
โครงสรางการแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองและรายชื่อผูบริหารหนวยงาน

     

 

                       

                                                  

-  สํานัก/ กอง ตามกฎกระทรวง 2557

- สวนราชการภายใน

- ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ

  (กลุมงานอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน  กองการเจาหนาที่)     อํานวยการ ระดับตน

  :D/งานกลุมงานอัตราฯ/ฐานขอมูล/โครงสรางรวมใหม ปรับปรุง ณ วันที่ 15 ก.ย. 64

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  (นายมีโชค 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

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) 

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  (นายมีโชค 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

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) 

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 

สํานักวิศวกรรมการผังเมือง
นายเกียรติศักด์ิ อมรประเสริฐสุข (รก.)

กองแผนงาน
(นายธรีวฒัน พัฒนกิตติเวทย)

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 (นายสมศักด์ิ วิรยิะธนาวุฒิวงษ)
   11.  แพร (นายกิติพงษ ท่ีปรึกษา)
   12.  แมฮองสอน (นางจารรุตัน สกลุดี)  
   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 (นายวินัย ภูมิพิทักษกุล)
   24.  สุพรรณบุรี (นายมโีชค นัฎสถาพร)
   25.  อางทอง (นายอธิราช  กนกเวชยันต) 
     
ภาคใต
   1. กระบี่  (นายวาศักด์ิ  เจิมจิระ)
   2. ชมุพร   (นายสรุยิา นํ้าเงิน)
   3. ตรงั (นายประคอง  ชนูวล) 
   4. นครศรีธรรมราช (นายทวี  ไขแกว)  
   5. นราธิวาส (นายอานนท  ทองสวาง)
   6. ปตตานี   (นายไมตรี สรรพสิน) 
   7.  พังงา (นายสุวิทย พันเสงี่ยม) 
   8.  พัทลุง (นางอรษา จันทรสีดํา)
   9. ภูเก็ต (นายสมมิตร  สมบูรณ) 
  10.ยะลา  (นายวีรพัฒน  บุณฑริก) 
  11.ระนอง  (นายรังสรรค ปานบุญ)
  12.สงขลา (นายสมบูรณ นวลเจริญ)
  13.สตูล (นายจิรวัฒน สุวรรณลิขิต)
  14.สรุาษฎรธานี  (นายกุมพล พฤฒิพฤกษ) 

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

ภาคกลาง
   1.  กาญจนบุรี  (นายอนันต  สิริพฤกษา) 

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

กองนิตกิาร
นายธรรมโรจน  ทรงวิทย

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
นางจินตนา อุดมพลานุรักษ 

กองควบคุมการกอสราง
นายพิศุทธิ์ สุขุม

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

นายสนิทิธ์ิ บุญสิทธ์ิ

สํานักผังประเทศและผังภาค
น.ส.จรยิาพร  จิตตใจมั่น 

สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ
 นายวิบลูย  ลีพัฒนากิจ

สํานักสถาปตยกรรม
นายวิษณุ  อยูดี

สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
นายสวุพงษ ภนูาคพันธุ

รองอธิบดี
นายพงษนรา เย็นยิ่ง 

วิศวกรใหญ   นายชัยยา เจิมจุติธรรม

สถาปนิกใหญ    นายคธาทิพย เอี่ยมกมลา (รก.)

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน   (วาง) 

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

กองการเจาหนาท่ี

 นายกรกฎ วงษสุวรรณ
 กองคลงั

นางภัททิรา  สุริวรรณ

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) 

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)
(นายจาตุรนต โรจนหิรัญ (รก.))  

11.วิศวกรโยธา ชช. (สนอ.)
(นางขนิษฐา สงสกุลชัย)  
(นายอนวัช บรูพาชน) 

กองวิเคราะหวิจัยและทดสอบวัสดุ
นายอุทิศ  รักสัจจะ

กองบูรณะและบํารุงรักษา
นายพรพนม บัวชืน่ 

กองตรวจราชการ
นายยงศักด์ิ ใหญจริง

สํานักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
นางบงกช  สุวรรณเดช

กองมาตรฐานราคากลาง
(นายญาณศลิป ภัสรางกูร)

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.  นายเกิดศักด์ิ ยะโสธร

12. (วาง) 

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

 นายปรศุ สุระมานะ


	ส่งศูนฯ

