
การบริหารความเสี่ยง
ในการบรกิารและการปฏิบตัิงาน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565



ก 

คํานํา 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ  
โดยแผนระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนระดับชาติว่าความมั่นคงและแผนระดับที่ 3 
ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการรายปีหรือแผนอ่ืน ๆ 
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงแผน ระดับ 3  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ดังน้ัน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปีโดยให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด ส่งให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผ่านทางระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ันจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบาย 
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรกให้จัดทําเป็นแผน 3 ปี โดยมี 
ห้วงระยะเวลาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจําเป็นต้องทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีและแนว
ทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ต้ัง
ไว้โดยแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) มีเน้ือหาสาระครอบคลุมภารกิจหลักของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองทั้ง 4 ด้านประกอบด้วยด้านการผังเมืองการพัฒนาเมืองการอาคารและการบริการด้านช่าง รวมท้ัง
สอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 และยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีรวมถึงยุทธศาสตร์และนโยบายสําคัญ ๆ เช่น ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น 

การบริหารความเสี่ยง จึงนําไปใช้ในกระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็น
ปัจจัยหน่ึงในการพิจารณายุทธศาสตร์ดังกล่าวและการนําไปสู่การปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                 กรมโยธาธิการและผังเมือง  

                                                                                                            กระทรวงมหาดไทย 

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 

คํานาํ           ก 
สารบญั           ข 
กรมโยธาธกิารและผงัเมือง ๑ 
 วิสัยทัศน์ (Vision)         ๑ 
 นิยามของวิสัยทัศน์ (Definition)        ๑ 
 พันธกิจ (Mission)         ๑ 
อํานาจหน้าที ่  ๒ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  ๓ 
กรอบการกาํหนดยทุธศาสตร์  ๔ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)      ๔ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565    ๔ 
นโยบายของผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง      ๔ 
ด้านความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      ๕ 
ความต้องการของผู้บริหารในระดับประเทศ       ๖ 
การพัฒนาการคาดการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต     ๖ 
ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อภารกิจในอนาคต (Key Success Factor)    ๖ 
เป้าหมายการดําเนินงานของหน่วยงาน (Goal)      ๘ 
ความเสี่ยงของภารกิจ (Risk)        ๙ 

เป้าหมายการดําเนนิงานของกรมโยธาธกิารและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย    ๑๐ 
ประจําปงีบประมาณ 256๕ 

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จา่ยงบประมาณ    ๑๐ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน       ๑๐ 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ    ๑๒ 
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง   ๑๒ 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัต ๑๒ 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ     ๑๓ 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ      ๑๔ 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    ๑๕ 
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว      ๑๕ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก               ๑๕ 
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า      ๑๖ 

การบริหารความเสี่ยง          ๑๗ 
การบรหิารความเสี่ยงขององค์การตามการระบเุหตแุละปัจจัยของแตล่ะหน่วยงาน   ๒๑ 
ภาคผนวก           ๒๓ 

โครงสร้างองค์การ         ๒๔ 
แผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน       ๒๕ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 
“เป็นองค์กรแกนนําของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมืองและการอาคารให้มีความน่าอยู่

ปลอดภัยรักษาสภาพแวดล้อมประหยัดพลังงานและมีอัตลักษณ์” 
 
นิยามของวิสัยทัศน์ (Definition) 
 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีอํานาจหน้าที่ในการวางและจัดทําผังเมืองการพัฒนาเมืองการอาคาร 
และการบริการด้านช่างโดยมุ่งเน้นการกําหนดนโยบายการวางผังเมืองเช่ือมโยงกันในทุกระดับเพ่ือให้กรอบช้ีนํา
ในการกํากับดูแลการพัฒนาพ้ืนที่เมืองชุมชนและพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือป้องกันบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัตินํ้าท่วมการพังทลายของตลิ่งริมแม่นํ้าและริมทะเลทั่วประเทศ
พร้อมทั้งดําเนินการกํากับควบคุมดูแลตรวจสอบอาคารและการให้บริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานความม่ันคงแข็งแรง
ปลอดภัยมีอัตลักษณ์และประหยัดพลังงาน 
 
พันธกิจ (Mission) 

 
1. สนับสนุนกําหนดกํากับและพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการมีมาตรฐานวิชาการ 

ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการดําเนินการพัฒนาเมืองท้องถิ่นและชุมชน 
3. พัฒนาปรับปรุงส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การผังเมืองและโยธาธิการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
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อํานาจหน้าที ่
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

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

การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดําเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ระบบการต้ังถิ่นฐานและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสู่การพัฒนา
อย่างย่ังยืน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วย 
การขุดดินและถมดินกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๒) วางและจัดทําผังเมืองประเภทอ่ืน ๆ  ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่ส่วนราชการอ่ืน
ร้องขอและดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองน้ัน ๆ 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางผังวิจัยติดตามประเมินผลและพัฒนา
มาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการรวมท้ังการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 

(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางผังออกแบบควบคุมการก่อสร้างบูรณะเมืองหรืออาคารและสิ่งก่อสร้าง
ของหน่วยงานของรัฐ 

(5) ให้บริการและคําปรึกษาเก่ียวกับงานออกแบบงานก่อสร้างและงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมฯ
แก่หน่วยงานต่าง ๆ 

(6) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างและควบคุมอาคารก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน
รวมทั้งการบูรณะและบํารุงรักษา 

(7) ดําเนินการประสานกํากับดูแลสนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้
เป็นไปตามผังเมืองรวมท้ังกํากับตรวจสอบการใช้อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

(8) ดําเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
(9) ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานอ่ืน

ที่เก่ียวข้องในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
(10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี 

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ภาคผนวก) 
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 และคําสั่ง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 1808/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ที่ 1809/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ 825/2563 
ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
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กรอบการกําหนดยทุธศาสตร ์

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาวิวัฒน์ สังคมวัฒนธรรมการเมืองสิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้นประเทศไทยจึงต้องมีการทบทวน 
ปรับปรุงนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาประเทศให้ทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะ
ภารกิจด้านการผังเมืองที่เป็นภารกิจสําคัญ ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศให้เหมาะสมกับ
ลักษณะทางกายภาพของประเทศ ทั้งน้ีรัฐบาลก็ได้ให้ความสําคัญกับภารกิจด้านผังเมืองมาก โดยมีความมุ่งหวัง
ให้ผังเมือง สามารถเป็นกรอบช้ีนําในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทํายุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง 
โดยใช้เทคนิค Scenario Planning ซึ่งในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงความจําเป็น 
ในการพัฒนาในด้านของนโยบายสําคัญ ๆ ในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

จากวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่กําหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง 
และมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2563 – 2565 มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจ 
ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ของประชาชน ซึ่งมีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
ที่แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยมีแผนงาน/โครงการ ลงไปถึงในระดับชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง 
ซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนและมีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน
เพ่ือให้การดําเนินงานภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะภารกิจ 
ด้านผังเมือง การพัฒนาเมืองหรือชุมชนการอาคารและการบริการด้านช่างก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน 
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับรวมทั้งสร้างจิตสํานึก
และการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายของผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความสําคัญในการวางรากฐานของบ้านเมือง คือ เรื่องผังเมืองเปรียบเสมือน
พิมพ์เขียวของการสร้างเมืองซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะกําหนดทิศทางของเมืองในอนาคตนอกจากนั้นยังให้ความสําคัญ
กับบทบาทของการเป็นช่างของแผ่นดินและสถาปนิกของแผ่นดินผู้บริหารได้มีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในปัจจุบันโดยดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ 4 ด้าน ได้แก่ 



 
๕ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้านการผังเมือง วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือให้สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอด 
สู่การวางผังระดับจังหวัด  

ด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติมีสภาพแวดล้อมที่ ดีมีระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีมาตรฐานโดยมีระบบป้องกันนํ้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเขื่อนป้องกันตลิ่งระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

ด้านการอาคาร เพ่ือให้อาคารมั่นคงปลอดภัยมีอัตลักษณ์ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน 
โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคารตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร 

ด้านการให้บริการด้านช่าง มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการ
ออกแบบอาคารทดสอบวัสดุและให้คําปรึกษาด้านช่างกรมโยธาธิการและผังเมืองถือเป็นหน่วยงานหลักด้านช่าง
เป็นช่างหลวงของแผ่นดินเป็นสถาปนิกและนักผังเมืองของประเทศ 

ผู้บริหารของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนและดําเนินการตามภารกิจ 
ทั้ง 4 ด้านอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชนมีความสุขอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
และยั่งยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 
มีการคาดการณ์ ได้ยากและซับซ้อนมากย่ิงขึ้นทําให้หน่วยงานต่างๆต้องมีการประสานงานการทํางานร่วมกัน
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับหน้าที่ในการวางรากฐานของบ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่อง “ผังเมืองเปรียบเสมือน
กับเป็นพิมพ์ เขียวของการสร้างเมือง” ซึ่ งต้องมีความชัดเจนและต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ  
การวางผังเมืองเป็นเรื่องที่ยากเน่ืองจากเก่ียวเน่ืองกับผลประโยชน์มีทั้งผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ 
บทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมีความสําคัญมาก กรมจึงให้ความสําคัญรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจกับประชาชนเพ่ือให้ตระหนักถึงประโยชน์ 
ของการวางผังเมืองในภาพรวม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเมืองอย่างย่ังยืนและต้องอาศัยความเข้าใจความเสียสละ
ของประชาชนอันเป็นหัวใจสําคัญในการวางผังเมือง 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ .ศ .2548 
โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
แก่หน่วยงานของภาครัฐและประชาชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
โครงการของภาครัฐอย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง 
โดยตรงมากขึ้นดังน้ันระบบราชการจําเป็นต้องยอมรับและปรับให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบผลการดําเนินงานภายใต้เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

หากเราต้องการพัฒนาประเทศให้เกิดผลสําเร็จอย่างสูงสุดจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอรับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการให้ข้อมูล 
ที่แสดงถึงความต้องการปัญหาผลกระทบ สิ่งที่อยากให้ดําเนินการแก้ไขตลอดจนความคาดหวังที่แท้จริง
เพ่ือที่จะได้นํามาสู่การร่วมคิดร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนดําเนินการแก่ไขต่อไป 
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ความต้องการของผู้บริหารในระดับประเทศ 

นอกจากกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วยังมีกลุ่มของผู้มีที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ อาทิเช่น องค์กรอิสระ
นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี นักการเมือง คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินการตามภารกิจด้านผังเมืองเหมือนกัน 
ที่กระบวนการจัดทําผังเมือง มีส่วนเก่ียวข้องในด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมือง รวมถึงกระบวนการออก
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการผังเมืองเพ่ือบังคับใช้และกํากับดูแลเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองต่อไป  
ซึ่งความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มน้ีคือทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงการขับเคลื่อนและการนําผังเมืองไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

การพัฒนาการคาดการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

การพัฒนาจากการคาดการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการสร้างภาพในอนาคตที่จะต้อง
พิจารณาว่าปัจจัยสําคัญใดที่มีผลต่อความสําเร็จขององค์กรและทําให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งโดยเริ่มต้นจากการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบันติดตามการเปล่ียนแปลงอย่างใกล้ชิดซึ่งวิเคราะห์จากตัวแปร
สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย ๔ เรื่องได้แก่ ๑) สภาพเศรษฐกิจ ๒) สภาพเทคโนโลยี ๓) การเมือง 
และกฎหมาย ๔) สภาพสังคมและวัฒนธรรมพร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือทราบจุดแข็ง  
(สิ่งที่องค์กรมีอยู่ และทําให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขัน) และจุดอ่อน (สิ่งที่องค์กรมีอยู่และทําให้องค์กรด้อยกว่า 
คู่แข่งขัน) ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีจะเป็นปัจจัยนําเข้าที่จะช่วยกําหนดภาพและทิศทางของภารกิจขององค์กรที่จะก้าว
ต่อไปข้างหน้าซึ่งมีผลต่อความสําเร็จขององค์กรในอนาคต 

ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อภารกิจในอนาคต (Key Success Factor) 
 

ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ (Key Success Factors : KSF) เป็นปัจจัยหลักที่สําคัญต่อการบรรลุความสําเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร อีกทั้งยังเป็นแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานทุกระดับมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 
ทําให้บุคลากรและผู้บริหารขององค์กรรู้ว่าต้องทําสิ่งใดบ้างเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิขององค์กรด้วยเหตุน้ีปัจจัยหลัก
แห่งความสําเร็จจึงเป็นการให้หลักการแนวทางหรือวิธีการที่องค์กรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์หากปราศจากปัจจัย
แห่งความสําเร็จแล้ววิสัยทัศน์ขององค์กรก็จะไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งปัจจัยแห่งความสําเร็จไม่จําเป็นต้อง
วัดผลได้แต่จะทําหน้าที่ช้ีนําหรือเป็นหลักสําคัญของการบรรลุวิสัยทัศน์ซึ่งมีผลต่อความสําเร็จขององค์กร 
และทําให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขันโดยปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จสามารถกําหนดได้จากวิสัยทัศน์และภารกิจ
ขององค์กรโดยให้ความสําคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กร ไม่เน้นปัจจัยนําเข้าหรือกระบวนการ 
และมีความเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์พันธกิจหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมุ่งเน้นเฉพาะงานที่สําคัญๆเท่าน้ัน
อย่างไรก็ตามในการกําหนดปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จจะต้องมีความชัดเจนไม่คลุมเครือมีความหมายเฉพาะเจาะจง
และสามารถส่ือความหมายได้อย่างเดียวกันและต้องเข้าใจง่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจตรงกันถึงสิ่งที่องค์กร
มุ่งหวังและวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจากการวิเคราะห์ภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมืองพบว่าปัจจัยสําคัญ
ที่ทําให้ภารกิจสามารถดําเนินต่อไปได้ดีและประสบความสําเร็จประกอบไปด้วย 

1) มีการวางและจัดทําผังเมืองในระดับต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและเป็นขั้นตอนมีการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือให้ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของผังเมืองและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 
โดยให้มีทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางและจัดทําผังเมือง 

2) ภารกิจการพัฒนาเมืองการอาคาร ที่มีกํากับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารรวมถึง 
การให้คําปรึกษาแนะนําและให้บริการด้านช่างเพ่ือให้งานก่อสร้างได้มาตรฐานม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย มีอัตลักษณ์
และประหยัดพลังงาน 
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3) มีการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งบุคลากรเป็นปัจจัยหลัก 
ที่สําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรเน่ืองจากเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้สามารถดําเนิน
ต่อไปข้างหน้าได้ การที่บุคลากรของกรมมีทักษะและความรู้ความสามารถจะทําให้กระบวนการทํางานมีความเป็น
มืออาชีพและมีประสิทธิภาพอีกทั้งความสําเร็จขององค์กรน้ันยังเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพในการนํากลยุทธ์ 
ไปประยุกต์ปฏิบัติ ทั้งน้ีผู้บริหารควรมีการมอบหมายและกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงานสิ่งสําคัญ 
ในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จน้ันผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน
อย่างถ่องแท้ 

4) การมีความพร้อมของทรัพยากร ได้แก่ ปัจจัยด้านเครื่องมือปัจจัยด้านงบประมาณและจํานวนบุคลากร
ซึ่งความพร้อมของทรัพยากรเป็นข้อได้เปรียบและจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภารกิจสามารถดําเนินต่อไปได้ 

5) การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง โดยความร่วมมือจากผู้ที่เก่ียวข้องในทุกภาคส่วนซึ่งปัจจัย
ด้านกฎหมายเป็นปัจจัยที่จะทําให้ภารกิจด้านการผังเมืองดําเนินต่อไปได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นลําดับ
ขั้นตอนรวมถึงลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและยังทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

6) บูรณาการดําเนินงานและโครงสร้างด้านการผังเมืองขององค์กร มีการบูรณาการทํางานร่วมกัน 
ในแต่ละหน่วยงานและในทุกภาคส่วนเพ่ือให้มีทิศทางการดําเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน 

7) มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพน้ัน 
จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

ดังน้ัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือปัจจัยด้านบุคลากรองค์ความรู้และ 
การมีจิตสํานึกเพ่ือสาธารณะปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบายด้านการผังเมือง 
และปัจจัยด้านกฎหมายปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวล้วนมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนองค์กร
ให้ประสบความสําเร็จ 
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เป้าหมายการดําเนินงานของหน่วยงาน (Goal) 
 

เป้าหมายขององค์กรจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อภารกิจที่องค์กรดําเนินการอยู่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้อง
อาศัยการบูรณาการทํางานร่วมกันจึงจะทําให้ภารกิจน้ันสามารถประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
และสร้างความพึงพอใจได้ในทุกภาคส่วน นอกจากนี้การท่ีผู้ปฏิบัติงานทราบถึงเป้าหมายของภารกิจที่ชัดเจนว่า
คืออะไรและควรจะดําเนินการในเรื่องใดก่อน นอกจากจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อน 
ยังช่วยให้มีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย 

นอกจากน้ี ความไม่สมดุลของการพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจนถึงขั้นใกล้วิกฤตและปัญหานํ้าท่วมมีการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานซ้ําซ้อนไม่เช่ือมโยงกัน
การให้บริการทางสังคมไม่เพียงพอปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมต่าง ๆ ปัญหาเหล่าน้ีนอกจากจะทําให้
คุณภาพชีวิตของคนไทยลดลงแล้ว ยังจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตการค้าการลงทุนและการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศประเทศไทย จึงจําเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวการณ์แข่งขันที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง ดังน้ันการที่พ้ืนที่ทั่วประเทศได้รับ
การวางและจัดทําผังเมืองจะช่วยสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นการสนับสนุนและสร้างความพร้อมให้
ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลก ขณะเดียวกันยังเป็นการรักษาความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงทําให้การพัฒนาในทุกด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน อีกทั้งการที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชน
ภาคประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการดําเนินภารกิจ
ด้านการผังเมือง จะทําให้เมืองได้รับการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีศักยภาพในการรองรับการขยายตัว
ในอนาคตและการที่ผังเมืองได้รับการยอมรับและสนับสนุนในทุกฝ่ายจะสามารถนํามาเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเสมอภาคในภูมิภาคได้อีกด้วย 

ดังน้ัน เป้าหมายการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในอนาคต คือ ประเทศมีผังเมือง 
เป็นกรอบช้ีนําในการพัฒนาเมือง/ชุมชน มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่เหมาะสม มีความน่าอยู่ อาคารภาครัฐมีความมั่นคงแข็งแรงประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะสามารถสร้างความสมดุลระหว่างเมืองกับชนบท ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยรวม อีกทั้งยังมีสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศด้วย 
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ความเสี่ยงของภารกิจ (Risk) 

ความเสี่ยงในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง (Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะแต่ละภารกิจเป็นภารกิจที่เก่ียวข้องและมีผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยตรง จึงต้องมีการวางแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมซึ่งความเสี่ยงในการวางแผนปฏิบัติราชการส่วนใหญ่มีความผิดพลาดในกระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทําให้มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ ทั้งในด้านกายภาพของพ้ืนที่ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคาดการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งถ้าหาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในเบื้องต้นผิดทิศทางก็จะส่งผลให้การวางแผนปฏิบัติราชการผิดทิศทางตามไปด้วย 
ซึ่งเป็นเหตุให้การดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

ดังน้ัน กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจึงมีความสําคัญมาก เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุ
สําคัญที่ภารกิจผังเมืองมีความเสี่ยงและไม่สามารถช้ีนําการพัฒนาได้ จะพบว่าบุคลากรที่รับผิดชอบในขั้นตอน
ของการวิเคราะห์ข้อมูลขาดความรู้และความเช่ียวชาญในการวางแผน อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย 
ในการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ที่สําคัญในกระบวนการวางแผนต้องมี 
การกําหนดเป้าหมาย (Goal) ไว้ชัดเจนสามารถดําเนินการได้และการวางแผนปฏิบัติราชการจะต้องสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ เพ่ือให้การดําเนินงานทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจากการวางแผนการปฏิบัติราชการ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) พบว่า มีข้อจํากัดและมีความเสี่ยงในการดําเนินการดังน้ี 

1) ข้อจํากัดด้านงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
2) ข้อจํากัดของระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการแผนปฏิบัติราชการ เช่น การแผนงาน/โครงการในการ

สนับสนุนการวางและจัดทําผังเมืองการพัฒนาเมืองยังขาดความทันสมัยและไม่เช่ือมโยงกันและที่สําคัญข้อมูลไม่ 
Automatic ในการ update ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารของท้องถิ่น 
เป็นต้น ทําให้ไม่เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภาพของเมืองไม่ dynamics 

3) ข้อจํากัดในเรื่องของการลิดรอนสิทธิต่าง ๆ ของประชาชน ทําให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่ให้ความร่วมมือซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพ้ืนที่ในระยะยาวที่แต่ละเมืองไม่มีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน 

ดังน้ัน การจะผลักดันหรือขับเคล่ือนให้แผนปฏิบัติราชการประสบความสําเร็จ กรมโยธาธิการและผังเมือง
จะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ชัดเจนรวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือขจัดความเส่ียง
และอุปสรรคให้ลดลงได้มากที่สุดรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายผังเมืองให้ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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เป้าหมายการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
ประจําปีงบประมาณ 2565 

 
   ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

(1) ผลสัมฤทธ์ิ : พ้ืนที่เมือง/ชุมชน มีผังเมืองเป็นกรอบในการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม ลดความเสี่ยง และ
ผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ตัวช้ีวัด : พ้ืนที่ตลิ่งริมแม่นํ้าที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่นํ้าทั่ว

ประเทศ (131,682 เมตร) 
- ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 100) 
- ตัวช้ีวัด : จํานวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ชุมชน ที่ดําเนินการโดยกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนเพ่ือเป็นผังแม่บทในการพัฒนาพ้ืนที่ (36 ผัง) 
- ตัวช้ีวัด : ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่เมือง/ชุมชน และพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญ มีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน จากปัญหาอุทกภัยนํ้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน (49,039 ไร่) 
- ตัวช้ีวัด : ร้อยละความสําเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่

เศรษฐกิจ (ร้อยละ 70) 
 

     ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
(1) ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบช้ีนําในการพัฒนา 

  ตัวช้ีวัดเชิงประมาณ : พ้ืนที่ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมือง (137 ผัง) 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : พ้ืนที่ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ  

มีการประกาศบังคับใช้และเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง  
(ร้อยละ 100) 

(2) บรรเทานํ้าท่วมและอุทกภัยในพ้ืนที่ชุมชนพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญ และพ้ืนที่การเกษตรอย่างเป็นระบบ 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พ้ืนที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ (49,039 ไร่) 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันอุทกภัยและนํ้า

ท่วมมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
(3) พ้ืนที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม  

มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนที่เมืองและชุมชน ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้

เป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (214 แห่ง) 

  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพ้ืนที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 80) 
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(4) งานก่อสร้างมีความมั่นคง ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ (1 แห่ง) 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 100) 

(5) พ้ืนที่ตลิ่งริมแม่นํ้าชายแดนระหว่างประเทศและพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ได้รับการป้องกันการกัดเซาะ  
มิให้เกิดการสูญเสียดินแดน อันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวร่องนํ้าลึกที่เป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างประเทศมิให้เปลี่ยนแปลง เพ่ือขจัดเง่ือนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพ่ือนบ้านและป้องกัน
ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ชาติ 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พ้ืนที่ตามแนวแม่นํ้าชายแดนระหว่างประเทศ และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 

ได้รับการป้องกันการกัดเซาะแลการพังทลายของตลิ่ง (39,008 เมตร) 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความเสียหายบริเวณพ้ืนที่ตามแนวแม่นํ้าชายแดนระหว่างประเทศ

และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลลดลง (ร้อยละ 100) 
(6) พ้ืนที่ตลิ่งริมแม่นํ้าได้รับการป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่นํ้า 

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมแม่นํ้า ได้รับการป้องกันการกัดเซาะการพังทลาย 
(13,682 เมตร) 

  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความเสียหายตลิ่งริมแม่นํ้าทั่วประเทศลดลง (ร้อยละ 100) 
(7) มีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(28 แห่ง) 

  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้าง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 

(8) เหตุรุนแรงลดลง 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนพ้ืนที่ ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย (207 แห่ง) 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จํานวนความต้องการประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 ของความต้องการรวม  
(9) เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง) 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : พ้ืนที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการวางผัง ไม่น้อยกว่า (4 ผัง) 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพ่ือพัฒนาในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (1 แห่ง) 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (10 แห่ง) 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการก่อสร้าง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 



 
๑๒ 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 
 วัตถุประสงค์ :  

- สนับสนุนด้านออกแบบ ก่อสร้าง และบํารุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวง 
เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : จํานวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จภายในเวลาและงบประมาณที่กําหนด  

(1 โครงการ)  
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 100) 

แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
 วัตถุประสงค์ :  

- ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่นํ้าชายแดนระหว่างประเทศ 
รักษาเขตแดนทางธรรมชาติตลอดแนวแม่นํ้าชายแดน และป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมทะเล 

 เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : ความยาวของพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่นํ้าตามชายแดนระหว่างประเทศและพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 

 ได้รับการป้องกันการพังทลาย (39,008 เมตร) 
 เชิงคุณภาพ :  

ตัวช้ีวัด : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  
(ร้อยละ 100) 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําภายในประเทศ 
 วัตถุประสงค์ :  

- ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่นํ้าภายในประเทศ 
เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : ความยาวของพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่นํ้าภายในประเทศ ที่ได้รับการป้องกัน (131,682 เมตร) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  

 (ร้อยละ 100) 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
๑๓ 
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการด้านช่างและกํากับดูแลอาคาร 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพ่ือให้งานบริการด้านช่างตลอดจนงานก่อสร้างต่าง ๆ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและ 
มีความปลอดภัย 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้สอยอาคารอย่างมีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการปรับปรงุ
แก้ไขและพัฒนากฎระเบียบข้อกฎหมายให้ทันสมัย มีผลการบังคับใช้ พร้อมทั้งมีการติดตาม 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเน่ือง 

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

ตัวช้ีวัด : งานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย 
 (ร้อยละ 100) 

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

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 
 วัตถุประสงค์ : 

- พ้ืนที่ชุมชนได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐาน ประชาชนและชุมชนได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการดํารงชีวิต 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จํานวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (181 แห่ง)  

ตัวช้ีวัด : จํานวนพ้ืนที่ที่ได้รับการออกแบบรายละเอียด (33 แห่ง) 
ตัวช้ีวัด : จํานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางนํ้าที่ถูกกําจัด (1,234,000 ตัน)  

เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

(ร้อยละ 100) 

โครงการที่ 2 : โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพ่ือให้มีการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ ดินตามระบบ
มาตรฐานผังเมืองรวม โดยการจัดเตรียมสาธารณูปโภค-สาธารณูปการให้เพียงพอกับกิจกรรม
ที่กําหนดตามผังเมืองรวมหรือเป็นการพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทและพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯและนโยบายการพัฒนาของเทศบาลและจังหวัด 
โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยของประชาชนโดยส่วนรวม 
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เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : จํานวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน (1,127 ไร่)  
เชิงคุณภาพ :  

ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างในพ้ืนที่จัดรูปที่ดินมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 ตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 

โครงการที่ 3 :  โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพื่อกําหนดนโยบาย โครงการ และมาตรการทางด้านผังเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เก่ียวข้อง สามารถนําไปพัฒนาพื้นที่
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : จํานวนผังเมืองที่จัดทํา (137 ผัง) 
 ตัวช้ีวัด : จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง  

 (104 แห่ง) 
 ตัวช้ีวัด : จํานวนพ้ืนที่ที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) (23 แห่ง) 
 ตัวช้ีวัด : จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) (10 ผัง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : พ้ืนที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้และมีกรอบ 

 แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 100) 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 วัตถุประสงค์ :  

- เพ่ือกําหนดแนวทางและรูปแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปใช้เป็น
กรอบในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเป็นเอกภาพ 

- เพ่ือกําหนดแนวทางและแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถ
รองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การค้าโลจิสติกส์ และปัจจัยพ้ืนฐานของชุมชน 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : จํานวนโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนาในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (20 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ :  
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

 (ร้อยละ 100) 
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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการที่ 1 : โครงการตําบลม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพ่ือก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้เกิด
ความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : จํานวนพ้ืนที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย (207 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ :  

 ตัวช้ีวัด : จํานวนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการตอบสนองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 ของความต้องการรวม 

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพ่ือก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึง และพัฒนา 
ด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

เชิงปริมาณ : 
 ตัวช้ีวัด : จํานวนพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (28 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ : 

 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  
 (ร้อยละ 100) 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพ่ือกําหนดและจัดทํารายละเอียดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบสาธารณูปโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- ก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส่งเสริมและสนับสนุนตามนโยบายในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : พ้ืนที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง ไม่น้อยกว่า (4 ผัง) 
 ตัวช้ีวัด : จํานวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพ่ือพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษ 

 ภาคตะวันออก (1 แห่ง) 
 ตัวช้ีวัด : จํานวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (10 แห่ง) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

 (ร้อยละ 100) 
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แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
 วัตถุประสงค์ : 

- เพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหานํ้าท่วมให้กับพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่เศรษฐกิจ พ้ืนที่โบราณสถานและ
พ้ืนที่บรรเทาทุกข์ ซึ่งมีปัญหานํ้าท่วมรุนแรงและเกิดขึ้นเป็นประจํา โดยจัดทําระบบป้องกันนํ้าท่วม 
ประกอบด้วยคันป้องกันนํ้าท่วม อาคารระบายน้ํา และการปรับปรุงระบบระบายนํ้า ให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจสังคม และสภาพภูมิอากาศ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

เชิงปริมาณ :  
 ตัวช้ีวัด : พ้ืนที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและนํ้าท่วม (49,039 ไร่) 
เชิงคุณภาพ : 
 ตัวช้ีวัด : โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างเพ่ือป้องกันอุทกภัยและนํ้าท่วมมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม (ร้อยละ 100) 
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การบริหารความเสี่ยง 
      ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์/การกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

 ระบบบริหารความเสี่ยง  หมายถึง  ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ
การดําเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้ 
อย่างมีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นสําคัญ 

ลักษณะของความเสี่ยง ความเสี่ยงน้ันสามารถมองแยกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
1. ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทําให้เกิดความเสี่ยง 
2. เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน หรือ นโยบาย 
3. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 

การจัดการระบบบริหารความเสี่ยง 
    รวบรวมความเสี่ยง 
    วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว  

         หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
    จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง 
    จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
    ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
    สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 
การบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคํานึงถึง

ปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย
แล้วพิจารณาหาแนวทางในการป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
หรือดําเนินการตามแผน 

การบริหารความเส่ียงน้ันจะอาศัยขั้นตอนที่ต่อเน่ือง เริ่มจากการระบุความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบ 
ประเมินผลกระทบจากความเสี่ยง และหาแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง พร้อมทั้งตรวจสอบว่าแนวทาง
ในการจัดการความเสี่ยงน้ันได้ถูกดําเนินการตามท่ีวางแผนไว้ 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และดําเนินการวางมาตรการ
บริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้น 
ในกระบวนงานหลักขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่า ความโป่รงใสตรวจสอบได้ เป็นต้น รวมถึง ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกํากับดูแล
ตนเองที่ดีด้วย โดยต้องมีการจัดทําแผนธรรมาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกํากับดูแลตนเองที่ดี 
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ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนราชการต้องมีการวางระบบบริหารความเส่ียงของระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ โดยต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 

1. มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือกําจัด ป้องกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถ
ฟ้ืนฟูระบบสารสนเทศ และการสํารองและกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย (Backup and Recovery) 

2. มีการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับ 
ระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

3. มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบ Anti-Virus 
ระบบไฟฟ้าสํารอง เป็นต้น 

4. มีการกําหนดสิทธิให้ผู้้ใช้ในแต่ละระดับ (Access rights) 

ความเสี่ยงด้านกระบวนการ  ส่วนราชการต้องมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด 

  วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
  ความคุ้มค่าของการควบคุม 
  ความทันการณ์ของการติดตามและบอกเหตุ 
  ความสมํ่าเสมอของกลไกการควบคุม 
  การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 

การประเมินความเส่ียง 
  โอกาสที่จะเกดิ (L : Likelihood) คือ ระดับของโอกาสหรือความบ่อยคร้ังที่จะเกิดความเสี่ยง) 
  ผลกระทบ (I : Impact) คือ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

1 =  โอกาสเกิดน้อยที่สุด / รุนแรงน้อยที่สุด 
2 =  โอกาสเกิดน้อย / รุนแรงน้อย 
3 =  โอกาสเกิดปานกลาง / รุนแรงปานกลาง 
4 =  โอกาสเกิดมาก / รุนแรงมาก 
5 =  โอกาสเกิดมากที่สุด / รุนแรงมากที่สุด 
        ระดับความเสี่ยง = L x I 
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การจัดลําดับความเสี่ยง 

  รวมคะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับความเสียหาย/ผลกระทบ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ 
  และใช้การตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควรเร่งจัดการก่อน 
   จัดทําแผนภูมิความเสี่ยงเพ่ือให้ผู้บริหารและคนในองค์กรได้เห็นภาพรวมว่าความเสี่ยงมีการกระจายตัว 

  อย่างไร 

แผนภูมิความเสี่ยง 
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การวิเคราะหถึ์งต้นทนุและประโยชนท์ี่จะได้รบัภายใตท้างเลือก 

  การหลีกเลีย่งความเสี่ยง 
  การถ่ายโอนความเสี่ยง 
  การยอมรับความเสี่ยง 
  การควบคุมความเสี่ยง 
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การบรหิารความเสี่ยงขององค์การ 
ตามการระบเุหตุและปัจจยัของแต่ละหน่วยงาน 

ที ่ หน่วยงาน 

ความเสี่ยง หลกีเลี่ยงได ้
ถ่ายโอนได ้
ยอมรับได ้
ควบคุมได ้

แผนบรหิารความเสี่ยง 
ที่มีอยู่/ต้องดําเนนิการ 
(รายละเอียดในภาคผนวก) 

มี ไม่มี 

1 สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง √/o - - √ 

2 สํานักสถาปัตยกรรม √/o - - √ 

3 สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ - √ - - 
4 สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร - √ - - 
5 กองควบคุมการก่อสร้าง - √ - - 
6 กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการ

พิเศษ 
- √ - - 

7 กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ √/o - - √ 

8 กองบูรณะและบํารุงรักษา - √ - - 
9 กองมาตรฐานราคากลาง √/o - - √ 

10 สํานักงานบริหารโครงการกิจกรรมพิ เศษ ส่วน
โครงการกิจกรรมพิเศษ 1 

- √ - - 

11 สํานักงานบริหารโครงการกิจกรรมพิเศษ ส่วน
โครงการกิจกรรมพิเศษ 2 

- √ - - 

12 สํานักงานบริหารโครงการกิจกรรมพิเศษ ส่วน
โครงการกิจกรรมพิเศษ 3 

- √ - - 

13 สํานักผังเมืองรวม - √ - - 
14 สํานักผังประเทศและผังภาค √/o - - √ 

15 สํานักวิเคราะห์และประเมินผล - √ - - 
16 สํานักวิศวกรรมการผังเมือง - √ - - 
17 กองผังเฉพาะ - √ - - 
18 สํานักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ √/s,o,c - - √ 

19 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง √/o,f,c - - √ 

20 กองการเจ้าหน้าที่ - √ - - 
21 สํานักงานเลขานุการกรม - √ - - 
22 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - √ - - 
23 กองคลัง - √ - - 



 
๒๒ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ที ่ หน่วยงาน 

ความเสี่ยง หลกีเลี่ยงได ้
ถ่ายโอนได ้
ยอมรับได ้
ควบคุมได ้

แผนบรหิารความเสี่ยง 
ที่มีอยู่/ต้องดําเนนิการ มี ไม่มี 

24 กองแผนงาน - √ - - 
25 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - √ - - 
26 กองนิติการ - √ - - 
27 กลุ่มตรวจสอบภายใน - √ - - 
28 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - √ - - 
29 กองตรวจราชการ - √ - - 
30 สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ - √ - - 
31 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง

แห่งชาติ 
- √ - - 

32 สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ √/o,f - - √ 

 
การรายงานผล 

  รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
      รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือน เมษายน 2565 
      รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือน ตุลาคม 2565 
            

  วัตถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียงคร้ังน้ี เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้หาวิธีการปรับปรุงกระบวนการ/
กิจกรรมในการดําเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะทําให้กิจกรรมสาํคัญขององค์กรไม่บรรลุผล ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ประสบผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการ และทบทวนผลการดําเนินงานเพ่ือ
นําไปบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และบริหารจัดการในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๓ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
                                                                                                                                                 กระทรวงมหาดไทย 

การบริหารความเส่ียง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาคผนวก 
 

  โครงสร้างองค์การ 
  แผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน 
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การบรหิารความเส่ียงในงานบรกิารและการปฏิบตังิาน 

กพร. 
s : ดา้นกลยทุธ ์       o : ดา้นการปฏิบตัิงาน        f : ดา้นการเงิน        c : ดา้นกฎ ระเบียบ 

หน่วยงาน : สำนักสถาปัตยกรรม 
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ  :  การให้บริการด้านช่างและกำกับดูแลอาคาร 
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผลกระทบทำให้เกิดความเสี่ยง : การดำเนินงานในการให้บริการด้านช่างและกำกับดูแลอาคารไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและเกิดความล่าช้า 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ประเภท 
ความ 
เสี่ยง 

(s/o/f/c) 

ระดับความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การควบคุม ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

กำหนด 
แล้วเสร็จ 

ผล 
กระทบ 

โอกาส ระดับ    

จำนวนงานที่
ให้บริการด้าน
การออกแบบ 
(งาน
สถาปัตยกรรม 
มัณฑนศิลป์ 
และภูมิ
สถาปัตยกรรม 
) และงานให้
คำปรึกษาด้าน
ช่างไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
หรือตาม
ตัวชี้วัดที่
กำหนด 

o สูง ปาน
กลาง 

สูง ๑. จำนวนบุคลากรไม่
เพียงพอเมื่อเทียบ
กับปริมาณงาน 

๒. บุคลากรขาดทักษะ
เฉพาะด้าน และ
ประสบการณ์ 

๓. อุปกรณ์และ
เครื่องมือ เช่น 
คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมประยุกต์
ต่าง ๆ ไม่เพียงพอ
และล้าสมัย 

๔. ข้อมูลเบื้องต้นที่
ได้รับจากผู้ขอรับ
บริการไม่เพียงพอ
สำหรับการ
ออกแบบ 

๑. ให้บุคลากร
ปฏิบัติงานล่วงเวลา 

๒. มอบหมายงานตาม
ความเหมาะสม
สอดคล้องกับทักษะ
และประสบการณ์
ของบุคลากรนั้นๆ 

๓. ฝึกอบรมบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมทักษะ และ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์ 

๔. จัดซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ทันสมัย
ให้เพียงพอต่อการใช้
งาน 

 

๑. อุปกรณ์และ
เครื่องมือชำรุด 
ทำให้ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

๒. บุคลากรขาด
ทักษะในการใช้
โปรแกรม
ประยุกตร์ุ่นใหม่ 

๓. ผู้ขอรับบริการให้
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
เนื่องจากไม่เข้าใจ
หรือไม่ทราบ
ข้อมูลที่ชัดเจน 

 

๑. จัดการฝึกอบรม
บุคลากร เพื่อ
เพ่ิมพูนทักษะการ
ใช้โปรแกรม
ประยุกต์รุ่นใหม่ 

๒. จัดซื้อคอมพิวเตอร์
และโปรแกรม
ประยุกต์ที่ทันสมัย 

๓. จ้างบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

๔. ประสานเพื่อชี้แจ้ง
ข้อมูลที่ต้องการกับ
ผู้ขอรับบริการ
โดยตรง ผ่านการ
ประชุม โทรศัพท์ 
หรืออีเมล 

สสถ. ก.ย. ๖5 
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การบรหิารความเส่ียงในงานบรกิารและการปฏิบตังิาน 

กพร. 
s : ดา้นกลยทุธ ์       o : ดา้นการปฏิบตัิงาน        f : ดา้นการเงิน        c : ดา้นกฎ ระเบียบ 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ประเภท 
ความ 
เสี่ยง 

(s/o/f/c) 

ระดับความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การควบคุม ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผู้รับผิดชอบ กำหนด 
แล้ว
เสร็จ 

ผล 
กระทบ 

โอกาส ระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๕. แบบก่อสร้างไม่
ตรงกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

๖. สถานการณ์โรค
ระบาด COVID-
19 

๕. ซ่อมแซมและ
บำรุงรักษาอุปกรณ์
และเครื่องมือเป็น
ประจำ 

๖. จัดทำแบบฟอร์มแจก
แจงข้อมูลที่ต้องการส่ง
ให้ผู้ขอรับบริการ 

๗. จัดส่งแบบร่างให้ผู้
ขอรับบริการอนุมัติ
แบบอย่างเป็นทางการ 
ก่อนเริ่มดำเนินการ
เขียนแบบก่อสร้าง 

๘. จัดทำตารางการ
ทำงาน WFH และมี
การติดตามงานผ่าน
ระบบออนไลน์ 

๙. จัดเตรียมห้องประชุม
และอุปกรณ์สำหรับ
การ teleconference 

๔. แผนปฏิบัติงาน 
กำหนดระยะเวลา
ในการออกแบบ
และจัดทำแบบ
ก่อสร้างระหว่าง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (สสถ. 
สวค. กมร.) ยังไม่
ครอบคลุมทุก
โครงการ 

๕. จัดทำแผน
ปฏิบัติงาน กำหนด
ระยะเวลาในการ
ออกแบบและ
จัดทำแบบก่อสร้าง
ระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง (สสถ. 
สวค. กมร.) ให้
ครอบคลุมทุก
โครงการ 

  

 
นวัตกรรมที่ใช้ : ………………………………………………………………………………(ถ้ามี)      ฐานข้อมูลที่ใช้ : ……………………………………………………………………………………….. (ถ้ามี) 
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การบริหารความเสีย่งในงานบริการและการปฏิบตัิงาน 

 
s : ด้านกลยทุธ์        o : ด้านการปฏิบตัิงาน        f : ด้านการเงิน        c : ด้านกฎ ระเบียบ 

หน่วยงาน : ส านักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
กระบวนการ/กิจกรรม/งาน/โครงการ  : โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/แผนงาน : ภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ผลกระทบท าให้เกิดความเสี่ยง : ส่วนกลางมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และไม่สามารถก ากับงานโครงการได้อย่างต่อเนื่อง  

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
(s/o/f/c) 

ระดับความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง การควบคุม 

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนด 
แล้วเสร็จ ผล 

กระทบ 
โอกาส ระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ 
1. ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S/O 

 
 

มาก 

  ปัจจัยภายใน 
 
โครงสร้าง/อัตรา
ก าลังคนไม่เหมาะสม
กับปริมาณงานและ
ลักษณะงาน (สจพ.
และสยผจ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร
ที่มีอยู่ให้มี
ความรู้ 
ความสามารถ
ตามสมรรถนะ
และสอดคล้อง
กับโครงสร้าง
ของสจพ. 
-ด าเนินการขอ
อัตราก าลังเพ่ิม
จากกองการ
เจ้าหน้าที่ 

 
 
- บุคลากรที่
มีอยู่ยังไม่
สามารถ
ท างานได้เต็ม
สมรรถนะ 
 
 
 
 
- อัตรา
ก าลังคนไม่
เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน 

 
 
1) แผนการ
จัดสรรบุคคลากร 
2) ระบบประเมิน
ความต้องการ
อัตราก าลัง
บุคคลากรและ
แผนอัตราก าลัง
ของสจพ. 
3) ระบบควบคุม
ภายในและ
แผนการ
ยกระดับขีด
สมรรถนะของ
บุคลากร
(ปัจจุบัน: สจพ.) 

ส านักจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ 
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การบริหารความเสีย่งในงานบริการและการปฏิบตัิงาน 

 
s : ด้านกลยทุธ์        o : ด้านการปฏิบตัิงาน        f : ด้านการเงิน        c : ด้านกฎ ระเบียบ 

 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
(s/o/f/c) 

ระดับความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง การควบคุม 

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

ผล 
กระทบ 

โอกาส ระดับ 

ความเสี่ยงด้าน 
กลยุทธ์ 
๒. การพัฒนา
พ้ืนที/่เมือง ด้วย
วิธีจัดรูปที่ดินฯ
ของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง 

 
 

S/O/C 

 
 

ปานกลาง 

  ปัยจัยภายนอก 
 
- (ปัจจุบัน )การพัฒนา
พ้ืนที่ด้วยวิธีจัดรูปที่ดิน
ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่
ตามแนวถนนผังเมือง
เป็นหลักซึ่งอาจไม่
สนองตอบความต้องการ
ของภาคเอกชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กรมธนารักษ์
อปท. 
 

 
 
- ลดความเสี่ยง 
โดยการรวบรวม
ความต้องการใน
การพัฒนาพื้นที่
ของหน่วยงาน
พันธมิตรภาครัฐ 
พร้อมกับบริหาร
ความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
ในรูปแบบการ
สัมมนา/
โครงการความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 
Joint-Venture 
Project 
 

 
 
การพัฒนา
พ้ืนที่ตามแนว
ถนนผังเมือง
เป็นหลักยังไม่
ท าให้เกิด
การพัฒนา
เมืองตาม
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 
 
 
 

 
 
1) แผนกลยุทธ์
และเป้าหมาย
การพัฒนาเมือง
ด้วยวิธีจัดรูป
ที่ดิน 
2) ระบบ
ประเมินผล
กระทบของ
โครงการ 
 

 
 
ส านักจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ 
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การบริหารความเสีย่งในงานบริการและการปฏิบตัิงาน 

 
s : ด้านกลยทุธ์        o : ด้านการปฏิบตัิงาน        f : ด้านการเงิน        c : ด้านกฎ ระเบียบ 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
(s/o/f/c) 

ระดับความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง การควบคุม 

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด 
แล้วเสร็จ ผล 

กระทบ 
โอกาส ระดับ 

ความเสี่ยงด้าน 
กลยุทธ์ 
๒. การพัฒนา
พ้ืนที/่เมือง ด้วย
วิธีจัดรูปที่ดินฯ
ของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
S 

 
 

ปานกลาง 

   
 
- การก าหนดรูปแบบ
และรายละเอียด
โครงการเพื่อการ
พัฒนาเมืองยังไม่ได้รับ
ความสนใจจากอปท .
และเจ้าของที่ดินใน
พ้ืนที่โครงการ 

 
 
สร้างการรับรู้
ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการจัดรูป
ที่ดิน ฯที่ประสบ
ความส าเร็จและ
ได้รับการมีส่วน
ร่วมในระดับสูง 
ให้ อปท.และ
เจ้าของที่ดินมี
ความเข้าใจใน
วิธีการพัฒนา
พ้ืนที่และเห็น
ประโยชน์จาก
การมีส่วนร่วมใน
โครงการมากขึ้น 
 
 

 
 
รูปแบบและ
รายละเอียด
โครงการอยู่
ในลักษณะ
การพัฒนา
พ้ืนที่ 
มากกว่าที่จะ
เป็นการ
พัฒนาเมือง 

 
 
1) แผนงานศึกษา
และทบทวนการ
พัฒนาเมืองด้วยวิธี
จัดรูปท่ีดิน            
2) แผนพัฒนา
ช่องทางการ
สนับสนุนด้าน
การเงินแก่ผู้ด าเนิน
โครงการจัดรูป
ที่ดินฯ (อปท.)  
3) รูปแบบและ
รายละเอียดของ
โครงการจัดรูป
ที่ดินฯที่สามารถ
ขอรับการ
สนับสนุนด้าน
การเงินเพื่อพัฒนา
เมืองแก่ผู้ด าเนิน
โครงการจัดรูป
ที่ดินฯ (อปท.)  
 

 
 
ส านักจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ 
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การบริหารความเสีย่งในงานบริการและการปฏิบตัิงาน 

 
s : ด้านกลยทุธ์        o : ด้านการปฏิบตัิงาน        f : ด้านการเงิน        c : ด้านกฎ ระเบียบ 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
(s/o/f/c) 

ระดับความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง การควบคุม 

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด 
แล้วเสร็จ ผล 

กระทบ 
โอกาส ระดับ 

ความเสี่ยงด้าน 
กลยุทธ์ 
3. เศรษฐกิจไม่
เอ้ืออ านวย 

 
 
S 

 
 

ปาน
กลาง 

  ปัจจัยภายนอก 
 
ค่าใช้จ่ายของ
โครงการที่จะมาจาก
การจ าหน่ายที่ดิน
จัดหาประโยชน์ไม่
สามารถควบคุมได้ทั้ง
ในเรื่องราคาและ
ระยะเวลาในการ
จ าหน่ายที่ดินอัน
เนื่องมาจากสภาพ
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หาความร่วมมือกับ
พันธมิตร
ภาคเอกชนในด้าน
การจ าหน่ายที่ดิน
จัดหาประโยชน์และ
จัดท าแผนการ
จ าหน่ายที่ดินฯที่
ชัดเจน ตั้งแต่ข้ัน
อนุมัติโครงการ 
เพ่ือให้การจ าหน่าย
ที่ดินจัดหา
ประโยชน์มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 

 
 
 

(ปัจจุบัน) สกจพ.
ให้การสนับสนุน
ด้านการเงินแก่
โครงการจัดรูป
ที่ดินฯในรูปแบบ
เงินกู้ยืมแบบ
ปลอดดอกเบี้ย 2 
ปีซึ่งท าให้
โครงการจัดรูป
ที่ดินฯมีสภาพ
คล่องในการ
ด าเนินโครงการ
เพิ่มขึ้นแต่
โครงการต่างๆก็
ยังไม่มีแผนการ
จ าหน่ายที่ดิน
จัดหาประโยชน์ท่ี
ชัดเจนซึ่งส่งผลให้
เกิดความเสี่ยงใน
การช าระหนี้ได ้

 
 

1. การศึกษา
ความเป็นไปได้
ของโครงการและ
แผนการตลาด
(เบื้องต้น)ส าหรับ
การจ าหน่ายที่ดิน
จัดหาประโยชน์
(ในขั้นเตรียม
โครงการ)         
2.โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเมือง 

 
 

- ส านักจัดรูป
ที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ 
- ส านักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด 
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การบริหารความเสีย่งในงานบริการและการปฏิบตัิงาน 

 
s : ด้านกลยทุธ์        o : ด้านการปฏิบตัิงาน        f : ด้านการเงิน        c : ด้านกฎ ระเบียบ 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
(s/o/f/c) 

ระดับความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง การควบคุม 

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด 
แล้วเสร็จ ผล 

กระทบ 
โอกาส ระดับ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
1. กิจกรรมก่อสร้าง
สาธารณูปโภคใน
โครงการจัดรูป
ที่ดินฯ 
 

 
 

O 

 
 

มาก 

  ปัจจัยภายใน 
 
การก่อสร้าง
สาธารณูปโภคใน
โครงการไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้าง
ในแปลงที่ดินที่ยัง
ไม่ได้รับความยินยอม
เข้าร่วมโครงการได้ 
ท าให้เกิดความเสี่ยง
ทางด้านเวลา ความ
เสี่ยงทางด้านการ
จัดการ ความเสี่ยง
ทางด้านสัญญาใน
การก่อสร้างดังกล่าว 
 
 
 
 
 

 
 
พัฒนาทักษะในการ
น าเสนอในรูปแบบ
เป็นทางการและไม่
เป็นทางการแก่
บุคลากรของ สจพ.
และสยผจ. 

 
 
 

(ส าหรับ
โครงการที่มี
การยินยอมเข้า
ร่วมโครงการ
น้อยกว่า ร้อย
ละ 100) ยังมี
อุปสรรคในการ
เจรจากับ
เจ้าของที่ดิน 
เช่น ติดต่อไม่ได้ 
เจ้าของที่ดิน
เสียชีวิตโดยไม่
มีการท าเรื่อง
มรดกท่ีดิน 

 
 
1. การศึกษา
ความเป็นไปได้
ของโครงการ        
2. การแก้ไข/
เพ่ิมเติมข้อ
กฎหมายในการ
ด าเนินการติดต่อ
เจ้าของที่ดินใน
พ้ืนที่โครงการ 

 
 
- ส านักจัดรูป
ที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ 
- ส านักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด 
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การบริหารความเสีย่งในงานบริการและการปฏิบตัิงาน 

 
s : ด้านกลยทุธ์        o : ด้านการปฏิบตัิงาน        f : ด้านการเงิน        c : ด้านกฎ ระเบียบ 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
(s/o/f/c) 

ระดับความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง การควบคุม 

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด 
แล้วเสร็จ ผล 

กระทบ 
โอกาส ระดับ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
๒. กิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ
จัดรูปที่ดินฯ  
(ในขั้นอนุมัติ
โครงการและข้ัน
ด าเนินโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O 

 
 

ปาน
กลาง 

  ปัจจัยภายใน 
 
การขาดความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องงาน :   
การยื่นขอรังวัด/ออก
โฉนดที่ดินในแต่ละ
โครงการมีขั้นตอนที่
แตกต่างกันส่งผลให้
เกิดความไม่ชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน
ส าหรับขั้นตอนท่ี 3, 
8, 13 และ 14 

 
 
พัฒนาความร่วมมือ
กับกรมที่ดิน  
(ส านักมาตรฐาน
และส่งเสริมการ
รังวัด) 

 
 
(ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 
สจพ.ได้รับ
ความร่วมมือ
จากส านัก
มาตรฐานและ
ส่งเสริมการ
รังวัดกรมท่ีดิน
ในด้านการ
ส ารวจรังวัด
แปลงที่ดินใน
โครงการท าให้
การด าเนิน
โครงการใน 4 
ขั้นตอนนี้มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
 
(ไม่มี) 

 
 
- ส านักจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ 
- ส านักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด 
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การบริหารความเสีย่งในงานบริการและการปฏิบตัิงาน 

 
s : ด้านกลยทุธ์        o : ด้านการปฏิบตัิงาน        f : ด้านการเงิน        c : ด้านกฎ ระเบียบ 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
(s/o/f/c) 

ระดับความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง การควบคุม 

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด 
แล้วเสร็จ ผล 

กระทบ 
โอกาส ระดับ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
๓. กิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ
จัดรูปที่ดินฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O 

 
 

ปาน
กลาง 

  ปัจจัยภายใน 
 
การขาดความร่วมมือ
จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส าคัญใน
โครงการ โดยบาง
โครงการอปท./
เจ้าของที่ดินใน
โครงการยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดรูป
ที่ดิน หลักการจัดรูป
ที่ดินและเห็น
ประโยชน์ของการจัด
รูปที่ดินฯ ท าให้ขาด
การมีส่วนร่วมใน
โครงการ 

 
 
๑.ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดรูปที่ดิน 
หลักการจัดรูปที่ดินและ
ประโยชน์ของการจัดรูป
ที่ดินฯ แก่ สยผจ. อปท. 
และเจ้าของที่ดินใน
โครงการ 
๒. ให้ความรู้ความเข้าใจ
ผ่านข้อมูล Infographic 
ในขั้นตอนส าคัญของการ
ด าเนินโครงการ 
3.พัฒนาทักษะในการ
น าเสนอในรูปแบบเป็น
ทางการและไม่เป็น
ทางการแก่บุคลากรของ 
สจพ.และสยผจ. 

 
 

 
 
- แผนการยกระดับ
ขีดสมรรถนะของ
บุคลากร:  
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการ
เจรจาต่อรองแบบ
ขั้นสูง การอบรม
เชิงปฏิบัติการด้าน
การออกแบบแปลง
ที่ดินใหม่
(Replotting 
Design) ด้วย
แพลตฟอร์ม 
- การพิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ
กฎหมาย 
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การบริหารความเสีย่งในงานบริการและการปฏิบตัิงาน 

 
s : ด้านกลยทุธ์        o : ด้านการปฏิบตัิงาน        f : ด้านการเงิน        c : ด้านกฎ ระเบียบ 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
(s/o/f/c) 

ระดับความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง การควบคุม 

ความ
เสี่ยงท่ี
เหลืออยู่ 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด 
แล้วเสร็จ ผล 

กระทบ 
โอกาส ระดับ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
๔. กิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ
จัดรูปที่ดินฯ 

 
 

O 

 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ปัจจัยภายใน 
 
- บุคลากรของ
สจพ.และสยผจ. 
ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ 
ทักษะและความ
เชี่ยวชาญในด้าน
การจัดรูปที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ลดความเสี่ยงโดย 
1) พัฒนากลไกในการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ให้ 
สนับสนุน สอดคล้องกับ
ภารกิจของสจพ. 
2) ด าเนินการฝึกอบรม
ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มี
ความรู้และความเข้าใจ
และทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
3) ก าหนดการพัฒนา
เครื่องมือและเทคโนโลยี
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับสมรรถนะ
งานด้านการจัดรูปที่ดินฯ 
4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ส่งเสริมให้บุคลากรของ
สจพ.เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 
1) แผนการยกระดับ
ขีดสมรรถนะของ
บุคลากร: การอบรม
เชิงปฏิบัติการด้าน
การบริหารโครงการ
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการ
เจรจาต่อรองแบบ
ขั้นสูงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการ
ออกแบบแปลงที่ดิน
ใหม่ (Replotting 
Design) ด้วย
แพลตฟอร์มการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการประเมิน
ราคาทรัพย์สินเพื่อ
เป็นผู้เชี่ยวชาญตี
ราคาทรัพย์สินใน
โครงการ 

 
 
- ส านักจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ 
- ส านักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด 
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การบริหารความเสีย่งในงานบริการและการปฏิบตัิงาน 

 
s : ด้านกลยทุธ์        o : ด้านการปฏิบตัิงาน        f : ด้านการเงิน        c : ด้านกฎ ระเบียบ 

 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
(s/o/f/c) 

ระดับความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง การควบคุม 

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด 
แล้วเสร็จ ผล 

กระทบ 
โอกาส ระดับ 

  มาก   การด าเนิน
โครงการยังขาด
เครื่องมือ
สนับสนุนการ
ควบคุมระบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและมี
มาตรฐาน 

- จัดท ามาตรฐานต่างๆ
ในงานจัดรูปที่ดินฯ 
- ก าหนดการพัฒนา
เครื่องมือและเทคโนโลยี
เพ่ือสนับสนุนการ
ควบคุมระบบงาน 

 2) มีระบบควบคุม
ภายในและแผนบริหาร
ความเสียง(ระดับสาย
งาน) 
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การบริหารความเสีย่งในงานบริการและการปฏิบตัิงาน 

 
s : ด้านกลยทุธ์        o : ด้านการปฏิบตัิงาน        f : ด้านการเงิน        c : ด้านกฎ ระเบียบ 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
(s/o/f/c) 

ระดับความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง การควบคุม 

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด 
แล้วเสร็จ ผล 

กระทบ 
โอกาส ระดับ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
๔. กิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ
จัดรูปที่ดินฯ 

  
 

ปาน
กลาง 

  ปัจจัยภายใน 
 
การพัฒนาพื้นที่
โดยวิธีจัดรูปที่ดินฯ 
มีความซับซ้อน
ทั้งในเรื่องของ
ความรู้                
ความเชี่ยวชาญ
และกลยุทธ์ใน
การบริหาร
โครงการซึ่ง
หลากหลายตาม
บริบทที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ 
 

 
 
ลดความเสี่ยงโดย 
การจัดท าและพัฒนา
ความรู้ในการด าเนิน
โครงการจัดรูปที่ดิน
(KM) พร้อมการท า
ความเข้าใจในการ
น าไปใช้แก่บุคคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
การก ากับ
การด าเนิน
โครงการยัง
ไม่เป็นไป
ตามท่ี
ก าหนดไว้ใน
แผน 

 
 
แผนการจัดการ
ความรู้ในการด าเนิน
โครงการจัดรูปที่ดิน
(KM) 

 
 
- ส านักจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ 
- ส านักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด 
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การบริหารความเสีย่งในงานบริการและการปฏิบตัิงาน 

 
s : ด้านกลยทุธ์        o : ด้านการปฏิบตัิงาน        f : ด้านการเงิน        c : ด้านกฎ ระเบียบ 

 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
(s/o/f/c) 

ระดับความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง การควบคุม 

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

แผนการปรับปรุง/
แนวทาง/วิธีการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

ผล 
กระทบ 

โอกาส ระดับ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
๔. กิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ
จัดรูปที่ดินฯ 

  
 

น้อย 
 
 
 
 

 
ปาน
กลาง 

  ปัจจัยภายนอก 
 
- การก่อสร้างใน
โครงการมีความ
ล่าช้าจาก
เหตุการณ์ภัย
ธรรมชาติ เช่น 
อุทกภัย 
- บุคลากรที่
รับผิดชอบ
โครงการจัดรูป
ที่ดินฯประสบ
ปัญหาในการ
ประสานงาน การ
รับ-ส่งความรู้/
ค าแนะน า จาก
เหตุการณ์การ
แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส Covid-19 

 
 
ลดความเสี่ยงโดย
วางแผนงานก่อสร้างให้
สอดคล้องกับฤดูกาล 
 
 
 
ลดความเสี่ยงโดย
พัฒนาการใช้การใช้
เทคโนโลยีออนไลน์ 
เช่น วิดีโอคอนเฟอ
เรนซ์ หรือการประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ 
(VDO Conference) 
แอปพลิเคชั่นไลน์ 
(LINE)รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีในการ
สนับสนุนการจัดท า
โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(ไม่มี) 
 
 
 
 
 
แผนงานพัฒนา
ระบบสนับสนุนการ
จัดท าโครงการจัด
รูปที่ดินฯ 

 
 
- ส านักจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ 
- ส านักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : กพร.
Administrative System Development Group : ASDG

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




