และอัตราการปนสวน  

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๐ 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หนวยงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง  
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ  : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตรกรม/แผนงาน : งานสนับสนุนภารกิจกรม 
ผลกระทบทําใหเกิดความเส่ียง : กระบวนการดําเนินการฝกอบรม 

ความเส่ียง 
(Risk) 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผลการดําเนินงาน 
ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยู 

(ถามี) 
1. การจัดทําแผน 
การพัฒนาบุคลากร
ประจาํป 
 
 
 
 

1. มีการสํารวจความตองการ 
(Training need) ของบุคลากร
ภายในหนวยงาน 
2. จัดทําแผนและดําเนิน 
การฝกอบรมใหตรงกับ
ความตองการของผูเขารับ
การอบรมซ่ึงจะทําใหการ
อบรมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3. การควบคุมที่มีอยูมี
ความเหมาะสมเพียงพอ 

1. สรุปผลสํารวจความตองการในการฝกอบรม 
(Training need) และนํามาเปนขอมูล 
ในการวิเคราะห และจัดทําหลักสูตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. มีการจัดทําแผนและดําเนินการฝกอบรม
ตรงตามภารกิจขององคกร และตรงตาม
ความตองการของผูเขารับการอบรม และ
ไดนําสรุปผลสํารวจความตองการในการฝกอบรม
มาเปนขอมูลในการวิเคราะหและจัดทํา
หลักสูตร 
๓. ดําเนินการตามมาตรฐานตามหลักเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรม 

- 

2. การคัดเลือกบุคลากร
เขารับการฝกอบรม 
 

1. มีการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูเขารับการฝกอบรมตาม
เกณฑการประกันคุณภาพ
ของการฝกอบรมวาดวย
คุณสมบัติของผู เข ารับ
การอบรมทําใหกลุมผูเขา
อบรมตรงตามวัตถุประสงค 
2. การควบคุมท่ีมีอยูมี
ความเหมาะสมเพียงพอ 

1. มีการกําหนดคุณสมบัติของผู เขารับ 
การอบรมใหสอดรับกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
การฝกอบรม 
๒. มีการเพ่ิมความชัดเจนของขอมูลทุกดาน
ในการตรวจสอบคุณสมบัติใหเพียงพอ เชน 
มีการทบทวนหลัก เกณฑการประกัน
คุณภาพของการฝกอบรมวาดวยคุณสมบัติ
ของผูเขารับการอบรมทุก ๆ ป 

- 

 
 
 
 



 
๔๑ 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หนวยงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง (ตอ) 
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ  : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตรกรม/แผนงาน : งานสนับสนุนภารกิจกรม 
ผลกระทบทําใหเกิดความเส่ียง : กระบวนการดําเนินการฝกอบรม 

ความเส่ียง 
(Risk) 

แผนการปรับปรุง/แนวทาง/
วิธีการ 

ผลการดําเนินงาน 
ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยู 

(ถามี) 
3. ดําเนินการ
จั ดฝ กอบรม/
สัมนา 

1. มีการทดสอบความรูกอน
การฝกอบรม และหลังการ
ฝกอบรม 
2. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเขาอบรมระหวางการฝก 
อบรมเปนรายวิชา/วิทยากร 
3. มีการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเกณฑการประกันคุณภาพ
ของการฝกอบรม 

1. มีการจัดทําแบบทดสอบวัดความรูกอน
การฝกอบรม และหลังการฝกอบรม 
๒. สรุปผลการประเมินรายวิชา/วิทยากร
ในทุกโครงการเพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีความเหมาะสม 
๓. สรุปผลการดําเนินการตรวจสอบตาม
เกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรม
ทุกหลักสูตร เพ่ือใชในการทบทวนและ
เปนแนวทางการปฏิบัติตอไป 

- 

4. การประเมิน 
ผลการฝกอบรม 
 

1. ความพึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 
2. ผลการประเมินอยูในเกณฑ
ท่ีดีและมีความคุมคา 

1. สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวม 
ทุกหลักสูตรอยูในเกณฑดีมาก 
๒. ผลท่ีไดรับตามเกณฑท่ีกําหนดอยูในระดับ
ดีมาก และมีความคุมคาในดานเนื้อหา
วิชาการตามหลักสูตรท่ีกําหนด สามารถ
นําไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

- 

 
 
 
 
 
 



 
๔๒ 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หนวยงาน สํานักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ  : โครงการท่ี ๒ โครงการท่ีดินท่ีไดรับการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตรกรม/แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
ผลกระทบทําใหเกิดความเส่ียง : รอยละจํานวนเงินกูยืม/สนับสนุนจริงตอวงเงินงบประมาณจัดสรรตามแผนประจําป ๒๕๖๔ 

ความเส่ียง 
(Risk) 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผลการดําเนินงาน 
ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยู 

(ถามี) 
ภารกิจตามแผน 
ดําเนินงาน :  
สนับสนุน ดานการเงิน
แกโครงการจัดรูปท่ีดินฯ 
ใหแพรหลาย  
ตัวช้ีวัด  
รอยละจํานวนเงินท่ี 
กูยืม/สนับสนุนจริง 
ตอวงเงินงบประมาณ 
จั ด ส ร ร ต า ม แ ผ น 
ประจําป 2564 

1 .  จั ด ทําหลั ก เ กณฑ   
การสนับสนุนดานการเงิน
แกโครงการจัดรูปท่ีดินฯ 
ใหชัดเจน  
2. ประสานความรวมมือกับ 
สํานักจัดรูปท่ีดินฯ และ 
ผูดําเนินโครงการจัดรูป
ท่ีดินฯ ท่ีมีศักยภาพและ
ค ว า ม พ ร อ ม ใ น ก า ร
ดํ าเนิ นงาน เ พ่ื อ เ ป น
โครงการสํารองในการ
สนับสนุนงบประมาณ  
3.  เสนอขอปรับแผน
สนับสนุนโครงการฯ ให
สอดคลองกับสถานการณ 
และความตองการของ 
ผูดําเนินโครงการจัดรูป
ท่ีดินฯ ตอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

1. ดําเนินการจัดทําหลักเกณฑการสนับสนุน
ดานการเงินแกโครงการจัดรูปท่ีดินฯ 
แลวเสร็จ 
 
๒. ดําเนินการประสานความรวมมือกับ
สํ านั กจั ด รู ป ท่ี ดิ นฯ  และผู ดํ า เ นิ น
โครงการจัดรูปท่ีดินฯ ท่ีมีศักยภาพ และ
ความพรอมในการดําเนินงาน เพ่ือเปน
โครงการสํารองในการสนับสนุนงบประมาณ
แลว และสามารถสนับสนุนงบประมาณ
แกโครงการไดสําเร็จตามแผนท่ีตั้งไว 
 
3. ไดเสนอขอปรับแผนสนับสนุนโครงการฯ 
ประจําป ๒๕๖๔ โดยขอปรับแผนการ
เบิกจายเงินจากเดิม ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท เปน ๗๑,๓๘๒,๑๗๖ บาท ตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัด
รูปท่ีดินฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี  
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการปรับแผนดังกลาว และสามารถ
ดําเนินการเบิกจายงบประมาณสนับสนุน
โครงการจัดรูปท่ีดินฯ แลวเสร็จ จํานวน 
๒ โครงการ เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ไดแก 
๑. โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
บริเวณบานหานบัว ตําบลโคกกลอย 
อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา จํานวน 
๓๑,๓๘๕,๐๐๐ บาท 

- 

 
 



 
๔๓ 

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หนวยงาน สํานักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี (ตอ) 
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ  : โครงการท่ี ๒ โครงการท่ีดินท่ีไดรับการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตรกรม/แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
ผลกระทบทําใหเกิดความเส่ียง : รอยละจํานวนเงินกูยืม/สนับสนุนจริงตอวงเงินงบประมาณจัดสรรตามแผนประจําป ๒๕๖๔ 

ความเส่ียง 
(Risk) 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผลการดําเนินงาน 
ความเส่ียง 
ท่ีเหลืออยู 

(ถามี) 
  ๒. โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

จังหวัดตรัง ตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง จํานวน ๓๙,๙๙๗,๑๗๖ บาท 
รวมท้ังสิ้น ๗๑,๓๘๒,๑๗๖ บาท 

 

 
หมายเหตุ           

• วัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยงครั้งนี้ เพ่ือใหทุกหนวยงานไดหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการ/
กิจกรรมในการดําเนินงาน เพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคท่ีจะทําใหกิจกรรมสําคัญขององคกรไมบรรลุผล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหประสบผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ และทบทวนผลการ
ดําเนินงานเพ่ือนําไปบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และบริหารจัดการในปตอไป 



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : กพร.
Administrative System Development Group : ASDG

โทร. 02-299-4334 โทรสาร. 02-299-4337


	รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง
	การบริหารความเสี่ยง
	ความเสี่ยง
	แผนการปรับปรุง/แนวทาง/วิธีการ
	ความเสี่ยง
	ที่เหลืออยู่ (ถ้ามี)
	ผลการดำเนินงาน
	(Risk)
	1. บุคลากรได้รับการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านกฎหมายอาคารฉบับล่าสุด รวมไปถึงกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการ กฎหมายด้านพลังงาน และได้รับการอบรม เพื่อเติมทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ อาทิเช่น การใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในงานออกแบบ
	1. จัดการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ
	จำนวนงานที่ให้ บริการด้านการออกแบบ (งานสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และภูมิสถาปัตยกรรม) และงานให้คำปรึกษาด้านช่าง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือตามตัวชี้วัดที่กำหนด
	๒. จัดซื้อคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ที่ทันสมัย
	3. จ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
	๔. ประสานเพื่อชี้แจงข้อมูลที่ต้องการ กับผู้ขอรับบริการโดยตรง ผ่านการประชุม โทรศัพท์ หรืออีเมล
	๕. จัดทำแผนปฏิบัติงาน กำหนดระยะเวลาในการออกแบบก่อสร้างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สสถ. สวค. และ กมร.)


