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ค ำน ำ 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
โดยแผนระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงและ 
แผนระดับที่ 3 ได้แก่แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ป ีแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการรายปี
หรือแผนอื่น ๆ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้ทุกส่วนราชการปรับปรุง
แผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 

ดังนั้น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป ีและแผนปฏิบัติราชการรายปีโดยให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผ่านทางระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ซึ่งตอ้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบาย 
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรกให้จัดท าเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วง
ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจ าเป็นต้องทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) 
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแนวทาง 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของกรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยแผนปฏิบัติราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) มีเนื้อหาสาระครอบคลุมภารกิจหลักของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคารและการบริการด้านช่าง 
รวมทั้งสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมถึงยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญ ๆ เช่น ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น 

การบริหารความเสี่ยง จึงน าไปใช้ในกระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณายุทธศาสตร์ดังกล่าวและการน าไปสู่การปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 

ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ๑ 
 วิสัยทัศน ์(Vision)         ๑ 
 นิยามของวิสัยทัศน์ (Definition)        ๑ 
 พันธกิจ (Mission)         ๑ 
อ านาจหน้าท่ี  ๒ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  ๓ 
กรอบการก าหนดยุทธศาสตร์  ๔ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)      ๔ 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   ๔ 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2563 – 2565     ๕ 
นโยบายของผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง      ๕ 
ด้านความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      ๖ 
ความตอ้งการของผู้บริหารในระดับประเทศ       ๖ 
การพัฒนาการคาดการณ์สถานการณ์ที่เกิดข้ึนในอนาคต     ๖ 
ปจัจัยที่มีความส าคัญต่อภารกิจในอนาคต (Key Success Factor)    ๗ 
เป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงาน (Goal)      ๘ 
ความเสี่ยงของภารกิจ (Risk)        ๙ 

การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน        ๑๐ 
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการด าเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง    ๑๓ 
กระทรวงมหาดไทยประจ าปีงบประมาณ 2564 

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ    ๑๓ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน       ๑๓ 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     ๑๕ 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ    ๑๕ 
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง   ๑๖ 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ     ๑๖ 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    ๑๗ 
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว      ๑๗ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง    หน้า  

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค       ๑๘ 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ      ๒๓ 
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก      ๒๓ 
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า      ๒๓ 

การบริหารความเสี่ยง          ๒๕ 
การบริหารความเสี่ยงขององค์การตามการระบุเหตุและปัจจัยของแต่ละหน่วยงาน   ๒๙ 
 
ภาคผนวก           ๓๑ 

โครงสร้างองค์การ         ๓๒ 
แผนบรหิารความเสี่ยงของแตล่ะหน่วยงาน       ๓๓ 
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กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 
“เป็นองค์กรแกนน าของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมืองและการอาคารให้มีความน่าอยู่

ปลอดภัยรักษาสภาพแวดล้อมประหยัดพลังงานและมีอัตลักษณ์” 
 
นิยำมของวิสัยทัศน์ (Definition) 
 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีอ านาจหน้าที่ในการวางและจัดท าผังเมืองการพัฒนาเมืองการอาคาร 
และการบริการด้านช่างโดยมุง่เน้นการก าหนดนโยบายการวางผงัเมืองเช่ือมโยงกันในทุกระดับเพื่อให้กรอบช้ีน า
ในการก ากับดูแลการพัฒนาพื้นที่เมืองชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญรวมถึงการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน 
เพื่อป้องกันบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติน้ าท่วมการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ าและริมทะเลทั่วประเทศ
พร้อมทั้งด าเนินการก ากับควบคุมดูแลตรวจสอบอาคารและการใหบ้ริการดา้นช่างทีไ่ดม้าตรฐานความมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัยมีอัตลักษณ์และประหยัดพลังงาน 
 
พันธกิจ (Mission) 

 
1. สนับสนุนก าหนดก ากับและพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการมีมาตรฐานวิชาการ 

ที่สามารถสนองต่อความตอ้งการทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการด าเนินการพัฒนาเมืองท้ องถ่ิน 

และชุมชน 
3. พัฒนาปรับปรุงส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การผังเมืองและโยธาธิการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
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อ ำนำจหน้ำที ่
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545  
ข้อ 2 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการ 

การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ด าเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการก าหนดและก ากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ระบบการตั้งถ่ินฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการก าหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างดา้นสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วย 
การขุดดินและถมดินกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) วางและจัดท าผังเมืองประเภทอื่น ๆ  ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่ส่วนราชการอื่น
ร้องขอและด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้น ๆ 

(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังวิจัยติดตามประเมินผลและพัฒนา
มาตรฐานดา้นการผังเมืองและโยธาธิการรวมทั้งการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือดา้นการผังเมืองและโยธาธิการ 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการวางผังออกแบบควบคุมการก่อสร้างบูรณะเมืองหรืออาคารและสิ่งก่อสร้าง
ของหน่วยงานของรัฐ 

(5) ให้บริการและค าปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบงานก่อสร้างและงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมฯ
แก่หนว่ยงานต่าง ๆ 

(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างและควบคุมอาคารก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพืน้ฐาน
รวมทั้งการบูรณะและบ ารุงรักษา 

(7) ด าเนินการประสานก ากบัดูแลสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เป็นไปตามผังเมืองรวมทั้งก ากับตรวจสอบการใช้อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน 

(8) ด าเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
(9) ด าเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมทั้งหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี 

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร กรมโยธำธิกำรและผังเมือง (ภาคผนวก) 
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 และค าสั่ง  
กรมโยธาธิการและผงัเมือง ที่ 1808/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ค าสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ที่ 1809/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และค าสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 825/2563 
ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
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กรอบกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ 
 

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาวิวัฒน์  สังคมวัฒนธรรมการเมืองสิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้นประเทศไทยจึงต้องมีการทบทวน 
ปรับปรุงนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาประเทศให้ทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะ
ภารกิจด้านการผังเมืองที่เป็นภารกิจส าคัญ ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะทางกายภาพของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลก็ได้ให้ความส าคัญกับภารกิจด้านผังเมืองมาก โดยมีความมุ่งหวัง
ให้ผังเมือง สามารถเป็นกรอบชี้น าในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดท ายุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง 
โดยใช้เทคนิค Scenario Planning ซึ่งในกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงความจ าเป็น 
ในการพัฒนาในด้านของนโยบายส าคัญ ๆ ในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 
 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 

จากวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง 
และมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเพ่ือรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิตโครงสร้างทางสังคม
ค่านิยมทัศนคติการศึกษาระบบการปกครองและการใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของ
ประเทศที่มียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลมีคุณภาพและยั่งยืน 
ด้วยการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้ เข้มแข็งเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ 
ของประเทศให้อยู่ดีมีสุขรู้จักความพอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีระบบคุ้มกันที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนา 
ที่มุ่งสู่คุณภาพในทุกด้านและการจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศพร้อมทั้งวิเคราะห์ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นแม่แบบ 
ของการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศไทยอย่างเด่นชัดรวมทั้งยังเป็นเป้าหมายร่วมที่คนในสังคมไทย
พยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในขณะเดียวกันเพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่ 
มีศักยภาพสามารถการบริหารจัดการในระดับพ้ืนที่มีประสิทธิภาพการวางผังเมืองที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ก็มีส่วนส าคัญในการพัฒนาเมืองหรือชุมชน 
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แผนยุทธศำสตร์กระทรวงมหำดไทยพ.ศ. 2563 – 2565 
 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2563 – 2565มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ของประชาชน ซึ่งมีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
ที่แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยมีแผนงาน/โครงการ ลงไปถึงในระดับชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง 
ซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน
เพื่อให้การด าเนินงานภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะภารกิจ 
ด้านผังเมือง การพัฒนาเมืองหรือชุมชนการอาคารและการบริการด้านช่างก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน 
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับรวมทั้งสร้างจิตส านึก
และการบังคับใช้กฎหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบำยของผู้บริหำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความส าคัญในการวางรากฐานของบ้านเมือง คือ เรื่องผังเมืองเปรียบเสมือน
พิมพ์เขียวของการสร้างเมืองซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะก าหนดทิศทางของเมืองในอนาคตนอกจากนั้นยังให้ความส าคัญ
กับบทบาทของการเป็นช่างของแผ่นดินและสถาปนิกของแผ่นดินผู้บริหารได้มีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการเตรียมตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในปัจจุบันโดยด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ  
4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการผังเมือง วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอด  
สู่การวางผังระดับจังหวัด  

ด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีมาตรฐานโดยมีระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเข่ือนป้องกันตลิ่งระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

ด้านการอาคาร เพื่อให้อาคารมั่นคงปลอดภัยมีอัตลักษณ์ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน 
โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคารตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร 

ด้านการให้บริการด้านช่าง มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการ
ออกแบบอาคารทดสอบวัสดุและให้ค าปรึกษาด้านช่างกรมโยธาธิการและผังเมืองถือเป็นหน่วยงานหลักด้านช่าง
เป็นช่างหลวงของแผ่นดินเป็นสถาปนิกและนักผังเมืองของประเทศ 

ผู้บริหารของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนและด าเนินการตามภารกิจ 
ทั้ง 4 ด้านอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีความสุขอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ปัจจัยท่ีมีควำมส ำคัญต่อภำรกิจในอนำคต (Key Success Factor) 
ปจัจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Key Success Factors : KSF) เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จ

ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานทุกระดับมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 
ท าให้บุคลากรและผู้บริหารขององค์กรรู้ว่าตอ้งท าสิ่งใดบ้างเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิขององค์กรดว้ยเหตุน้ีปัจจัยหลัก
แห่งความส าเร็จจึงเป็นการให้หลักการแนวทางหรือวิธีการที่องค์กรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์หากปราศจากปัจจัย
แห่งความส าเร็จแล้ววิสัยทัศน์ขององค์กรก็จะไม่ไดร้ับการตอบสนอง ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จไม่จ าเป็นต้อง
วัดผลได้แต่จะท าหน้าที่ ช้ีน าหรือเป็นหลักส าคัญของการบรรลุวิสัยทัศน์ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร 
และท าให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขันโดยปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จสามารถก าหนดได้จากวิสัยทัศน์และภารกิจ
ขององค์กรโดยให้ความส าคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กร ไม่เน้นปัจจัยน าเข้าหรือกระบวนการ 
และมีความเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์พันธกิจหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมุ่งเน้นเฉพาะงานที่ส าคัญๆเท่านั้น
อยา่งไรก็ตามในการก าหนดปัจจยัหลักแห่งความส าเรจ็จะต้องมีความชัดเจนไม่คลมุเครือมีความหมายเฉพาะเจาะจง
และสามารถสื่อความหมายได้อย่างเดียวกันและต้องเข้าใจง่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจตรงกันถึงสิ่งที่องค์กร
มุ่งหวังและวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจากการวิเคราะห์ภารกิจกรมโยธาธิการและผงัเมอืงพบว่าปัจจัยส าคัญ
ที่ท าให้ภารกิจสามารถด าเนินต่อไปไดด้ีและประสบความส าเร็จประกอบไปด้วย 

1) มีการวางและจัดท าผงัเมอืงในระดับต่างๆอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและเป็นข้ันตอนมีการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของผังเมืองและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 
โดยให้มีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางและจัดท าผังเมือง 

2) ภารกิจการพัฒนาเมืองการอาคาร ที่มีก ากับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารรวมถึง 
การให้ค าปรึกษาแนะน าและให้บริการด้านช่างเพื่อให้งานก่อสร้างไดม้าตรฐานมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีอัตลักษณ์
และประหยัดพลังงาน 

3) มีการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งบุคลากรเป็นปัจจัยหลัก 
ที่ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรเนื่องจากเป็นสว่นส าคัญในการขับเคลื่อนภารกจิขององค์กรให้สามารถด าเนิน
ต่อไปข้างหนา้ได้ การที่บุคลากรของกรมมีทักษะและความรู้ความสามารถจะท าให้กระบวนการท างานมีความเป็น
มืออาชีพและมีประสิทธิภาพอีกทั้งความส าเร็จขององค์กรนั้นยังเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการน ากลยุทธ์ 
ไปประยุกต์ปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้บริหารควรมีการมอบหมายและก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงานสิ่งส าคัญ 
ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน
อยา่งถ่องแท้ 

4) การมีความพร้อมของทรัพยากร ไดแ้ก่ ปจัจัยดา้นเครื่องมือปัจจัยดา้นงบประมาณและจ านวนบุคลากร
ซึ่งความพร้อมของทรัพยากรเป็นข้อไดเ้ปรียบและจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภารกิจสามารถด าเนินต่อไปได ้

5) การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง โดยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนซึ่งปัจจัย
ด้านกฎหมายเปน็ปจัจยัที่จะท าให้ภารกิจดา้นการผังเมืองด าเนินตอ่ไปไดด้้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นล าดับ
ข้ันตอนรวมถึงลดความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนและยังทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

6) บูรณาการด าเนินงานและโครงสร้างด้านการผังเมืองขององค์กร มีการบูรณาการท างานร่วมกัน 
ในแตล่ะหน่วยงานและในทุกภาคส่วนเพื่อให้มีทิศทางการด าเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน 

7) มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพน้ัน 
จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน 
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ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือปัจจัยด้านบุคลากรองค์ความรู้และ 
การมีจิตส านึกเพื่อสาธารณะปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบายด้านการผังเมือง 
และปัจจัยด้านกฎหมายปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวล้วนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนองค์กร
ให้ประสบความส าเร็จ 
 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (Goal) 
 

เป้าหมายขององค์กรจะประสบความส าเร็จได้ก็ตอ่เมื่อภารกิจที่องค์กรด าเนินการอยู่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกคา้ได้อยา่งทั่วถึงทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งทุกภาคส่วนจะตอ้ง
อาศัยการบูรณาการท างานร่วมกันจึงจะท าให้ภารกิจนั้นสามารถประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
และสร้างความพึงพอใจไดใ้นทุกภาคสว่น นอกจากนี้การที่ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงเป้าหมายของภารกิจที่ชัดเจนว่า
คืออะไรและควรจะด าเนินการในเรื่องใดก่อน นอกจากจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อน 
ยังช่วยให้มีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรได้อยา่งเหมาะสมอีกด้วย 

นอกจากนี้  ความไม่สมดุลของการพัฒ นาพื้นที่ที่ ผ่ านมา ก่อให้ เกิดความเสื่อม โทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจนถึงข้ันใกล้วิกฤตและปัญหาน้ าท่วมมีการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ซ้ าซ้อนไม่เช่ือมโยงกันการให้บริการทางสังคมไม่ เพียงพอปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมต่าง ๆ  
ปัญหาเหล่านี้นอกจากจะท าให้คุณภาพชีวิตของคนไทยลดลงแล้ว ยังจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตการค้า 
การลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องมีการปรับ 
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึนภายใต้สภาวการณ์แข่งขันที่นับวันจะยิ่งทวี
ความรุนแรง ดังนั้นการที่พื้นที่ทั่วประเทศได้รับการวางและจัดท าผังเมืองจะช่วยสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ 
และสังคมเป็นการสนับสนุนและสร้างความพร้อมให้ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลก ขณะเดียวกันยังเป็น 
การรักษาความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จึงท าให้การพัฒนาในทุกด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน  
อีกทั้งการที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจด้านการผังเมอืง จะท าให้เมืองได้รับการพัฒนา
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวในอนาคตและการที่ผังเมืองได้รับการยอมรับ
และสนับสนุนในทุกฝ่ายจะสามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเสมอภาคในภูมิภาคได้อีกดว้ย 

ดังนั้น เป้าหมายการด าเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในอนาคต  คือ ประเทศมีผังเมือง 
เป็นกรอบช้ีน าในการพัฒนาเมือง/ชุมชน มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เหมาะสม มีความน่าอยู ่อาคารภาครัฐมีความมั่นคงแข็งแรงประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะสามารถสร้างความสมดุลระหว่างเมืองกับชนบท  ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยรวม อีกทั้งยังมีสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศด้วย 
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ควำมเสี่ยงของภำรกิจ (Risk) 
 

ความเสี่ยงในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) ของกรมโยธาธิการ
และผังเมอืง (Risk) เป็นความเสีย่งที่เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา เพราะแตล่ะภารกิจเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยตรง จึงต้องมีการวางแผนปฏิบัติราชการให้ เหมาะสม สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมซึ่งความเสี่ยงในการวางแผนปฏิบัติราชการส่ วนใหญ่มีความผิดพลาดในกระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมต่างๆ ท าให้มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ ทั้ งในด้านกายภาพของพื้นที่ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคาดการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตซึ่งถ้าหาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในเบื้องต้นผิดทิศทางก็จะส่งผลให้การวางแผนปฏิบัติราชการผิดทิศทางตามไปด้วย 
ซึ่งเป็นเหตุให้การด าเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

 

ดังนั้น กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจึงมีความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุ
ส าคัญที่ภารกิจผังเมืองมีความเสี่ยงและไม่สามารถช้ีน าการพัฒนาได้ จะพบว่าบุคลากรที่รับผิดชอบในข้ันตอน
ของการวิเคราะห์ข้อมูลขาดความรู้และความเช่ียวชาญในการวางแผน อีกทั้งยังไม่มีขอ้มูลที่ถูกต้องและทันสมัย 
ในการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในอนาคต ที่ส าคัญในกระบวนการวางแผนต้องมี 
การก าหนดเป้าหมาย (Goal) ไว้ชัดเจนสามารถด าเนินการได้และการวางแผนปฏิบัติราชการจะต้องสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้การด าเนินงานทันกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนซึ่งจากการวางแผนการปฏิบัติราชการ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) พบว่า มีขอ้จ ากัดและมีความเสี่ยงในการด าเนินการดังนี้ 

1) ข้อจ ากัดดา้นงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
2) ข้อจ ากัดของระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการแผนปฏิบัติราชการ เช่น การแผนงาน/โครงการในการ

สนับสนุนการวางและจัดท าผังเมืองการพัฒนาเมืองยังขาดความทันสมัยและไม่เช่ือมโยงกันและที่ส าคัญข้อมูลไม่ 
Automatic ในการ  update ในเรื ่องของการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน เช่น การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 
ของท้องถ่ิน เป็นต้น ท าให้ไม่เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภาพของเมืองไม่ dynamics 

3) ข้อจ ากัดในเรื่องของการลิดรอนสิทธิต่าง ๆ ของประชาชน ท าให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้สว่นเสีย
ไม่ให้ความร่วมมือซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวที่แต่ละเมืองไม่มีทศิทางในการพัฒนาที่ชัดเจน 

ดังนั้น การจะผลักดันหรือขับเคลื่อนให้แผนปฏิบัติราชการประสบความส าเร็จ กรมโยธาธิการและผังเมือง
จะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ชัดเจนรวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อขจัดความเสี่ยง
และอุปสรรคใหล้ดลงไดม้ากที่สุดรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายผังเมืองให้ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาเมืองที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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ควำมเสี่ยงของภำรกิจ (Risk) 
 

ความเสี่ยงในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) ของกรมโยธาธิการ
และผังเมอืง (Risk) เป็นความเสีย่งที่เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา เพราะแตล่ะภารกิจเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยตรง จึงต้องมีการวางแผนปฏิบัติราชการให้ เหมาะสม สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมซึ่งความเสี่ยงในการวางแผนปฏิบัติราชการส่วนใหญ่มีความผิดพลาดในกระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท าให้มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ ทั้งในด้านกายภาพของพื้นที่ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคาดการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตซึ่งถ้าหาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในเบื้องต้นผิดทิศทางก็จะส่งผลให้การวางแผนปฏิบัติราชการผิดทิศทางตามไปด้วย 
ซึ่งเป็นเหตุให้การด าเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

 

ดังนั้น กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจึงมีความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุ
ส าคัญที่ภารกิจผังเมืองมีความเสี่ยงและไม่สามารถช้ีน าการพัฒนาได้ จะพบว่าบุคลากรที่รับผิดชอบในข้ันตอน
ของการวิเคราะห์ข้อมูลขาดความรู้และความเช่ียวชาญในการวางแผน อีกทั้งยังไม่มีขอ้มูลที่ถูกต้องและทันสมัย 
ในการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในอนาคต ที่ส าคัญในกระบวนการวางแผนต้องมี 
การก าหนดเป้าหมาย (Goal) ไว้ชัดเจนสามารถด าเนินการได้และการวางแผนปฏิบัติราชการจะต้องสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้การด าเนินงานทันกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนซึ่งจากการวางแผนการปฏิบัติราชการ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) พบว่า มีขอ้จ ากัดและมีความเสี่ยงในการด าเนินการดังนี้ 

1) ข้อจ ากัดดา้นงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
2) ข้อจ ากัดของระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการแผนปฏิบัติราชการ เช่น การแผนงาน/โครงการในการ

สนับสนุนการวางและจัดท าผังเมืองการพัฒนาเมืองยังขาดความทันสมัยและไม่เช่ือมโยงกันและที่ส าคัญข้อมูลไม่ 
Automatic ในการ update ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารของท้องถ่ิน 
เป็นต้น ท าให้ไม่เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภาพของเมืองไม่ dynamics 

3) ข้อจ ากัดในเรื่องของการลิดรอนสิทธิต่าง ๆ ของประชาชน ท าให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้สว่นเสีย
ไม่ให้ความร่วมมือซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวที่แต่ละเมืองไม่มีทศิทางในการพัฒนาที่ชัดเจน 

ดังนั้น การจะผลักดันหรือขับเคลื่อนให้แผนปฏิบัติราชการประสบความส าเร็จ กรมโยธาธิการและผังเมือง
จะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ชัดเจนรวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อขจัดความเสี่ยง
และอุปสรรคใหล้ดลงไดม้ากที่สุดรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายผังเมืองให้ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาเมืองที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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กำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน 
 

โดยสามารถก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานจ าแนกตามแต่ละจุดยืนยุทธศาสตร์ ดังนี ้

1. ผังเมืองทุกระดับเป็นกรอบช้ีน าในการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์เชิงรุก : 
(1) ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศด้านกายภาพด้วยการวางผังเมือง 
(2) ผลักดันให้ผังเมืองทุกระดับน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
(3) บูรณาการงานผังเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน: 
(1) สร้างเครือข่ายให้เห็นความส าคัญของผังเมืองโดยการให้ข้อมูลดา้นการผังเมืองที่ถูกต้อง 
(2) ประชาสัมพันธ์งานดา้นการผังเมืองและการพัฒนาเมือง 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข : 
(1) พัฒนากฎหมายผังเมือง 
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลดา้นการผังเมือง 
(3) บูรณาการการท างานด้านผังเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การพัฒนาและปรับปรุงเมอืงใหม้ีศักยภาพเพื่อรองรบัการขยายตัวของเมอืงและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

กลยุทธ์เชิงรุก : 
(1) ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 
(2) พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับศักยภาพของเมือง 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน :  
(1) พัฒนาเครือข่ายให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง 
(2) ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข : 
(1) บูรณาการข้อมูลการพัฒนาเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(2) เพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

3. การก ากับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร 

กลยุทธ์เชิงรุก :  
(1) ให้ก ากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
(2) เพิ่มบทบาทกรมฯให้สามารถซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารภาครัฐที่ไม่มีความปลอดภัย 
(3) การก าหนดรายการคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอาคาร 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน :  
(1) สง่เสริมสนับสนุนให้หนว่ยงานภาครัฐและเจ้าของอาคารตระหนักถึงระบบความปลอดภัยในอาคาร 
(2) สง่เสริมให้เจ้าของอาคารใช้วัสดุก่อสร้างที่หลากหลายและได้มาตรฐาน 
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กลยุทธ์เชิงแก้ไข :  
(1) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการอาคาร 
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลอาคารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(3) เพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการอาคาร 
(4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานอาคาร 
 

๔. การพัฒนาอาคารสร้างสรรค์ให้มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมรองรับ 
ภัยพิบัติและมีอัตลักษณ์ 

กลยุทธ์เชิงรุก :  
(1) สง่เสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นประโยชน์จากอาคารสร้างสรรค์ 
(2) พัฒนาการออกแบบอาคารที่สร้างสรรค์ 
(3) สนับสนุนให้มีการก่อสร้างตามแบบอาคารสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน :  
(1) สง่เสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้หนว่ยงานภาครัฐเห็นคุณประโยชนข์องอาคารสร้างสรรค์ 
(2) บูรณาการข้อมูลดา้นอาคารเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข : 
(1) จัดท าคู่มือมาตรฐานงานด้านช่างในดา้นอาคารสร้างสรรค์ 
(2) เพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในด้านช่างและด้านอาคารสร้างสรรค์ 
(3) สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกแบบและพัฒนาอาคารสร้างสรรค์ 

๕. การพัฒนาฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ์เชิงรุก :  
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข :  
(1) บูรณาการการจัดเก็บข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(2) สนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับบุคลากร 
(3) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน าระบบฐานข้อมูลที่ถูกตอ้งไปใช้ในกระบวนการด าเนินงาน 

๖. การเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดและระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์เชิงรุก :  
(1) วางแผนการด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย 
(2) สร้างเครือข่ายดา้นผังเมืองพัฒนาเมืองความปลอดภัยในอาคารและอาคารสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน : 
(1) พัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข : 
(1) พัฒนากระบวนการและบูรณาการการท างานร่วมกับเครือข่าย 
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๗. การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานตามภารกิจ 

กลยุทธ์เชิงรุก :  
(1) ก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าประสงค์ของภารกิจ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน :  
(1) ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร 
(2) ปรับปรุงกฎหมายขององค์กร 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข :  
(1) เพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
(2) สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง 
(3) พัฒนากระบวนการด าเนินงานและข้ันตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 
 
จากก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานดังกลา่ว กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถน าไปประยุกต์ใช้

หรือเป็นเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการด าเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งอาจจะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรพัฒนากระบวนการด าเนินงานและพัฒนากฎหมาย
เพื่อให้รองรับและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปวางแผนงาน/
โครงการในการพัฒนาประเทศพร้อมขอรับการสนับสนุนในด้านของงบประมาณในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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กำรเช่ือมโยงยุทธศำสตร์ 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของกรมโยธำธกิำรและผังเมือง กระทรวงมหำดไทย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
1) ผลสัมฤทธ์ิ : พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่มีการประกาศบังคับใช้ผังเมือง มีการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาพื้นที่ มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ตัวช้ีวัด : จ านวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ด าเนินการปรับปรุงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเพื่อเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด (16 ผัง) 
- ตัวช้ีวัด : ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ มีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน จากการป้องกันผลกระทบจากปัญหา อุทกภัยน้ าท่วมพื้นที่ชุมชน  
ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ (79,607 ไร่) 

- ตัวช้ีวัด : พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ าที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ า  
ทั่วประเทศ (113,969 เมตร) 

- ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการส ารวจ วิเคราะห์จัดท าผังร่าง และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด 
(ข้ันตอน 1 – 4) (ร้อยละ 100) 

- ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 100) 
 ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน 

(1) ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบช้ีน าในการพัฒนา 
  ตัวช้ีวัดเชิงประมาณ : พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมือง (139 ผัง) 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับการวางผงัเมืองแล้วเสร็จ 

มีการประกาศบังคับใช้และเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง 
(ร้อยละ 100) 

(2) บรรเทาน้ าท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ และพื้นที่การเกษตรอย่างเป็นระบบ 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ (79,607 ไร่) 
  เชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ าภายในประเทศที่ได้รับการป้องกัน  

(113,969 เมตร) 
(3) ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง 

  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนพื้นที่ ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่าอยู่ปลอดภัย (219 แห่ง) 

  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนความต้องการประชาชนในพื้นที่ได้รบัการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของความต้องการรวม  
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(4) พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 
มีความน่าอยู่ ปลอดภัย และรองรับการเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนพื้นที่เมืองและชุมชน ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (125 แห่ง) 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง 

การปรับปรงุภูมิทศัน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสรา้งพื้นฐานต่าง ๆ  
ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า  
(ร้อยละ 80) 

(5) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงข้ึน 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

(21 แห่ง) 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
(6) เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  (19 แห่ง) 

  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 

(7) เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง ไม่น้อยกว่า   

(10 ผัง) 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (1 แห่ง) 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก (8 แห่ง) 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
(8) พื้นที่เมือง/ชุมชนในเขตพื้นที่บูรณาการภาคมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนพื้นที่เมืองและชุมชน ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (66 แห่ง) 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง 

การปรับปรงุภูมิทศัน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า  
(ร้อยละ 80) 
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(9) งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จ 

และเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณท่ีก าหนด (6 แห่ง) 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานได้มาตรฐาน 

ตามหลักวิชาการ สวยงาม สมพระเกียรติ (ร้อยละ 100) 
(10) พ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศและพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ได้รับการป้องกันการกัดเซาะ 

มิให้เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวร่องน้ าลึกท่ีเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างประเทศมิให้เปลี่ยนแปลง เพื่อขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน  
และป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ชาติ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศและ  

พ้ืนชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันการพังทลาย (43,895 เมตร) 
 
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ผลผลิตที่ 1 : กำรให้บริกำรด้ำนช่ำงและก ำกับดูแลอำคำร 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพ่ือให้งานบริการด้านช่างตลอดจนงานก่อสร้างต่าง ๆ ได้มาตรฐานหลักวิชาการและมีความปลอดภัย 
- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้สอยอาคารอย่างมีมาตรฐาน โดยจัดให้  

มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎระเบียบข้อกฎหมายให้ทันสมัย มีผลการบังคับใช้ พร้อมทั้ง
มีการติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : จ านวนงานที่ให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านช่าง (123,000 ครั้ง) 
 ตัวชี้วัด : จ านวนอาคารภาครัฐที่ได้รับการก ากับ ดูแล และตรวจสอบ (5,500 อาคาร) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : งานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตาม
กฎหมาย (ร้อยละ 100) 
 ตัวชี้วัด :  ข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทในการบังคับใช้กฎหมายอาคารลดลง (ร้อยละ 20) 
 ตัวชี้วัด : การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง (ร้อยละ 80) 

 
แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ 
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
 วัตถุประสงค์ :  

- สนับสนุนด้านออกแบบ ก่อสร้าง และบ ารุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน 
 เชิงปริมาณ : 
  ตัวชี้วัด : จ านวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จ และเป็นไปตาม
พระราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณท่ีก าหนด (6 แห่ง) 
 เชิงคุณภาพ : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม 
สมพระเกียรต ิ(ร้อยละ 100) 
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แผนงำนยุทธศำสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหำท่ีมีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งเพ่ือป้องกันกำรสูญเสียดินแดนของประเทศ 
 วัตถุประสงค์ :  

- ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ 
รักษาเขตแดนทางธรรมชาติตลอดแนวแม่น้ าชายแดน และป้องกันการพังทลายของตลิ่ง  
ริมทะเล 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : ความยาวของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ได้รับการป้องกันการพังทลาย (43,895 เมตร) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : เข่ือนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
 

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำพ้ืนท่ีและเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 
โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีตำมผังเมือง 
 วัตถุประสงค์ :  

- พื้นที่ ชุมชนได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐาน ประชาชนและชุมชนได้รับ  
ความสะดวกและปลอดภัยในการด ารงชีวิต 

 เชิงปริมาณ :  
  ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (109 แห่ง) 
  ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบรายละเอียด (28 แห่ง) 
  ตัวช้ีวัด : จ านวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ าที่ถูกก าจัด (1,234,000 ตัน) 
 เชิงคุณภาพ :  

ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100) 

โครงกำรท่ี 2 : โครงกำรท่ีดินท่ีได้รับกำรจัดรูปเพ่ือพัฒนำ 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามระบบ
มาตรฐานผังเมืองรวม โดยการจัดเตรียมสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ให้เพียงพอกบักิจกรรม
ที่ก าหนดตามผังเมืองรวมหรือเป็นการพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทและพื้นที่ เป็นเป้าหมาย  
ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ และนโยบายการพัฒนาของเทศบาล 
และจังหวัดโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยของประชาชน  
โดยส่วนรวม 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน (2,196 ไร่) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างในพื้นที่จัดรูปที่ดินมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
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โครงกำรที่ 3 :  โครงกำรวำงและสนับสนุนด้ำนกำรผังเมือง 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพ่ือก าหนดนโยบาย โครงการ และมาตรการทางด้านผังเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปพัฒนาพ้ืนที่
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : จ านวนผังเมอืงที่จัดท า (139 ผัง) 
 ตัวชี้วัด : จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง 
(132 แห่ง) 
 ตัวชี้วัด : จ านวนพื้นที่ท่ีมีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) (45 แห่ง) 
 ตัวชี้วัด : จ านวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) (10 ผัง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : พ้ืนที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้และ 
มีกรอบแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 100) 

 

แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรต ำบลม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพ่ือก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้เกิด
ความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : จ านวนพ้ืนที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย (219 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : จ านวนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการตอบสนองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของความต้องการ 
  

แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อกำรท่องเที่ยว 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพ่ือก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึง และพัฒนา 
ด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวชี้วัด : จ านวนพื้นที่เพ่ือการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (21 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100) 
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แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนท่ีระดับภำค 
โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรเสริมศักยภำพของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเมืองเป้ำหมำยและเมืองชำยแดนเพ่ือขยำย
ฐำนเศรษฐกิจของภำคเหนือ 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพื่อยกระดับ เช่ือมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป้าหมาย และเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเช่ือมโยง
การตลาดในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมศักยภาพเมืองเป้าหมาย
และเมืองชายแดนภาคเหนือ (1 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100) 

โครงกำรท่ี 2 : โครงกำรพัฒนำกลุ่มท่องเท่ียวอำรยธรรมล้ำนนำและกลุ่มชำติพันธุ์ 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวล้านนา กลุ่มชาติพันธ์ุ และการบริการ 
เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 
และกลุ่มชาติพันธ์ุ (1 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100) 

โครงกำรท่ี 3 : โครงกำรพัฒนำกลุ่มท่องเท่ียวเชิงธรรมชำติ 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการบริการ 
เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามแนวทางกลุ่มท่องเที่ยว 
เชิงธรรมชาติ (6 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100)  

โครงกำรท่ี 4 : โครงกำรส่งเสริมกำรค้ำชำยแดน 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อพัฒนามาตรฐานด่านชายแดนและเช่ือมโยงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน (1 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ :   
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100) 
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โครงกำรท่ี 5 : โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25 แห่ง) 

 เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100)  

โครงกำรท่ี 6 : โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรพัฒนำท่ียั่งยืนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าเดิม แหล่งน้ าธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าเพื่อป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง 

 เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ า (1 แห่ง) 

 เชิงคุณภาพ : 
  ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

(ร้อยละ 100)  
โครงกำรท่ี 7 : โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ ำโขง – เชิงกีฬำ 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง – เชิงกีฬา 
 เชิงปริมาณ :  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง – เชิงกีฬา (4 แห่ง) 

 เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100)  

โครงกำรท่ี 8 : โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจตำมแนวชำยแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อพัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ 
สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จให้ได้มาตรฐานสากล 

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงชายแดนให้มีความสมบูรณ์ 
- เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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 เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
ตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ (2 แห่ง) 

 เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100)  

โครงกำรท่ี 9 : โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเท่ียวธรรมชำติ 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 
 เชิงปริมาณ :  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ธรรมชาติ (3 แห่ง) 

 เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100)  

โครงกำรท่ี 10 : โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (3 แห่ง) 

 เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100)  

โครงกำรท่ี 11 : โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงธรรมชำติและนิเวศน์ 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ 
 เชิงปริมาณ :  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติและนิเวศน์ (2 แห่ง) 

 เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100) 
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โครงกำรท่ี 12 : โครงกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและกำรค้ำเมืองชำยแดน 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและเช่ือมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ชายแดน พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนให้เป็น
ศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยวของภาค 

 เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 
และการค้าเมืองชายแดน (1 แห่ง) 

 เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100)  

โครงกำรท่ี 13 : โครงกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวของภำคตะวันออก  
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก 
 เชิงปริมาณ :  

 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของ  
ภาคตะวันออก (2 แห่ง) 

 เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100)  

โครงกำรท่ี 14 : โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวชำยทะเลนำนำชำติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี -ระยอง ให้มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานสากล 

 เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวชายทะเล
นานาชาติ (4 แห่ง) 

 เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100)  

โครงกำรท่ี 15 : โครงกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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เชิงปริมาณ : 
ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ : 

ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100)  

โครงกำรท่ี 16 : โครงกำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงจังหวัดเป็นเมืองน่ำอยู่ 
วัตถุประสงค์ : 

- เพื่อให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับการเป็นเมืองน่าอยู่ของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยและรองรับการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม 

เชิงปริมาณ : 
ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมือง

ศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ (1 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ : 

ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100)  

โครงกำรท่ี 17 : โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ : 

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
เชิงปริมาณ : 

ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงประเพณีวัฒนธรรม (1 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ : 

ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100)  

โครงกำรท่ี 18 : โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเท่ียวอำรยธรรมอีสำนใต้ 
วัตถุประสงค์ : 

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 
เชิงปริมาณ :  

ตัวช้ีวัด : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต้ (2 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ : 

ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100)  
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แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการที่1 : โครงการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพ่ือก าหนดแนวทางและแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถ
รองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การค้าโลจิสติก และปัจจัยพื้นฐานของชุมชน 

- เพ่ือก่อสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงและพัฒนาในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : จ านวนโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนาในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (19 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวชี้วัด : โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100) 

 

แผนงำนบูรณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรพัฒนำพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพ่ือก าหนดและจัดท ารายละเอียดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- ก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส่งเสริมและสนับสนุนตามนโยบายในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : พ้ืนที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง ไม่น้อยกว่า (10 ผัง) 
 ตัวชี้วัด : จ านวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพ่ือพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (1 แห่ง) 
 ตัวชี้วัด : จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (8 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
(ร้อยละ 100) 

 

แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ ำภำยในประเทศ 
 วัตถุประสงค์ : 

- ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ าภายในประเทศ 
เชิงปริมาณ :  
 ตัวชี้วัด : ความยาวของพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้าภายในประเทศที่ได้รับการป้องกัน (113,969 เมตร) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวชี้วัด : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  
(ร้อยละ 100) 
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โครงกำรท่ี 2 : โครงกำรป้องกันน้ ำท่วมพ้ืนท่ีชุมชน 
 วัตถุประสงค์ : 

- พื้นที่เมือง ชุมชน และพื้นที่ส าคัญทางเศรษฐกิจมีความปลอดภัยจากปัญหาน้ าท่วม  
เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้ าท่วม (79,607 ไร่) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยและน้ าท่วมมีคุณภาพ  
และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  (ร้อยละ 100) 
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

      ควำมเสี่ยง  คือ  เหตุการณ์/การกระท าใดๆ  ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน  
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว  
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง  หมายถึง  ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ
การด าเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้  
อย่างมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นส าคัญ 

ลักษณะของควำมเสี่ยง  ความเสี่ยงนั้นสามารถมองแยกเป็น  3  ส่วน  ดังนี้ 
1. ปัจจัยเสี่ยง  คือ  สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง 
2. เหตุการณ์เสี่ยง  คือ  เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย 
3. ผลกระทบของความเสี่ยง  คือ  ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์เสี่ยง 

กำรจัดกำรระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
   รวบรวมความเสี่ยง 
   วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว  

        หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
   จัดล าดับความส าคัญของปจัจัยเสี่ยง 
   จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
   ด าเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
   สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 

 
การบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยค านึงถึง

ปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย   
แล้วพิจารณาหาแนวทางในการป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่ านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
หรือด าเนินการตามแผน 

การบริหารความเสีย่งนัน้จะอาศัยข้ันตอนที่ต่อเนื่อง เริ่มจากการระบุความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบ  
ประเมินผลกระทบจากความเสี่ยง และหาแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง พร้อมทั้งตรวจสอบว่าแนวทาง
ในการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ถูกด าเนินการตามที่วางแผนไว้ 
 
ควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ สว่นราชการตอ้งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านตา่ง ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และด าเนินการวางมาตรการ
บริหารความเสี่ยง 
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ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้น 
ในกระบวนงานหลักขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มคา่ ความโป่รงใสตรวจสอบได้ เป็นต้น รวมถึง สวนราชการต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการก ากับ
ดูแลตนเองที่ดีด้วย โดยต้องมีการจัดท าแผนธรรมาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการก ากับ
ดูแลตนเองที่ดี 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่วนราชการต้องมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ โดยต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อก าจัด ป้องกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ  
โดยสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และการส ารองและกู้ คืนข้อมูลจากความเสียหาย (Backup and 
Recovery) 

2. มีการจัดท าแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

3. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบ Anti-Virus 
ระบบไฟฟ้าส ารอง เป็นต้น 

4. มีการก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (Access rights) 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำร  ส่วนราชการต้องมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่สร้างคุณค่า
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

 วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 ความคุ้มค่าของการควบคุม 
 ความทันการณ์ของการติดตามและบอกเหตุ 
 ความสม่ าเสมอของกลไกการควบคุม 
 การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 

 
กำรประเมินควำมเสี่ยง 

 โอกำสท่ีจะเกิด (L : Likelihood) คือ ระดับของโอกาสหรือความบ่อยครั้งที่จะเกิดความเสี่ยง) 
 ผลกระทบ (I : Impact) คือ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทีเ่กิดข้ึน 

1 =  โอกาสเกิดน้อยทีสุ่ด / รุนแรงนอ้ยทีสุ่ด 
2 =  โอกาสเกิดน้อย / รุนแรงนอ้ย 
3 =  โอกาสเกิดปานกลาง / รุนแรงปานกลาง 
4 =  โอกาสเกิดมาก / รุนแรงมาก 
5 =  โอกาสเกิดมากที่สุด / รุนแรงมากที่สุด 

     ระดับความเสี่ยง = L x I 
 

Naphapron
Typewritten Text
 ๒๖



การบริหารความเส่ียง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

 
 
กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

 รวมคะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับความเสียหาย/ผลกระทบ เพื่อจัดล าดับความส าคัญ 
 และใช้การตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควรเร่งจัดการก่อน 
 จัดท าแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารและคนในองค์กรได้เห็นภาพรวมว่าความเสี่ยงมีการกระจายตัว  

 อย่างไร 
 
แผนภูมิควำมเสี่ยง 
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กำรวิเครำะห์ถึงต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับภำยใต้ทำงเลือก 
       การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง 
          การถ่ายโอนความเสี่ยง 
          การยอมรบัความเสี่ยง 
         การควบคุมความเสี่ยง 
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กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำร 
ตำมกำรระบเุหตุและปัจจัยของแต่ละหน่วยงำน 

ท่ี หน่วยงำน 

ควำมเสี่ยง หลีกเลี่ยงได ้
ถ่ำยโอนได้ 
ยอมรับได้ 
ควบคุมได้ 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ท่ีมีอยู่/ต้องด ำเนินกำร 
(รายละเอียดในภาคผนวก) 

มี ไม่ม ี

1 ส านักสนบัสนุนและพฒันาตามผังเมือง √/o   √ 

2 ส านักสถาปัตยกรรม √/o   √ 

3 ส านักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ √/o   √ 

4 ส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  √  - 
5 กองควบคุมการก่อสร้าง √/o   √ (หน่วยร่วม กคส. สนอ.) 

6 กองออกแบบก่อสร้างพลบัพลาพิธีและโครงการ
พิเศษ 

 √  - 

7 กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสด ุ √/o   √ 

8 กองบรูณะและบ ารุงรกัษา  √  - 
9 กองมาตรฐานราคากลาง √/o   √ 

10 ส านักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 1  √  - 
11 ส านักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 2  √  - 
12 ส านักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 3  √  - 
13 ส านักผงัเมืองรวม √/o   √ (หน่วยร่วม สวป. สวผ. ยผจ.) 

14 ส านักผงัประเทศและผังภาค √/o   √ 

15 ส านักวิเคราะห์และประเมินผล  √  - 
16 ส านักวิศวกรรมการผังเมือง  √  - 
17 กองผงัเฉพาะ  √  - 
18 ส านักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่ √/0   √ 

19 สถาบันพฒันาบุคลากรด้านการพฒันาเมือง √/o,f,c   √ 

20 กองการเจ้าหน้าที ่  √  - 
21 ส านักงานเลขานุการกรม  √  - 
22 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ  √  - 
23 กองคลงั  √  - 
24 กองแผนงาน √/0  √ - 
25 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  √  - 
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การบริหารความเส่ียง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร                                                                                                                  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  

                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

ที ่ หน่วยงำน 

ควำมเสี่ยง หลีกเลี่ยงได้ 
ถ่ำยโอนได้ 
ยอมรับได้ 
ควบคุมได้ 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่/ต้องด ำเนินกำร มี ไม่มี 

26 กองนิติการ  √  - 
27 กลุ่มตรวจสอบภายใน  √  - 
28 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  √  - 
29 กองตรวจราชการ  √  - 
30 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์  √  - 
31 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง

แห่งชาติ 
 √  - 

32 ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ √/o,f   √ 
 
กำรรำยงำนผล 

 รายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
  รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือน เมษายน 2564 
  รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือน ตุลาคม 2564 

            
 วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงครั้งนี้ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้หาวิธีการปรับปรุงกระบวนการ/

กิจกรรมในการด าเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะท าให้กิจกรรมส าคัญขององค์กรไม่บรรลุผล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ และทบทวนผลการด าเนินงาน
เพ่ือน าไปบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และบริหารจัดการในปีต่อไป 
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การบริหารความเส่ียง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร                                                                                                                  กรมโยธาธกิารและผังเมือง  

                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

ภาคผนวก 
 

 โครงสร้างองค์การ 
 แผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน 
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โครงสรางการแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองและรายชื่อผูบริหารหนวยงาน

     

 

                       

                                                  

-  สํานัก/ กอง ตามกฎกระทรวง 2557

- สวนราชการภายใน

- ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ

  (กลุมงานอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน  กองการเจาหนาที่)     อํานวยการ ระดับตน

  :D/งานกลุมงานอัตราฯ/ฐานขอมูล/โครงสรางรวมใหม ปรับปรุง ณ วันที่ 22 ธ.ค. 63

สํานักงานเลขานุการกรม
นายพีรพงษ จนัทรา (รก.) 

สํานักพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ         
วาท่ี ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

สํานักวิศวกรรมการผังเมือง
นายสมเกียรติ สิริพิทักษเดช

กองแผนงาน
นายเกิดศกัด์ิ  ยะโสธร

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธิบดี
 นายสมชาย  เมธวัฒนธรากุล 

2. นายคธาทพิย ์ เอีย่มกมลา

3. นายสมหวงั บญุระยอง

4. วา่ที่ พ.ต.อดศิกัด ิ ์นอ้ยสุวรรณ

  ภาคเหนือ
    1.  กําแพงเพชร ( นายสุรเดช ศรีคํามูล รก.) 
    2.  เชยีงราย (นายณรงค  นํ้าผึ้ง) 
    3.  เชียงใหม (นายวิรัช  ต่ังมั่นคงวรกุล )
    4.  ตาก ( นายณรงคเดช  ฉิมเล็ก )
    5.  นครสวรรค (น.ส.นิรชา  บัณฑิตยชาติ )
    6.  นาน  (นายนพรตัน มะโน )
   7.  พะเยา (นายถกนธ  ขายสุวรรณ )
    8.  พิจิตร (นายพีรพล  จันทพรรณ )
    9.  พิษณุโลก (นายนรนิทร กวางทอง )
   10.  เพชรบูรณ (นายนิพนธ เนยเมืองปก)
   11.  แพร (น.ส.สิริกุล  เลี้ยงอนันต รก.)
   12.  แมฮองสอน (นายกิติพงษ ท่ีปรึกษา รก.)  
   13.  ลาํปาง (นายประทีป ประคองวงศ )
   14.  ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค )
   15.   สุโขทัย (นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร )
   16.  อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศริมิงคลวิชย รก.) 
   17.  อุทัยธานี (นายสวุิทย เถ่ือนนอย รก.)

ผูตรวจราชการกรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   1.  กาฬสินธุ (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล รก.) 
   2.  ขอนแกน (นายอดิเรก  วัฒนาอุดมชยั)
   3.  ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)
   4.  นครพนม  (นายชิตชัย อินทรพาณิชย)
   5.  นครราชสีมา (นายประสิทธ์ิ ศรีภริมย รก.)
   6.  บุรีรัมย (นายบัณฑิต โพธิดก รก.)
   7.  บงึกาฬ  (นายอนุชา  เจริญพันธ ) 
   8.  มกุดาหาร  (นายวาศักด์ิ  เจิมจิระ )
   9.  มหาสารคาม  (นายศิรวัชร ออนเหลา รก.)
  10.  ยโสธร (นายธีรพงศ  ไชยราช)
  11.  รอยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรีรัตน )
  12.  เลย  (นายสมพงษ ผลพัฒนกุล)
  13.  ศรสีะเกษ  (นายพิศฐศักด์ิ รัตนวรรณี)
  14.  สกลนคร  (นายชยัวัฒน ปลายเนิน รก.)
  15.  สุรินทร (นายธนโชติ เกษตรสิงห รก. นายสจัจา 
พุกสุขสกุล ชวยราชการ สน.ผูตรวจราชการกรม)
  16.  หนองคาย (นายวิชยั เพ็ญดี)
  17.  หนองบัวลําภู (น.ส.สุมาลี บุบผาอินทร รก.)
  18.  อุบลราชธานี (นายภพ  ภูสมปอง )
  19.  อุดรธานี  (นายพรเทพ  ศรวีรานันท)
  20.  อํานาจเจรญิ (นายปรพล เจรญิพงษ รก.)

ภาคกลาง
   1.  กาญจนบุรี  (นายประหยัด ตะคอนรัมย) 

    2.  จันทบุรี (นายสุวรรณ เจริญพร)
    3.  ฉะเชงิเทรา  (นายเฉลมิพล  ต.สุวรรณ )
    4.  ชลบุรี  (นายศักด์ิสิทธ์ิ ศิริรัตตัญู)
    5.  ชยันาท  (นายมโีชค นัฎสถาพร)
    6.  ตราด (นายอนันต  ประเสริฐผล รก.) 
    7.  นครนายก  (นายปรีดี สถิตยชัยวัฒนา รก.)
    8.  นครปฐม (นางเปรมจิต หอมจันทนากุล)
    9.  นนทบรุ ี (นายชาญวิชญ  สริสินุทรานนท)
   10.  ปทุมธานี  (น.ส.บุษนี  แพรวิศวกิจ )
   11.  ปราจีนบุรี (นายวิทยา วงศเมือง )
   12.  ประจวบคีรีขันธ (นายสวิุทย  พลเสน รก.)  
   13.  พระนครศรอียุธยา ( นายสกัรนิทร  อินทรสถิตย ) 
   14.  เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์ )
   15.  ระยอง (นายธวัชชยั สุภาผล รก.)
   16.  ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
   17.  ลพบุรี  (นายสงบ วงศสวรรค)
   18.  สมุทรสาคร (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย)  
   19.  สมทุรสงคราม (น.ส.พรรณทิพย เปยมพุทธากุล  ) 
   20.  สมุทรปราการ (นายขจรศักด์ิ  สถาวรจนัทร )
   21.  สระแกว (น.ส.สุภรณ เวชกรณ )

กองนิตกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ

นางจินตนา อุดมพลานุรักษ  (รก.)
กองควบคุมการกอสราง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

สํานักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร

สํานักผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภนูาคพันธุ

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี

 นายกรกฎ วงษสุวรรณ (รก.)
 กองคลงั

นางภัททิรา  สุริวรรณ

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบรหิาร   นายเกษม  โคเลศิ 

กองผังเมืองเฉพาะ
นายอุดม จติตวงค

สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางพิชญณัชชา ศรีหริัญรัตน

กองออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี
และโครงการพเิศษ

นายพิษณุ  มูลกะรัตน 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

1. ผชช.ดานการผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.โสมวิภา โยธะพันธุ ) 

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

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

4. ผชช.ดานวิเคราะหและประเมินผล (สพม.)
(นางเอ้ือมพร  วงศสวัสด์ิกุล ) 

5. ผชช.ดานการสํารวจและแผนท่ี (สวผ.)
(นายเกียรติศักด์ิ อมรประเสริฐสุข) 

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

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)

 (นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณะชัย ) 
(นายกนก สุจริตสัญชัย )

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

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

กองวิเคราะหวิจัยและทดสอบวัสดุ
นายอุทิศ  รักสัจจะ

กองบูรณะและบํารุงรักษา
นายพรพนม บัวชืน่ 

กองตรวจราชการ
นายสาโรช เอกสกุลวงศ

สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางบงกช  สุวรรณเดช

กองมาตรฐานราคากลาง
นายอนันต  สิริพฤกษา 

สํานักงานเลขานุการกรม
นายพีรพงษ จนัทรา (รก.) 

สํานักพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ         
วาท่ี ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

สํานักวิศวกรรมการผังเมือง
นายสมเกียรติ สิริพิทักษเดช

กองแผนงาน
นายเกิดศกัด์ิ  ยะโสธร

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธิบดี
 นายสมชาย  เมธวัฒนธรากุล 

1. 

2. วาที่ พ.ต.อดิศักด์ิ นอยสุวรรณ

3. นายสมหวัง บุญระยอง

4. นายสมพร กาญจนนิรันดร

  ภาคเหนือ
    1.  กําแพงเพชร ( นายสุรเดช ศรีคํามูล รก.) 
    2.  เชยีงราย (นายณรงค  นํ้าผึ้ง) 
    3.  เชียงใหม (นายวิรัช  ต่ังมั่นคงวรกุล )
    4.  ตาก ( นายณรงคเดช  ฉิมเล็ก )
    5.  นครสวรรค (น.ส.นิรชา  บัณฑิตยชาติ )
    6.  นาน  (นายนพรตัน มะโน )
   7.  พะเยา (นายถกนธ  ขายสุวรรณ )
    8.  พิจิตร (นายพีรพล  จันทพรรณ )
    9.  พิษณุโลก (นายนรนิทร กวางทอง )
   10.  เพชรบูรณ (นายนิพนธ เนยเมืองปก)
   11.  แพร (น.ส.สิริกุล  เลี้ยงอนันต รก.)
   12.  แมฮองสอน (นายกิติพงษ ท่ีปรึกษา รก.)  
   13.  ลาํปาง (นายประทีป ประคองวงศ )
   14.  ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค )
   15.   สุโขทัย (นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร )
   16.  อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศริมิงคลวิชย รก.) 
   17.  อุทัยธานี (นายสวุิทย เถ่ือนนอย รก.)

ผูตรวจราชการกรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   1.  กาฬสินธุ (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล รก.) 
   2.  ขอนแกน (นายอดิเรก  วัฒนาอุดมชยั)
   3.  ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)
   4.  นครพนม  (นายชิตชัย อินทรพาณิชย)
   5.  นครราชสีมา (นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท)
   6.  บุรีรัมย (นายบัณฑิต โพธิดก รก.)
   7.  บงึกาฬ  (นายอนุชา  เจริญพันธ ) 
   8.  มกุดาหาร  (นายวาศักด์ิ  เจิมจิระ )
   9.  มหาสารคาม  (นายศิรวัชร ออนเหลา รก.)
  10.  ยโสธร (นายธีรพงศ  ไชยราช)
  11.  รอยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรีรัตน )
  12.  เลย  (นายสมพงษ ผลพัฒนกุล)
  13.  ศรสีะเกษ  (นายพิศฐศักด์ิ รัตนวรรณี)
  14.  สกลนคร  (นายชยัวัฒน ปลายเนิน รก.)
  15.  สุรินทร (นายธนโชติ เกษตรสิงห รก. นายสจัจา 
พุกสุขสกุล ชวยราชการ สน.ผูตรวจราชการกรม)
  16.  หนองคาย (นายวิชยั เพ็ญดี)
  17.  หนองบัวลําภู (น.ส.สุมาลี บุบผาอินทร รก.)
  18.  อุบลราชธานี (นายภพ  ภูสมปอง )
  19.  อุดรธานี  (นายพรเทพ  ศรวีรานันท)
  20.  อํานาจเจรญิ (นายปรพล เจรญิพงษ รก.)

ภาคกลาง
   1.  กาญจนบุรี  (นายประหยัด ตะคอนรัมย) 

    2.  จันทบุรี (นายสุวรรณ เจริญพร)
    3.  ฉะเชงิเทรา  (นายเฉลมิพล  ต.สุวรรณ )
    4.  ชลบุรี  (นายศักด์ิสิทธ์ิ ศิริรัตตัญู)
    5.  ชยันาท  (นายมโีชค นัฎสถาพร)
    6.  ตราด (นายอนันต  ประเสริฐผล รก.) 
    7.  นครนายก  (นายประสิทธ์ิ ศรีภิรมย รก.)
    8.  นครปฐม (นางเปรมจิต หอมจันทนากุล)
    9.  นนทบรุ ี (นายชาญวิชญ  สริสินุทรานนท)
   10.  ปทุมธานี  (น.ส.บุษนี  แพรวิศวกิจ )
   11.  ปราจีนบุรี (นายวิทยา วงศเมือง )
   12.  ประจวบคีรีขันธ (นายสวิุทย  พลเสน รก.)  
   13.  พระนครศรอียุธยา ( นายสกัรนิทร  อินทรสถิตย ) 
   14.  เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์ )
   15.  ระยอง (นายธวัชชยั สุภาผล รก.)
   16.  ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
   17.  ลพบุรี  (นายสงบ วงศสวรรค)
   18.  สมุทรสาคร (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย)  
   19.  สมทุรสงคราม (น.ส.พรรณทิพย เปยมพุทธากุล  ) 
   20.  สมุทรปราการ (นายขจรศักด์ิ  สถาวรจนัทร )
   21.  สระแกว (น.ส.สุภรณ เวชกรณ )

กองนิตกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ

นางจินตนา อุดมพลานุรักษ  (รก.)
กองควบคุมการกอสราง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

สํานักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร

สํานักผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สํานักสถาปตยกรรม
นายวิษณุ  อยูดี

สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภนูาคพันธุ

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี

 นายกรกฎ วงษสุวรรณ (รก.)
 กองคลงั

นางภัททิรา  สุริวรรณ

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบรหิาร   นายเกษม  โคเลศิ 

กองผังเมืองเฉพาะ
นายอุดม จติตวงค

สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางพิชญณัชชา ศรีหริัญรัตน

กองออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี
และโครงการพเิศษ

นายพิษณุ  มูลกะรัตน 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

1. ผชช.ดานการผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.โสมวิภา โยธะพันธุ ) 

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

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

4. ผชช.ดานวิเคราะหและประเมินผล (สพม.)
(นางเอ้ือมพร  วงศสวัสด์ิกุล ) 

5. ผชช.ดานการสํารวจและแผนท่ี (สวผ.)
(นายเกียรติศักด์ิ อมรประเสริฐสุข) 

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

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)

 (นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณะชัย ) 
(นายกนก สุจริตสัญชัย )

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

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

กองวิเคราะหวิจัยและทดสอบวัสดุ
นายอุทิศ  รักสัจจะ

กองบูรณะและบํารุงรักษา
นายพรพนม บัวชืน่ 

กองตรวจราชการ
นายสาโรช เอกสกุลวงศ

สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางบงกช  สุวรรณเดช

กองมาตรฐานราคากลาง
นายอนันต  สิริพฤกษา 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายพรพจน เพ็ญพาส

สํานักงานเลขานุการกรม
นายพีรพงษ จนัทรา

สํานักพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ         
น.ส.สิริกุล  เลี้ยงอนันต (รก.)

สํานักวิศวกรรมการผังเมือง
นายเกียรติศักด์ิ อมรประเสริฐสุข (รก.)

กองแผนงาน
นายเกิดศกัด์ิ  ยะโสธร

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง

น.ส.อรอาภา โลหวีระ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธิบดี
นายอนวัช สุวรรณเดช

รองอธิบดี 
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

   นายดนัย สุนันทารอด

2. นายผดุงเดช ลือปยะพาณิชย

3. นายสถิตย  อินทามระ  

4. นายสุเมธ มีนาภา

5. นายทัน สรอยศักด์ิ 

7. นายสมพร กาญจนนิรันดร

8. นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท

  ภาคเหนือ
    1.  กําแพงเพชร (นายปรีดี สถิตยชัยวัฒนา) 
    2.  เชยีงราย (นายณรงค  นํ้าผึ้ง) 
    3.  เชียงใหม (นายวิรัช  ต่ังมั่นคงวรกุล)
    4.  ตาก ( นายณรงคเดช  ฉิมเล็ก)
    5.  นครสวรรค (น.ส.นิรชา  บัณฑิตยชาติ)
    6.  นาน  (นายนพรตัน มะโน)
   7.  พะเยา (นายถกนธ  ขายสุวรรณ)
    8.  พิจิตร (นายพีรพล  จันทพรรณ)
    9.  พิษณุโลก (นายนรนิทร กวางทอง)
   10.  เพชรบูรณ (วาง)
   11.  แพร (วาง)
   12.  แมฮองสอน (นายกิติพงษ ท่ีปรึกษา)  
   13.  ลาํปาง (นายประทีป ประคองวงศ)
   14.  ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค)
   15.   สุโขทัย (นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร)
   16.  อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศริมิงคลวิชย) 
   17.  อุทัยธานี (นายสวุิทย เถ่ือนนอย)

ผูตรวจราชการกรม

ภาคกลาง (ตอ)
   22.  สระบุรี (นางสาวสถาพร ลิม่พันธ)
   23.  สิงหบุรี (วาง)
   24.  สุพรรณบุรี (นายมโีชค นัฎสถาพร)
   25.  อางทอง (นายอธิราช  กนกเวชยันต) 
     
ภาคใต
   1. กระบี่  (นายวาศักด์ิ  เจิมจิระ)
   2. ชมุพร   (วาง)
   3. ตรงั (นายประคอง  ชนูวล) 
   4. นครศรีธรรมราช (นายทวี  ไขแกว)  
   5. นราธิวาส (นายอานนท  ทองสวาง)
   6. ปตตานี   (นายไมตรี สรรพสิน) 
   7.  พังงา (นายสุวิทย พันเสงี่ยม รกท.) 
   8.  พัทลุง (นายจิรวัฒน สุวรรณลิขิต)
   9. ภูเก็ต (นายสมมิตร  สมบูรณ) 
  10.ยะลา  (นายวีรพัฒน  บุณฑริก) 
  11.ระนอง  (นายรังสรรค ปานบุญ รกท.)
  12.สงขลา (นายสมบูรณ นวลเจริญ)
  13.สตูล (วาง)
  14.สรุาษฎรธานี  (นายกุมพล พฤฒิพฤกษ) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   1.  กาฬสินธุ (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล) 
   2.  ขอนแกน (นายอดิเรก  วัฒนาอุดมชยั)
   3.  ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)
   4.  นครพนม  (นายศิรวัชร ออนเหลา)
   5.  นครราชสีมา (นายประสิทธ์ิ ศรีภริมย)
   6.  บุรีรัมย (นายบัณฑิต โพธิดก)
   7.  บงึกาฬ  (นายอนุชา  เจริญพันธ) 
   8.  มกุดาหาร  (นายวิจิตร งามชื่น รก. 
นายสัจจา พุกสุขสกุล ปฏิบัติหนาท่ีท่ีกองตรวจราชการ)
   9.  มหาสารคาม  (วาง)
  10.  ยโสธร (นายธีรพงศ  ไชยราช)
  11.  รอยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรรีตัน)
  12.  เลย  (นายสมพงษ ผลพัฒนกุล)
  13.  ศรสีะเกษ  (นายพิศฐศักด์ิ รัตนวรรณี)
  14.  สกลนคร  (นายชยัวัฒน ปลายเนิน)
  15.  สุรินทร (นายธนโชติ เกษตรสิงห รก. )
  16.  หนองคาย (นายวิชยั เพ็ญดี)
  17.  หนองบัวลําภู (วาง)
  18.  อุบลราชธานี (นายภพ  ภูสมปอง )
  19.  อุดรธานี  (นายพรเทพ  ศรวีรานันท)
  20.  อํานาจเจรญิ (นายปรพล เจรญิพงษ)

ภาคกลาง
   1.  กาญจนบุรี  (วาง) 

    2.  จันทบุรี (นายสุวรรณ เจริญพร)
    3.  ฉะเชงิเทรา  (นายอนันต  ประเสริฐผล)
    4.  ชลบุรี  (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย)
    5.  ชยันาท  (นายสวิุทย  พลเสน)
    6.  ตราด (วาง) 
    7.  นครนายก  (วาง)
    8.  นครปฐม (นางเปรมจิต สงวนแกว)
    9.  นนทบรุ ี (นายชาญวิชญ  สริสินุทรานนท)
   10.  ปทุมธานี  (น.ส.บุษนี  แพรวิศวกิจ)
   11.  ปราจีนบุรี (วาง)
   12.  ประจวบคีรีขันธ (วาง)  
   13.  พระนครศรอียุธยา (น.ส.พรรณทิพย เปยมพุทธากุล) 
   14.  เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์)
   15.  ระยอง (นายธวัชชยั สุภาผล)
   16.  ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
   17.  ลพบุรี  (วาง)
   18.  สมุทรสาคร (นายประหยัด ตะคอนรัมย)  
   19.  สมุทรสงคราม (วาง) 
   20.  สมุทรปราการ (นายนิพนธ เนยเมอืงปก)
   21.  สระแกว (น.ส.สุภรณ เวชกรณ)

กองนิตกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
นางจินตนา อุดมพลานุรักษ 

กองควบคุมการกอสราง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

นายสนิทิธ์ิ บุญสิทธ์ิ

สํานักผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ
 นายวิบลูย  ลีพัฒนากิจ

สํานักสถาปตยกรรม
นายวิษณุ  อยูดี

สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภนูาคพันธุ

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

วิศวกรใหญ    (วาง) 

สถาปนิกใหญ    นายคธาทิพย เอี่ยมกมลา (รก.)

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน   (วาง) 

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี

 นายกรกฎ วงษสุวรรณ
 กองคลงั

นางภัททิรา  สุริวรรณ

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบรหิาร   นายเกษม  โคเลศิ 

กองผังเมืองเฉพาะ
นายอุดม จติตวงค

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
การผังเมืองแหงชาติ

นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ

สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางพิชญณัชชา ศรีหริัญรัตน

กองออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี
และโครงการพเิศษ

นายพิษณุ  มูลกะรัตน 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

1. ผชช.ดานการผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.ธิดารตัน พินิจถิรวงศ (รก.)) 

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

3. ผชช.ดานวิเคราะหผังเมือง (สพม.)
(น.ส.ศศิธร รนุดี)

4. ผชช.ดานวิเคราะหและประเมินผล (สพม.)
(นางเอ้ือมพร  วงศสวัสด์ิกุล) 

5. ผชช.ดานการสํารวจและแผนท่ี (สวผ.)
(นายเกียรติศักด์ิ อมรประเสริฐสุข) 

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

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)

 (นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณชัย) 
(นายกนก สุจริตสัญชัย )

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

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

10.วิศวกรโยธา ชช. (สสผ.)
(นายสหรฐั พิมพศักด์ิ)
(นายอรญั  กิติเรืองแสง)
(นายพิศุทธ์ิ สุขุม)  

11.วิศวกรโยธา ชช. (สนอ.)
(วาง)  
(นายอนวัช บรูพาชน) 

กองวิเคราะหวิจัยและทดสอบวัสดุ
นายอุทิศ  รักสัจจะ

กองบูรณะและบํารุงรักษา
นายพรพนม บัวชืน่ 

กองตรวจราชการ
นายยงศักด์ิ ใหญจริง

สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางบงกช  สุวรรณเดช

กองมาตรฐานราคากลาง
นายอนันต  สิริพฤกษา 

6. นายอิทธิพงศ  ตันมณี

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

ที่ปรึกษาดานการผังเมือง  นายสมเกียรติ สิริพิทักษเดช (รก.) 

รองอธิบดี
นายไตรรัตน พูลสวัสด์ิ

รองอธิบดี 
วาที่ ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

9. นายสักรินทร  อินทรสถิตย

10. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน 

11.  (วาง) 

12. (วาง) 

 - สํานักงานสนับสนุนและบริการดานชาง 1                      
นายพิษณุ  มูลกะรัตน
 - สํานักงานสนับสนุนและบริการดานชาง 2 
นายสมนึก ปราบนอก
- สํานักงานสนับสนุนและบริการดานชาง 3 

นายวิฑูรย  รตันไพศาลวงศ
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หน่วยงาน :  ส ำนักสนันสนุนและพัฒนำตำมผังเมือง

กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ : ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงเพ่ือป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/แผนงาน : ยุทธศำสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหำท่ีมีผลกระทบต่อควำมม่ันคง

ผลกระทบท าให้เกิดความเส่ียง : เน่ืองจำกเป็นแม่น  ำระหว่ำงประเทศกำรด ำเนินกำรจึงมีควำมระมัดระวังไม่ให้กระทบประเทศเพ่ือนบ้ำน

  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ

ปานกลาง ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปัจจัยภายนอก           
1.ปัจจุบันระดับแม่น ้าโขง
มีการเปล่ียนแปลงไม่
เป็นไปตามฤดูกาล

                                 
 1. เร่งรัดการท้างานก่อสร้าง
ให้สามารถด้าเนินการให้
สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง

                              
   -

                           
 1. เร่งรัดการท้างาน
ก่อสร้างให้สามารถ
ด้าเนินการให้สอดคล้อง
กับแผน

             
สสผ.

2. ประเทศเพ่ือนบ้านอาจ
ประท้วงไม่ให้ก่อสร้าง
เน่ืองจากได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตล่ิงฝ่ังไทย

2. ประสานกระทรวงการ
ต่างประเทศแจ้งโครงการท่ี
ได้รับงบประมาณก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้า
ชายแดนในแต่ละ
ปีงบประมาณ

(Risk) 

o

กำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรบริกำรและปฏิบัติงำน

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด 

 แล้วเสร็จ

2.เร่งรัดการท้างาน
ก่อสร้างให้สามารถ
ด้าเนินการให้สอดคล้อง
กับแผนประสาน
กระทรวงการ
ต่างประเทศแจ้ง
โครงการท่ีได้รับ
งบประมาณก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตล่ิงริม
แม่น ้าชายแดนในแต่ละ
ปีงบประมาณ

โอกาสท่ีจะด้าเนินการก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตล่ิงเพ่ือป้องกันการสูญเสีย
ดินแดนของประเทศไม่แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณท่ีได้รับ
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  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ(Risk) 

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด 

 แล้วเสร็จ

ปัจจัยภายใน                
   1.ผู้ควบคุมงานขาด
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์และความ
รับผิดชอบในการควบคุม
งานให้เป็นตามหลักวิชาการ

                                 
 1. มีคู่มือการควบคุมงาน   
 2. มีการฝึกอบรมการ
ควบคุมงานก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตล่ิง                   
 3. มีระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย

                         
 1. ผู้ควบคุมงานขาด
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์และ
ความรับผิดชอบ      
 2. สภาพภูมิอากาศ
และสภาพภูมิประเทศ

                           
1. ให้ผู้ควบคุมงาน
ได้รับการอบรมเทคนิด
การควบคุมงาน         
2. ประสานท้องถ่ินใน
การส่งมอบพื นท่ีแก่ผู้รับ
จ้างโดยเร็ว

 แบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบก่อสร้างไม่
ชัดเจน ขัดแย้งกัน ต้อง
แก้ไขแบบหรือ
เปล่ียนแปลงรายการ

การพัสดุ พ.ศ. 2535 ไม่เอื ออ้านวย         
3. ผู้รับจ้างขาดสภาพ
คล่อง ขาดเคร่ืองมือ
ก่อสร้าง

 ความไม่พร้อมของพื นท่ี
ก่อสร้าง

3. ปรับแผนการก่อสร้าง
ให้สอดคล้องกับดินฟ้า
อากาศ
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หน่วยงาน :  ส ำนักสนันสนุนและพัฒนำตำมผังเมือง

กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ : ก่อสร้างโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามผังเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/แผนงาน : แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำพ้ืนท่ีและเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ

ผลกระทบท าให้เกิดความเส่ียง : เน่ืองจำกเป็นงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนจึงต้องระมัดระวังไม่ให้งำนรุกล้ ำไปในเขตพ้ืนท่ีของประชำชนหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ

  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ

3x2=
   6  

 
(ปาน
กลาง)

                                 
 1. เร่งรัดการท างานก่อสร้าง
ให้สามารถด าเนินการให้
สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง

                          
  1. สภาพภูมิอากาศ 
และสภาพภูมิประเทศ
ไม่เอ้ืออ านวย

สสผ.
กคส.
สบม.

ก.ย. 64

2. ประสานอปท. เพ่ือให้
ยืนยันการส่งมอบพ้ืนท่ีให้
ผู้รับจ้างเข้าด าเนิน        
การก่อสร้าง และยืนยันการ
รับมอบพ้ืนท่ีเม่ือด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 -

ก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้ังแต่
เร่ิมต้นขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ

                            
  1. เร่งรัดการท างาน
ก่อสร้างให้สามารถ
ด าเนินการให้สอดคล้อง
กับแผนและปรับ
แผนการก่อสร้างให้
สอดคล้องกับดินฟ้า
อากาศ                   
2. ประสานอปท. 
เพ่ือให้ยืนยันการส่ง
มอบพ้ืนท่ีให้ผู้รับจ้าง
เข้าด าเนินการก่อสร้าง
และยืนยันการรับมอบ
พ้ืนท่ีเม่ือด าเนินการ

(Risk) 

โอกาสท่ีจะด าเนินการก่อสร้าง
ไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
ท่ีได้รับ

o ปัจจัยภายนอก            
1. สภาพภูมิอากาศ และ
สภาพภูมิประเทศไม่
เอ้ืออ านวยท าให้การ
ด าเนินการก่อสร้างชะงัก 
และไม่สะดวกในการขน
ย้ายวัสดุก่อสร้าง           
                             
 2. ความไม่พร้อมของ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง

3 2

กำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรบริกำรและปฏิบัติงำน

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด

  แล้ว

เสร็จ
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  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ(Risk) 

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด

  แล้ว

เสร็จ
ปัจจัยภายใน              
1.ผู้ควบคุมงานขาดความรู้
 ทักษะ ประสบการณ์และ
ความรับผิดชอบในการ
ควบคุมงานให้เป็นตาม
หลักวิชาการ

                                 
 1. มีคู่มือการควบคุมงาน
และมีการฝึกอบรม
“การควบคุมงานก่อสร้าง”

                         
 1. ผู้ควบคุมงาน
ขาดความรู้ทักษะ
ประสบการณ์และ
ความรับผิดชอบ

                          
1.จัดให้ผู้ควบคุมงาน
ได้รับการอบรมอย่าง
ต่อเน่ือง

2. แบบแปลนและ
รายการประกอบแบบ
ก่อสร้างไม่ชัดเจน ขัดแย้ง
กัน ต้องแก้ไขแบบหรือ
เปล่ียนแปลงรายการ

2. มีการตรวจสอบแบบ
แปลนรายการประกอบแบบ 
และพ้ืนท่ีก่อสร้างพร้อมท้ัง
ติดตามและประเมินผลการ
ก่อสร้าง

 - 2. ปรับปรุงการส ารวจ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง เขียน
แบบและประมาณราคา
ให้ตรงกับความเป็นจริง

3. ผู้รับจ้างขาดสภาพ
คล่องในด้านการเงิน

3. เปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างเบิก
เงินข้ามงวดงานได้เพ่ือ
บริหารงานได้ตามท่ีก าหนด

3. ผู้รับจ้างขาดสภาพ
คล่องขาดเคร่ืองมือ
ก่อสร้าง
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หน่วยงาน :  สถาปัตยกรรม

กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ :    การให้บริการด้านช่างและก ากับดูแลอาคาร

ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/แผนงาน :    แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลกระทบท าให้เกิดความเส่ียง :   การด าเนินงานในการให้บริการด้านช่างและก ากับดูแลอาคารไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและเกิดความล่าช้า

  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ

o สูง ปาน 
กลาง

สูง ๑. จ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอเม่ือเทียบกับ
ปริมาณงาน

๑. ให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา                  
๒. มอบหมายงาน

๑.อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ช ารุดและไม่เพียงพอต่อ
การใช้งานโดยเฉพาะ

๑. จัดการฝึกอบรม
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมความรู้
และทักษะ

สสถ. ก.ย. 64

๒. บุคลากรขาดองค์
ความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์

ตามความเหมาะสม 
สอดคล้องกับความรู้ และ
ประสบการณ์ของ          

คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ประยุกต์                   
๒. บุคลากรขาดทักษะใน

๒. จัดซ้ือคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมประยุกต์ท่ี
ทันสมัย

๓. อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
เช่น คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ 
ไม่เพียงพอและล้าสมัย

บุคลากรแต่ละคน        
๓. ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมความรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์       

การใช้โปรแกรมประยุกต์
๓. ผู้ขอรับบริการให้ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน เน่ืองจากไม่ 
เข้าใจหรือไม่ทราบข้อมูล

 ๓. จ้างบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน     
๔. ประสานเพ่ือช้ีแจ้ง
ข้อมูลท่ีต้องการกับ

๔. ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีได้รับ
จากผู้ขอรับบริการไม่
เพียงพอส าหรับการ
ออกแบบ

๔. จัดซ้ืออุปกรณ์และ
เคร่ืองมือท่ีทันสมัยให้
เพียงพอต่อการใช้งาน    
๕. ซ่อมแซมและ

ท่ีชัดเจน                   
๔. ไม่มีการก าหนด
ระยะเวลาในการ
ออกแบบและจัดท าแบบ

ผู้ขอรับบริการโดยตรง 
ผ่านการประชุม โทรศัพท์
หรืออีเมล                  
๕. จัดท าแผนปฏิบัติงาน

๕. แบบก่อสร้างไม่ตรงกับ
ความต้องการของรับบริการ

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือเป็นประจ า     
๖. จัดท าแบบฟอร์มแจก

ก่อสร้างท่ีชัดเจนระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(สสถ. สวค. กมร.)

แจงข้อมูลท่ีต้องการส่งให้
ผู้ขอรับบริการ

จ านวนงานท่ีให้บริการ  
ด้านการออกแบบ      
(งานสถาปัตยกรรม 
มัณฑนศิลป์และภูมิ
สถาปัตยกรรม)          
และงานให้ค าปรึกษาด้าน
ช่างไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด

ก าหนดระยะเวลาในการ
ออกแบบและจัดท าแบบ
ก่อสร้างระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
(สสถ. สวค. กมร.)

(Risk) 

การบริหารความเส่ียงในการบริการและปฏิบัติงาน

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด 

 แล้วเสร็จ
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  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ(Risk) 

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด 

 แล้วเสร็จ

๗. จัดส่งแบบร่างให้ผู้
ขอรับบริการอนุมัติ
แบบอย่างเป็นทางการ 
ก่อนเร่ิมด าเนินการเขียน
แบบก่อสร้าง
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หน่วยงาน :  ส ำนักวิศวกรรมโครงสร้ำงและงำนระบบ

กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ : การให้บริการด้านช่างและก ากับดูแลอาคาร
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/แผนงาน : แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ผลกระทบท าให้เกิดความเส่ียง : กำรด ำเนินงำนในกำรให้บริกำรด้ำนช่ำงและก ำกับดูแลอำคำรไม่เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนและเกิดควำมล่ำช้ำ

  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ

สูง ปาน
กลาง

สูง 1. จ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน

1. มอบหมายงานตามความ
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความรู้และประสบการณ์ของ
บุคลากรแต่ละคน

1. อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือช ารุดและไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน
โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมประยุกต์

1. จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมประยุกต์
ท่ีทันสมัย
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2. บุคลากรขาดทักษะ
และประสบการณ์

2. ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ความรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์

 2. บุคลากรขาด
ทักษะในการใช้
โปรแกรมประยุกต์

2. จัดฝึกอบรมบุคลากร
 เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ 
ในการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ท่ีทันสมัย

3. อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ 
เช่น คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมประยุกต์ ต่าง ๆ 
ไม่เพียงพอและล้าสมัย

 3. ให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา

3. จ้างบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

4. จัดซ้ืออุปกรณ์และ
เคร่ืองมือท่ีทันสมัยให้
เพียงพอต่อการใช้งาน
5. ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเป็น
ประจ า

ปริมาณงานท่ีให้บริการด้านช่างและ
ก ากับดูแลอาคารไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด

o

กำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรบริกำรและปฏิบัติงำน

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด  

แล้วเสร็จ(Risk) 
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หน่วยงาน :  กองควบคุมการก่อสร้าง

กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ : การด าเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบ้ับท่ี 5) 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลกระทบท าให้เกิดความเส่ียง : -

  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ

ปานกลาง ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

1. มีการอบรมหลักสูตรผู้
ตรวจสอบอาคาร

1. ให้ผู้ตรวจสอบ
อาคารได้รับการอบรม
อย่างต่อเน่ือง

    กคส.   
    สนอ.
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2. มีคู่มือการตรวจสอบอาคาร 2.จัดท าแผนสร้างความ
เข้าใจให้หน่วยงานหรือ

2. หน่วยงานหรือเจ้าของ
อาคารยังขาดความรู้ 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

3. มีพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2558

ในข้ันตอนและวิธีการ
ตรวจสอบอาคารท่ี
ถูกต้อง

3. หน่วยงานหรือเจ้าของ
อาคาร ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับ
เอกสารรายงานท่ีมี
ข้อแนะน าในการแก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องอย่าง
จริงจัง

3. หน่วยงานหรือ
เจ้าของอาคารไม่ไห้
ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบอาคาร

1. ผู้ตรวจสอบมีความรู้
ความเข้าใจในข้ันตอนและ
วิธีการตรวจสอบไม่
ครอบคลุมตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 5)
 2558

1. ผู้ตรวจสอบบางคน
ขาดทักษะ 
ประสบการณ์ และ
ความรับผิดชอบ       
2. ผู้ตรวจสอบบางคน
ยังไม่มีความเข้าใจ

เจ้าของอาคารได้ทราบ
 และประสานงานก่อน
เข้าร่วมการตรวจสอบ

(Risk) 

การด าเนินการตรวจสอบความ
ปลอดภัยอาคาร ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 5) 2558

o

การบริหารความเส่ียงในการบริการและปฏิบัติงาน

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด 

 แล้วเสร็จ
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หน่วยงาน :  กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ

กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ : งานทดสอบวัสดุ
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/แผนงาน : งานด้านปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม

ผลกระทบท าให้เกิดความเส่ียง : เคร่ืองมือและบุคลากร

  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ

o ปานกลาง ปาน
กลาง

สูง 1. บุคลากรไม่เพียงพอ 1. ด าเนินการจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดาเอกชนเพ่ือเสริม
การปฏิบัติงาน

หัวหน้ากลุ่ม
งาน

-

o ค่อนข้าง
รุนแรง

น้อยมาก ปาน
กลาง

 2. เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทดสอบมีสภาพ
เก่าและมีความล้าสมัย

2. มีการควบคุมพร้อมตรวจเช็ค
อุปกรณ์และเคร่ืองมือทดสอบท่ี
มีอยู่ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ

3. จัดต้ังค าของบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนเคร่ืองมือให้ทันสมัย
และเพียงพอ

2. อุบัติเหตุจากการใช้เคร่ืองมือ
ทดสอบในขณะปฏิบัติงาน

1. เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทดสอบบาง
ชนิดมีอยู่เพียง 1 ตัว
 เช่น เคร่ืองทดสอบ
แรงดึงเหล็กหากเกิด
การช ารุดเสียหายจะ
ส่งผลให้ไม่สามารถ
ท างานได้

1. มีการฝึกอบรมและ
ทบทวนความรู้ให้
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือเป็นการ
บริหารจัดการบุคลากร
ของกองให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด
2. มีการเอาใจใส่ดูแล
ซ่อมแซมเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทดสอบต่าง ๆ 
เพ่ือให้พร้อมใช้งานได้
อยู่เสมอหากพบอาการ
ผิดปกติท่ีจะส่งผลต่อ
กระบวนการทดสอบ
วัสดุต้องรีบรายงานทันที

(Risk) 

1. การให้บริการทดสอบไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานระยะเวลาในการ
ด าเนินการ

ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด

  แล้ว

เสร็จ

การบริหารความเส่ียงในการบริการและปฏิบัติงาน

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม
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หน่วยงาน :  กองมาตรฐานราคากลาง
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ : -
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/แผนงาน : -
ผลกระทบท าให้เกิดความเส่ียง : -

  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ

o สูง สูง สูง 1. ขาดทรัพยากรบุคคล 
(ข้าราชการ) ในการ
ปฏิบัติงาน

 1. ขยายอัตราก าลังเพ่ือ
รองรับปริมาณงาน
ประมาณราคาก่อสร้าง

กมร.

 2. แผนการปฏิบัติงาน
ออกแบบก่อสร้าง ไม่
สอดคล้องกับแบบท่ี
ก าหนดไว้

2. ขอความร่วมมือ
หน่วยงานหลักปฏิบัติ
ตามแผนการออกแบบ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

3. รายละเอียดของแบบ
แปลนของโครงการ
ก่อสร้างไม่สมบูรณ์

3. ตรวจสอบ
รายละเอียดแบบแปลน
ก่อสร้างฯ ก่อน
ด าเนินการประมาณ
ราคาก่อสร้าง

4. ราคาวัสดุก่อสร้าง บาง
รายการไม่มีราคาก่อสร้าง
กระทรวงพาณิชย์

4. จัดหาหลักเกณฑ์
ราคางานก่อสร้าง

5. ปริมาณงานโครงการมี
มากไม่สอดคล้องกับ
บุคลากร

 3. ตรวจสอบแบบแปลน
การก่อสร้างก่อนด าเนินการ
ประมาณราคางานก่อสร้าง
4. มีการตรวจสอบราคาวัสดุ
ทุกเดือน

1. บุคลากรด้านการประมาณราคา 
ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ ข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนามาตรฐานราคากลางงาน
ก่อสร้าง ไม่เพียงพอ
2. แผนการปฏิบัติงานการออกแบบ
งานก่อสร้าง ส่วนของการประมาณ
ราคาไม่สอดคล้อง

4. ราคาวัสดุ บางรายการท่ีไม่มีใน
ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์
ต้องท าการสืบร้านค้า/ห้างร้าน/บริษัทฯ
5. ปริมาณงานออกแบบโครงการ
ก่อสร้างมีจ านวนมากข้ึน

3.รายละเอียดของแบบแปลนของ
โครงการการก่อสร้างไม่สมบูรณ์/บาง
โครงการมีการแก้ไขแบบแปลนไม่ได้
รับการประสานจากผู้ออกแบบ

การบริหารความเส่ียงในการบริการและปฏิบัติงาน

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด  

แล้วเสร็จ

1. จัดหาบุคลากร โดยการ
จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา เพ่ือมาเสริมการ
ปฏิบัติงานด้านการประมาณ
ราคา ศึกษาค้นคว้า ส ารวจ 
ข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
มาตรฐานราคากลางงาน
ก่อสร้าง
2. ก าหนดระยะเวลาในการ
ประมาณราคางานก่อสร้างให้
สอดคล้องกับงานประมาณ
ราคาก่อสร้างในแต่ละ
โครงการ โดยจัดตาม
ความส าคัญของแต่ละ
โครงการ

15 วัน เม่ือ
ได้รับแบบ
แปลนครบ
ทุกระบบของ
โครงการ

(Risk) 

Naphapron
Typewritten Text
๔๒



หน่วยงาน :  ส ำนักผังเมืองรวม

กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ : โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/แผนงาน : -

ผลกระทบท าให้เกิดความเส่ียง : กำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ร่วมกับท้องถ่ิน

  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ

กลาง กลาง กลาง 1. บุคลากรด้านการผัง
เมืองมีไม่เพียงพอ         
2. ข้ันตอนการวางและ
จัดท าผังเมืองมีหลาย
ข้ันตอนและมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน

การด าเนินงานยังไม่
เป็นไปตามแผนงานท่ี
ก าหนด

1. ส านักผังเมืองรวม
จัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปให้
ค าปรึกษาแนะน าและ
ช่วยส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด
และอปท.ในการ
ด าเนินการ

     สผม.   
     สวป.   
     สวผ.   

  สยผจ.

2. ประสานงาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เร่งรัดด าเนินการและ
ติดตาม

กำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรบริกำรและปฏิบัติงำน

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด

  แล้ว

เสร็จ
มีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานประจ าบีและมี
การมอบหมายจากผู้บริหาร
อย่างเป็นทางการในการ
ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษา
ด้านวิชาการ ตลอดจน
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการ
วางและจัดท าผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชน ตามเป้าหมาย

oการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน ร่วมกับท้องถ่ิน

3. ขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการรองรับ
ภารกิจด้านการผังเมือง
ค่อนข้างจ ากัด ท้ังด้าน
โครงสร้างบุคลากร 
งบประมาณและอุปกรณ์
ในการด าเนินงาน

(Risk) 
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หน่วยงาน :  ส ำนักจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ี
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ : โครงกำรท่ีดินท่ีได้รับกำรจัดรูปเพ่ือพัฒนำ
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/แผนงาน : ภูมิภำค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ผลกระทบท าให้เกิดความเส่ียง : กำรยอมรับในผังก ำหนดท่ีดินแปลงใหม่ของเจ้ำของท่ีดินท่ีเข้ำร่วมโครงกำร

  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ

1. ต้องมีการเจรจาช้ีแจงเพ่ือให้
ยอมรับหลักการก าหนดเร่ือง
ต่าง ๆ ของโครงการ

 - ก าหนดระยะเวลา
เพ่ือกระชับต่อการ
ด าเนินการ

ท าความเข้าใจข้ันตอน
และวิธีการจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

ผู้ด าเนินโครงการ

2. ให้เซ็นหนังสือยิมยอมการ
เข้าร่วมโครงการ

 - การยอมรับอัตรา
การปันส่วน

3. มีข้อกฎหมายและ
หลักเกณฑ์รองรับในการก าหนด
เร่ืองต่าง ๆ

 - เจ้าของท่ีดิน
อาจจะไม่ลงนามยิม
ยอมในผังท่ีดินแปลง

4. มีการค านวณท่ีเป็น
มาตรฐานและแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นธรรมในการก าหนด
อัตราปันส่วน

ใหม่

5. ให้มีการลงนามเห็นชอบกับ
การก าหนดท่ีดินแปลงใหม่และ
จ านวนค่าชดเชยของเจ้าของ
ท่ีดินท่ีเข้าร่วมโครงการ
6. ปฏิบัติตามข้ันตอนในการ
ด าเนินโครงการอย่างถูกต้อง
เป็นล าดับ

หมำยเหตุ นวัฒกรรมท่ีใช้ : จัดท ำโปรแกรมกำรค ำนวณสนับสนุนกำรจัดท ำผัง Replotting Desing

กำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรบริกำรและปฏิบัติงำน

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด 

 แล้วเสร็จ

เจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ใน
โครงการไม่ยอมรับ
การก าหนดท่ีดินแปลง
ใหม่และจ านวน
ค่าชดเชยระดับความเส่ียง ด้านผลกระทบ : 

งบประมาณ/เจ้าของท่ีดิน/ภาครัฐ

ตำมระยะ

ข้ันตอน

กฎหมำย

(Risk) 

1. การยินยอมเข้าร่วมของเจ้าของ
ท่ีดิน                                    
 2. การยอมรับในอัตราปันส่วนของ
เจ้าของท่ีดิน

o มาก - -
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หน่วยงาน :  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการผังเมือง

กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/แผนงาน : งานสนับสนุนภารกิจ

ผลกระทบท าให้เกิดความเส่ียง : กระบวนการด าเนินการฝึกอบรม

  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ

1. เป้าหมายของบุคลากรท่ี
เข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรง
ตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว้

1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์
แนวทางการปฏิบัติงานและ
คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน

1. มีการส ารวจความ
ต้องการ (Training 
need) ของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน

กลุ่มงานวางแผน
และประสานงาน

-

2. ส านัก/กอง/สยผจ. จัดส่ง
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามหลักสูตรท่ีเปิดฝึกอบรม 
ท าให้ผลส าเร็จของโครงการ
ไม่ได้ตามเป้าหมาย

2. จัดหาระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ    
พ.ศ. 2549 แก้ไขเพ่ิมเติม       
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552 และ  
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555

2. จัดท าแผนและ
ด าเนินการฝึกอบรมให้
ตรงกับความต้องการ
ของผู้เข้ารับการอบรม
ซ่ึงจะท าให้การอบรมมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

3. การประเมินผลการ
ฝึกอบรมไม่ได้ตามเป้าหมายท่ี
วางไว้

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้บุคลากรทุก
ระดับสามารถเข้ารับการอบรม
และน าความรู้มาใช้ปฏิบัติงานได้
จริง                                  
 4. มีหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมของกรม

3. การควบคุมท่ีมีอยู่มี
ความเหมาะสมเพียงพอ

การบริหารความเส่ียงในการบริการและปฏิบัติงาน

แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด  

แล้วเสร็จ

1. การจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรประจ าปี

-

ความเส่ียงท่ี

เหลืออยู่

การควบคุมความเส่ียง
(Risk) 

ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือตอบสนองต่อ
ความส าเร็จของภารกิจหลักและ
วิสัยทัศน์ ของกรมและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน ก.พ.
 และ ส านักงาน ก.พ.ร.

ปัจจัยเส่ียง

- -o/f/c -

ระดับความเส่ียง
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  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ให้
ข้อมูลคุณสมบัติท่ีถูกต้องและ
ชัดเจน

1. แจ้งหลักสูตร/โครงการ
ฝึกอบรม ให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพิจารณาคัดเลือก

1. มีการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเกณฑ์

กลุ่มงานฝึกอบรม

2. หน่วยงานส่งบุคลากรท่ีมี
คุณสมบัติไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้
ตรงตามคุณสมบัติท่ีก าหนด      
2. ตรวจสอบรายช่ือและ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กับฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม 
3. มีเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ของการฝึกอบรมในเร่ือง
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

การประกันคุณภาพ
ของการฝึกอบรมว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้
เข้ารับการอบรมท าให้
กลุ่มผู้เข้าอบรมตรง
ตามวัตถุประสงค์      
2. การควบคุมท่ีมีอยู่มี
ความเหมาะสมเพียงพอ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่
เข้ารับการฝึกอบรมครบตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดในหลักสูตร

1. มีแผนงานการฝึกอบรมและ
แจ้งเวียนแผนงาน/โครงการ
หลักสูตรประจ าปีให้บุคลากร
ภายในกรมทราบ

1. มีการทดสอบ
ความรู้ก่อนการ
ฝึกอบรมและหลังการ
ฝึกอบรม

1. กลุ่มงาน
ฝึกอบรม

2. ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร

2. จัดหาวิทยากรท่ีมีคุณสมบัติ
ให้ตรงกับหลักสูตร/โครงการท่ีจะ
จัดฝึกอบรม                       
3. ด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพของการฝึกอบรม 
เช่น                                 
 1. คุณสมบัติของวิทยากร       
 2. เทคนิคและวิธีการสอน       
 3. การรับรองผลการฝึกอบรม

2. ประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าอบรม
ระหว่างการฝึกอบรม
เป็นรายวิชา/วิทยากร 
3. มีการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ
ของการฝึกอบรม การ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพของ
การฝึกอบรม

 2. กลุ่มงาน
ติดตามและ
ประเมินผล

2. การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม                               
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ได้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมท่ีมีคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการของหลักสูตรท่ีจะอบรม

- - -

3. ด าเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน
หลังจากได้เข้ารับการฝึกอบรมใน
หัวข้อวิชาต่าง ๆ ในแต่ละหลักสูตร

- -o/c - - -

(Risk) 

o/c - -

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ี

เหลืออยู่

แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด  

แล้วเสร็จ
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  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ

ผู้ประเมินบางรายตอบ
แบบสอบถามไม่ตรงตามความ
เป็นจริง เน่ืองจากเร่งรีบ
หรือไม่อ่านแบบสอบถามให้
ชัดเจน

1. ช้ีแจงท าความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ
การตอบแบบสอบถาม           
2. มีการประเมินระหว่างการ
ฝึกอบรมและเม่ือส้ินสุดการ
ฝึกอบรม

1. ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. ผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ท่ีดีและมี
ความคุ้มค่า

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล

3. มีการติดตามผลหลังผ่านการ
ฝึกอบรมไปแล้วระยะหน่ึง

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด  

แล้วเสร็จ(Risk) 

- - - - -4. การประเมินผลการฝึกอบรม     
วัตถุประสงค์ :                        
1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม                      
2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่า

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ี

เหลืออยู่

แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

o/c

Naphapron
Typewritten Text
๔๘



หน่วยงาน :  ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ี

กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ : โครงการท่ี 2 โครงการท่ีดินท่ีได้รับการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/แผนงาน : แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำพ้ืนท่ีและเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ

ผลกระทบท าให้เกิดความเส่ียง : ร้อยละจ านวนเงินกู้ยืม/สนับสนุนจริง ต่อวงเงินงบประมาณจัดสรรตามแผนประจ าปี 2564

  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ

4 5 มีนำคม 

2564

2. ตรวจสอบความพร้อมและ
ความเหมาะสมของโครงการจัด
รูปท่ีดินฯ เพ่ือพิจารณา
สนับสนุนด้านการเงิน
3. เสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติเงินแก่โครงการจัดรูป
ท่ีดินฯ

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป, ฝ่าย
วิเคราะห์
ติดตามและการ
ลงทุน

กำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรบริกำรและปฏิบัติงำน

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด

  แล้ว

เสร็จ
(Risk) 

o/f การสนับสนุนด้านการเงิน
แก่โครงการจัดรูปท่ีดินฯ 
ไม่เป็นไปตามแผน

ภารกิจตามแผน
ด าเนินงาน : สนับสนุน
ด้านการเงินแก่โครงการ
จัดรูปท่ีดินฯ ให้แพร่หลาย
ตัวช้ีวัด
ร้อยละจ านวนเงินท่ีกู้ยืม/สนับสนุน
จริงต่อวงเงินงบประมาณจัดสรร
ตามแผน ประจ าปี 2564

20 
(ความ 
เส่ียง

ระดับ 
 สูง
มาก)

1. จัดท าหลักเกณฑ์ 
การสนับสนุนด้าน
การเงินแก่โครงการจัด
รูปท่ีดินฯ ให้ชัดเจน

2. ประสานความ
ร่วมมือกับส านักจัดรูป
ท่ีดินฯ และ ผู้ด าเนิน
โครงการจัดรูปท่ีดินฯ 
ท่ีมีศักยภาพและความ
พร้อมในการด าเนินงาน
เพ่ือเป็นโครงการ
ส ารองในการสนับสนุน
งบประมาณ

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ ไม่อนุมัติ
งบประมาณตามท่ี
โครงการเสนอ
เน่ืองจากไม่เข้า
หลักเกณฑ์ของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ
 หรือโครงการมี
หลักทรัพย์ค้ า
ประกันท่ีมีมูลค่า
ใกล้เคียงวงเงินกู้ยืม
จึงไม่สามารถ
พิจารณาอนุมัติเงินได้
เต็มจานวนเงินกู้

1. จัดท าแผนสนับสนุน
โครงการจัดรูปท่ีดินฯ และ
แผนการใช้จ่ายเงิน ตามผล
ส ารวจความต้องการของ ผู้
ด าเนินโครงการ ในแต่ละจังหวัด
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  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด

  แล้ว

เสร็จ
(Risk) 

3. เสนอขอปรับแผน
สนับสนุนโครงการฯ 
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และความ
ต้องการของผู้ด าเนิน
โครงการจัดรูปท่ีดินฯ 
ต่อคณะกรรมการ
บริหารกองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ
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หน่วยงาน :  กองแผนงาน

กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ :   การจัดท างบประมาณ, การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน, งานด้านการบริหารงานท่ัวไป

ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/แผนงาน :                -

ผลกระทบท าให้เกิดความเส่ียง :          -

  ผล  

กระทบ
โอกาส ระดับ

o   -   -   -  -  - ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไปกอง
แผนงาน

 -

o   -   -   - การด าเนินงานและการ
เบิกจ่ายของหน่วยงาน
ภายในเกิดความล่าช้ากว่า
แผน

มีการจัดท าหนังสือแจ้งทุกหน่วยงาน
ในสังกัดจัดท าแผนปฏิบัติการ และ
เปรียบเทียบแผน/ผลการด าเนินงาน
 หากไม่เป็นไปตามแผนจะมีการ
ประสานเพ่ือทราบปัญหาและหา
แนวทางแก้ไข

 -  - การควบคุมท่ีมี

อยู่เพียงพอ

เหมาะสม

o   -   -   - การเบิกจ่ายเงิน และการ
ด าเนินการ จัดซ้ือจัดจ้างมี
ความล่าช้า เน่ืองจากขาด
บุคลากร

มีการมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าท่ี
เป็นลายลักษณ์อักษรและวาง
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและเร่งรัด
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่าง
เคร่งครัด

 -  - การควบคุมท่ีมี

อยู่เพียงพอ

เหมาะสม

งานด้านการบริหารงาน
ท่ัวไป

มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
และด าเนินการตามปฏิทิน
งบประมาณและแนวทางท่ี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

หมายเหตุ

การควบคุมท่ีมี

อยู่เพียงพอ

เหมาะสม

(Risk) 

ความไม่แน่นอนและ
ปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ เช่น 
การเมือง สถานการณ์
บ้านเมือง ฯลฯ ท าให้
ระยะเวลาในการจัดท า
งบประมาณเกิดความ
คลาดเคล่ือน

การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน

ความเส่ียง ประเภท

ความเส่ียง 

(s/o/f/c)

ระดับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง การควบคุม ความเส่ียงท่ี

เหลืออยู่

แผนการปรับปรุง/

แนวทาง/วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ   ก าหนด 

 แล้วเสร็จ

การบริหารความเส่ียงในการบริการและปฏิบัติงาน

การจัดท างบประมาณ
ประจ าปี
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : กพร.
Administrative System Development Group : ASDG

http://office.dpt.go.th/asdg โทร. 02-299-4334 โทรสาร. 02-299-4337
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