โครงสรางการแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองและรายชื่อผูบริหารหนวยงาน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายพรพจน เพ็ญพาส
วิศวกรใหญ นายชัยยา เจิมจุตธิ รรม (รก.)
สถาปนิกใหญ นายคธาทิพย เอีย่ มกมลา (รก.)
รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิง่

รองอธิบดี
นายสมชาย
นายอนวัช เมธวั
สุวรรณเดช
ฒนธรากุล

ผูตรวจราชการกรม

ราชการบริหารสวนกลาง

ที่ปรึกษาดานการผังเมือง นายสมเกียรติ สิริพิทักษเดช (รก.)

1. นายดนัย สุนันทารอด
2.
มกมลา
2. นายผดุ
วนายคธาทิ
าที่ พ.ต.อดิ
งเดชพศลืย์
ักอดิป์ เอี
ยนะพาณิ
อย่ ยสุ
วรรณ
ชย
3.
นายสมหว
บุ
ญระยอง
3. นายสถิ
นายสมหวั
ตย ง อิบุนังญทามระ
ระยอง
4. ว่นายสุ
นายสมพร
าที่ พ.ต.อดิ
เมธ มีกาญจน
นาภา
ศ ักดิน์ ิรน้ันอดร
ยสุวรรณ

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน (วาง)

กองการเจาหนาที่

สํานักงานเลขานุการกรม
นายพี
นายพี
รพงษ
รพงษ
จันจัทรา
นทรา
(รก.)
กองแผนงาน
กองแผนงาน

(นายธี
นายเกิรวัดฒศันกดิพั์ ฒยะโสธร
นกิตติเวทย)

สํานักผังประเทศและผังภาค
น.ส.จริยาพร จิตตใจมั่น

นายกรกฎ
นายกรกฎ
วงษวงษ
สวุ รรณ
สวุ รรณ
(รก.)
กองวิเคราะหวจิ ยั และทดสอบวัสดุ
นายอุทิศ รักสัจจะ

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
วาที่ น.ส.สิ
ร.อ.ธีริกพงศ
ุล เลีครุ้ยธงอนั
ดิลกานั
นต นท

สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
นายสุวพงษ ภูนาคพันธุ

กองตรวจราชการ
นายสาโรช
นายยงศักดิเอกสกุ
์ ใหญลจวงศ
ริง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
นายอุรินธ หุตะสิงห

กองคลัง
นางภัททิรา สุริวรรณ

กองออกแบบกอสรางพลับพลาพิธี
และโครงการพิเศษ

นายพิษณุ มูลกะรัตน

รองอธิบดี
วาที่ ร.อ.ธีรพงศ ครุธดิลกานันท

รองอธิบดี
นายไตรรั
นายพงษตนนราพูเย็
ลสวั
นยิสง่ ดิ์
5. นายทัน สรอยศักดิ์

9. นายสักรินทร อินทรสถิตย

6. นายอิทธิพงศ ตันมณี

10. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน

7. นายสมพร กาญจนนิรันดร

11. นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร

8. นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท

12. (วาง)

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร นายเกษม โคเลิศ

กองควบคุมการกอสราง
นายชั
นายพิ
ยยาศเจิ
ุทธิม์ จุสุตขิธุมรรม

ศูนศูยนเยทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
นายโชติ
นายโชติ
ชว ชงว ศรี
ง ศรี
หิรหัญิรรััญตรันตน

กองนิตกิ าร
นายธรรมโรจน ทรงวิทย

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง

น.ส.อรอาภา โลหวรี ะ

สํานักพัฒนามาตรฐาน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

สํานักสํวิศานัวกรรมการผั
กวิศวกรรมการผั
งเมืองงเมือง
นายสมเกี
นายเกียรติ
ยรติ
ศักดิสิ์รอมรประเสริ
ิพิทักษเดช ฐสุข (รก.)

กองผังเมืองเฉพาะ
นายอุดม จิตตวงค

สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางพิชญณัชชา ศรีหิรัญรัตน

สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางบงกช สุวรรณเดช

กองบูรณะและบํารุงรักษา
นายพรพนม บัวชื่น

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
นางจิ
นตนา
อุดมพลานุ
ษ
นางจิ
นตนา
อุดมพลานุ
รกั ษรกั (รก.)

สํานักควบคุ
สํานักมควบคุ
และตรวจสอบอาคาร
มและตรวจสอบ
นายสินิทธิ์อาคาร
บุญสิทธิ์

สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ
นายวิบูลย ลีพัฒนากิจ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแหงชาติ
นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ

สํสํานัานักกสถาป
สถาปตตยกรรม
ยกรรม
นายวิ
นายวิษษณุณุ อยูอยูด ดี ี

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

กองมาตรฐานราคากลาง
(นายญาณศิ
นายอนันตลปสิรภัิพสฤกษา
รางกูร)

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 76 จังหวัด

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง (ตอ)
1. กําแพงเพชร (นายปรี
นายสุรดเดช
ี สถิตศรี
ยชคัยําวัมูฒลนารก.)
)
1. กาญจนบุรี (นายอนั
(นายประหยั
นต ดสิรตะคอนรั
พิ ฤกษา)มย)
1. กาฬสินธุ (นายอนุ
(นายวินัยชาภูมเจริ
ิพิทญักพัษนกธุล) รก.)
22. สระบุรี (นางสาวสถาพร ลิม่ พันธ)
2. เชียงราย (นายณรงค น้ําผึง้ ))
2. จันทบุรี (นายสุวรรณ เจริญพร)
2. ขอนแกน (นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย)
23. สิงหบุรี (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล)
3. เชียงใหม (นายวิรัช ตั่งมั่นคงวรกุล))
3. ฉะเชิงเทรา (นายอนั
(นายเฉลินมตพลประเสริ
ต.สุวรรณ
ฐผล))
3. ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)
24. สุพรรณบุรี (นายมีโชค นัฎสถาพร)
4. ตาก ( นายณรงคเดช ฉิมเล็ก))
4. ชลบุรี (น.ส.สุ
(นายศักภดิัท์สราิทธิชั์ ยศิเทวารั
รริ ตั ตัญณูย)
4. นครพนม (นายชิ
(นายศิตรวัชัชยรอิอนอทรพาณิ
นเหลา)ชย)
25. อางทอง (นายอธิราช กนกเวชยันต)
5. นครสวรรค (น.ส.นิรชา บัณฑิตยชาติ))
(นายมีวโชค
ฎสถาพร)
5. ชัยนาท (นายสุ
ทิ ย นัพลเสน)
5. นครราชสีมา (นายสมเกี
(นายประสิยทรติ
ธิ์ ศรี
วิรภยิ ิระกุ
มยล)นัรก.)
นท)
6. นาน (นายนพรัตน มะโน
มะโน))
(นายอนันต ประเสริ
ผล รก.))
6. ตราด (นายสมพงษ
ตีระวัฒฐนานนท
6. บุรีรัมย (นายบัณฑิต โพธิดกก)รก.)
ภาคใต
7. พะเยา (นายถกนธ ขายสุวรรณ
รรณ))
(นายปรีษดฎีี สถิ
(นายประสิ
ทธิต์ ญศรี
ยลาภ)
ชภัยิรวัมย
ฒนารก.)
รก.)
7. นครนายก (นายดุ
เจริ
7. บึงกาฬ (นายอนุ
(นายพิสชิษาฐ ชิเจริ
ณะวิ
ญพัพนัฒธน)
1. กระบี่ (นายวาศักดิ์ เจิมจิระ)
8. พิจิตร (นายพีรพล จันทพรรณ
ทพรรณ))
หอมจันทนากุ
8. นครปฐม (นางเปรมจิต สงวนแก
ว) ล)
8. มุกดาหาร (นายว
(นายอิาทศัธิกเทพมั
ดิ์ เจิมงกร
จิระรกท.
)
2. ชุมพร (นายสุริยา น้ําเงิน)
9. พิษณุโลก (นายนรินทร กวางทอง
กวางทอง))
9. นนทบุรี (นายชาญวิชญ สิรสิ นุ ทรานนท)
นายสั
9. จมหาสารคาม
จา พุกสุขสกุล(นายศิ
ปฏิบรัตวัิหชนราทีออ่ทนเหลา
ี่กองตรวจราชการ)
รก.)
3. ตรัง (นายประคอง ชูนวล)
10. เพชรบูรณ (นายนิ
(นายสมศั
พนธกดิเนยเมื
์ วิรยิ ะธนาวุ
องปก)ฒวิ งษ) 10.
10. ปทุมธานี (น.ส.บุษนี แพรวิศวกิจ))
9. มหาสารคาม
ยโสธร (นายธีร(นายวิ
พงศ จไชยราช)
ิตร งามชื่น)
4. นครศรีธรรมราช (นายทวี ไขแกว)
11. แพร (น.ส.สิ
(นายกิตริกพลุ งษเลีที้ย่ปงอนั
รึกษา)
นต รก.)
11. ปราจีนบุรี (นายวิทฑยา
เมือง ) )
ูรย วงศ
รัตนไพศาลวงค
11.
10. รยโสธร
อยเอ็ด(นายธี
(นายวัรพงศ
ยวุฒิ ศรี
ไชยราช)
รัตน )
5. นราธิวาส (นายอานนท ทองสวาง)
12. แมฮอ งสอน (นายกิ
(นางจารุ
ติพรตงษ
ั น ทีสกุ่ปลรึกดีษา
) รก.)
12. ประจวบคีรีขันธ (นายสุ
ย พลเสน
(นางนันวทิ ทนา
จําจด) รก.)
12.
11. เลย
รอยเอ็(นายสมพงษ
ด (นายวัยวุฒผลพั
ิ ศรีฒ
รัตนกุ
น)ล)
6. ปตตานี (นายไมตรี สรรพสิน)
13. ลําปาง (นายประทีป ประคองวงศ))
นายสักรินทรพยอิเปนทรสถิ
ย ) ล)
13. พระนครศรีอยุธยา (น.ส.พรรณทิ
ยมพุทตธากุ
13.
12. ศรี
เลยสะเกษ
(นายสมพงษ
(นายพิศฐผลพั
ศักดิฒ์ รันกุ
ตนวรรณี
ล) )
7. พังงา (นายสุวิทย พันเสงี่ยม)
14. ลําพูน (นายณรงค ทาอุปรงค))
14. เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์))
14.
13. สกลนคร
ศรีสะเกษ (นายพิ
(นายชัศยฐวัศฒักนดิ์ ปลายเนิ
รัตนวรรณี
น รก.)
)
8. พัทลุง (นางอรษา จันทรสีดาํ )
15. สุโขทัย (นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร
ธแสนยากร))
าผล รก.)
15.
14. สุสกลนคร
รินทร (นายธนโชติ
(นายชัยวัฒเกษตรสิ
น ปลายเนิ
งห นรก.) นายสัจจา พุก 15. ระยอง (นายธวัชชัย สุภาผล)
9. ภูเก็ต (นายสมมิตร สมบูรณ)
16. อุตรดิตถ (นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย)รก.) สุข15.
16. ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
สกุลสุชรินวยราชการ
ทร (นายธนโชติ
สน.ผูตเกษตรสิ
รวจราชการกรม)
งห)
10.ยะลา (นายวีรพัฒน บุณฑริก)
17. อุทัยธานี (นายสุวิทย เถื่อนนอย)
ย รก.)
(นายสงบตตาวงศแสงพลบ)
สวรรค)
17. ลพบุรี (นางชนิ
16. หนองคาย (นายวิชัย เพ็ญดี)
11.ระนอง (นายรังสรรค ปานบุญ)
(น.ส.สุภัทราดชัยตะคอนรั
เทวารัณมยย))
18. สมุทรสาคร (นายประหยั
17. หนองบัวลําภู (น.ส.สุ
(นายวินมาลี
ยั สีบุเทีบ่ ยผาอิ
งธรรม)
นทร รก.)
12.สงขลา (นายสมบูรณ นวลเจริญ)
ยมพุทธากุล )
19. สมุททรสงคราม
รสงคราม(น.ส.พรรณทิ
(นายเกือ้ กูพลย เป
สถาพรวจนา)
18. อุบลราชธานี (นายภพ ภูสมปอง )
13.สตูล (นายจิรวัฒน สุวรรณลิขิต)
(นายขจรศั
ดิ์ สถาวรจั
20. สมุทรปราการ (นายนิ
พนธกเนยเมื
องปกน) ทร )
19. อุดรธานี (นายพรเทพ ศรีวรานันท)
14.สุราษฎรธานี (นายกุมพล พฤฒิพฤกษ)
21. สระแกว (น.ส.สุภรณ เวชกรณ))
20. อํานาจเจริญ (นายปรพล เจริญพงษ) รก.)
1. ผชช.ดานการผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.โสมวิ
(น.ส.ธิ
ดารัภตนา โยธะพั
พินิจถิรนวงศ
ธุ ) (รก.))
2. ผชช.ดานวางผังสถาปตยกรรม (สผม.)
5. ผชช.ดานการสํารวจและแผนที่ (สวผ.)
7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)
10.วิศวกรโยธา ชช. (สสผ.)
(นายจารุโรจน ภูประเสริฐ )
(นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข)
(นายสหรัฐ พิมพศักดิ์)
(นายนิเวศน ล้ําเลิศลักษณชั
ษณะชัยย) )
3. ผชช.ดานวิเคราะหผังเมือง (สพม.)
6. ผชช.ดานวางแผนวิศวกรรม (สวผ.)
(นายอรัญ กิติเรืองแสง)
(นายกนก สุจริตสัญชัย )
(น.ส.ศศิธร รุนดี))
(นายวิชัย กิตติพิชัย))
(-วาง-)
8. วิศวกรเครื่องกล ชช. (สวค.)
4. ผชช.ดานวิเคราะหและประเมินผล (สพม.)
11.วิศวกรโยธา ชช. (สนอ.)
(นายสุนทร น้ําเพชร)
- สํานัก/ กอง ตามกฎกระทรวง 2557
(นางเอื้อมพร วงศสวัสดิ์กลุ ))
(นางขนิษฐา สงสกุลชัย (รก.))
9. วิศวกรไฟฟา ชช. (สวค.)
- สวนราชการภายใน
(นายอนวัช บูรพาชน)
(นายประสิทธิ์ ผิวแดง)
- ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ
(กลุมงานอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจาหนาที่ )
อํานวยการ ระดับตน
:D/งานกลุมงานอัตราฯ/ฐานขอมูล/โครงสรางรวมใหม
ปรับปรุง ณ วันที่ 7 พ.ค. 64

