
ส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง     มหาดไทย 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน ผู้อ านวยการ 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   
ต าแหน่งประเภท อ านวยการ 
ระดับต าแหน่ง ระดับสูง 
เลขที่ต าแหน่ง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  บริหารงานในฐานะโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กรมโยธาธิการและผังเมือง มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
ประเมินผลงานตัดสินใจ แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทีร่ับผิดชอบ             
ซึ่งได้แก่ การวางและจัดท าผังต่าง ๆ ตามที่กรมมอบหมาย หรือตามท่ีจังหวัดหรือท้องถิ่นร้องขอ ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างส านึกด้านการผังเมืองและการโยธาธิการ 
ก ากับติดตามสถานภาพ ระบบบริการพ้ืนฐานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและผลกระทบด้านการผังเมือง 
ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม โครงข่ายพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ให้บริการด้านช่างในงานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และก าหนดราคากลาง ตรวจสอบ 
รับรองการใช้แบบแปลนแผนผังในการก่อสร้าง ตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุ และประเมินราคา
ทรัพย์สินอาคารของทางราชการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
คณะที่ปรึกษาผังเองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตโรงมหรสพ  รวมทั้ง
ก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและสาธารณชน และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ดังนี้ 
 ๑.  ด้านแผนงาน 
 (๑) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
 (๒) บูรณาการแผนงาน โครงการที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรับผิดชอบ  
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 (๓)  ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของส านักงาน-
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตามท่ีก าหนด 
 ๒.  ด้านบริหารงาน 
 (๑)  ก าหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
 (๒) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ         
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย           
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 (๓)  วินิจฉัย สั่งการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่ส านักงาน-
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 



 (๔)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้อง              
เพ่ือความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
 (๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ             
และคณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศ         
และต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ 
 ๓.  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๑)  จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในส านักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด                  
ให้สอดคล้องกับภารกิจเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
 (๒) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 (๓)  ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 
เพ่ือให้เกิดความสามารถ ประสิทธิภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
 (๔)  ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล                    
เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีข้ึน 
 ๔.  ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 (๑)  วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของส านักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด   
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมาย 
 (๒)  ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ๑. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
  ๑.๒ ประเภทอ านวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
  ๑.๓ ประเภทอ านวยการ ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ รวมกัน 
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
  ๑.๔ ประเภทอ านวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมกันไม่น้อยกว่า ๗ ปี 
  ๑.๕ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
  ๑.๖ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
  ๑.๗ ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
  ๑.๘ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า ๗ ปี 
  ๑.๙ ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า ๑.๑ หรือ ๑.๒ หรือ ๑.๓ หรือ ๑.๔ หรือ ๑.๕ หรือ ๑.๖ 
หรือ ๑.๗ หรือ ๑.๘ แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ. ก าหนด   
และ 
 ๒. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตามท่ีก าหนด 
ใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 


