
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองและรายช่ือผู้บริหารหน่วยงาน

     

 

                       

                                  

                                                  

- ส านัก/กอง ตามกฎกระทรวงฯ 2557

- ส่วนราชการภายใน
(กลุ่มงานอัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน  กองการเจ้าหน้าท่ี) - ต าแหน่งระดับเช่ียวชาญ
  :D/งานกลุ่มงานอัตราฯ/ฐานข้อมูล/โครงสร้างรวมใหม่ - อ านวยการ ระดับต้น ปรับปรุง ณ วันท่ี 12 ม.ค. 65

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
นายพีรพงษ์ จันทรา (รก.)

ส ำนักพัฒนำมำตรฐำน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

ส ำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพำะ         
ว่าท่ี ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์

ส ำนักวิศวกรรมกำรผังเมือง
นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช

กองแผนงำน
นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์ 

ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธิบดี
นำยสมชำย  เมธวัฒน์ธรำกุล 

2. นายคธาทพิย์ เอีย่มกมลา

3. นายสมหวงั บญุระยอง

4. วา่ที ่พ.ต.อดศิกัด ิ ์นอ้ยสวุรรณ

ภำคเหนือ
1.  ก าแพงเพชร ( นายสุรเดช ศรีค ามูล รก.)
2.  เชียงราย (นายณรงค์ น้ าผึ้ง) 
3.  เชียงใหม่ (นายวิรัช  ตั่งมั่นคงวรกุล )
4.  ตาก ( นายณรงค์เดช ฉิมเล็ก )
5.  นครสวรรค์ (น.ส.นิรชา บัณฑิตย์ชาติ )
6.  น่าน  (นายนพรัตน์ มะโน )
7.  พะเยา (นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ )
8.  พิจิตร (นายพีรพล จันทพรรณ )
9.  พิษณุโลก (นายนรินทร์ กวางทอง )
10.  เพชรบูรณ์ (นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก)
11.  แพร่ (น.ส.สิริกุล เลี้ยงอนันต์ รก.)
12.  แม่ฮ่องสอน (นายกิติพงษ์ ที่ปรึกษา รก.)  
13.  ล าปาง (นายประทีป ประคองวงศ์ )
14.  ล าพูน (นายณรงค์ ทาอุปรงค์ )
15.   สุโขทัย (นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร )
16.  อุตรดิตถ์ (นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ รก.)
17.  อุทัยธานี (นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย รก.)

ผู้ตรวจรำชกำรกรม

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.  กาฬสินธุ์ (นายวินัย ภูมิพิทักษ์กุล รก.) 
2.  ขอนแก่น (นายอดิเรก  วัฒนาอุดมชัย)
3.  ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)
4.  นครพนม  (นายชิตชัย อินทรพาณิชย์)
5.  นครราชสีมา (นายประสิทธ์ิ ศรีภิรมย์ รก.)
6.  บุรีรัมย์ (นายบัณฑิต โพธิดก รก.)
7.  บึงกาฬ  (นายอนุชา เจริญพันธ์ ) 
8.  มุกดาหาร  (นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ )
9.  มหาสารคาม  (นายศิรวัชร อ่อนเหลา รก.)

10.  ยโสธร (นายธีรพงศ์ ไชยราช)
11.  ร้อยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรีรัตน์ )
12.  เลย  (นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล)
13.  ศรีสะเกษ  (นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี)
14.  สกลนคร (นายชัยวัฒน์ ปลายเนิน รก.)
15.  สุรินทร์ (นายธนโชติ เกษตรสิงห์ รก. นายสัจจา พุก

สุขสกุล ช่วยราชการ สน.ผู้ตรวจราชการกรม)
16.  หนองคาย (นายวิชัย เพ็ญดี)
17.  หนองบัวล าภู (น.ส.สุมาลี บุบผาอินทร์ รก.)
18.  อุบลราชธานี (นายภพ ภูสมปอง )
19.  อุดรธานี  (นายพรเทพ  ศรีวรานันท์)
20.  อ านาจเจริญ (นายปรพล เจริญพงษ์ รก.)

ภำคกลำง
1.  กาญจนบุรี  (นายประหยัด ตะคอนรัมย์) 
2.  จันทบุรี (นายสุวรรณ เจริญพร)
3.  ฉะเชิงเทรา  (นายเฉลิมพล ต.สุวรรณ )
4.  ชลบุรี  (นายศักดิ์สิทธ์ิ ศิริรัตตัญญู)
5.  ชัยนาท  (นายมีโชค นัฎสถาพร)
6.  ตราด (นายอนันต์ ประเสริฐผล รก.) 
7. นครนายก (นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา รก.)
8.  นครปฐม (นางเปรมจิต หอมจันทนากุล)
9.  นนทบุรี  (นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์)
10.  ปทุมธานี  (น.ส.บุษนี  แพร่วิศวกิจ )
11.  ปราจีนบุรี (นายวิทยา วงศ์เมือง )
12.  ประจวบคีรีขันธ์ (นายสุวิทย์  พลเสน รก.)  
13.  พระนครศรีอยุธยา ( นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ) 
14.  เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์ )
15.  ระยอง (นายธวัชชัย สุภาผล รก.)
16.  ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
17.  ลพบุรี  (นายสงบ วงศ์สวรรค์)
18.  สมุทรสาคร (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์)  
19.  สมุทรสงคราม (น.ส.พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล  ) 
20.  สมุทรปราการ (นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ )
21.  สระแก้ว (น.ส.สุภรณ์ เวชกรณ์ )

กองนิติกำร
นายธรรมโรจน์ ทรงวิทย์

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
นางจินตนา อุดมพลานุรักษ์  (รก.)

กองควบคุมกำรก่อสร้ำง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

ส ำนักควบคุมและตรวจสอบ
อำคำร

ส ำนักผังประเทศและผังภำค
น.ส.จริยาพร จิตต์ใจมั่น 

ส ำนักสนับสนุนและพัฒนำตำมผังเมือง
นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธ์ุ

รองอธิบดี
นำยพงษ์นรำ เย็นยิ่ง 

รำชกำรบริหำรส่วนกลำง

รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค

กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ (รก.)

กองคลัง
นางภัททิรา สุริวรรณ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   นายเกษม  โคเลิศ

กองผังเมืองเฉพำะ
นายอุดม จิตตวงค์

ส ำนักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่
นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
นายอุรินธ์ หุตะสิงห์

1. ผชช.ด้านการผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.โสมวิภา โยธะพันธุ์ ) 

2. ผชช.ด้านวางผังสถาปัตยกรรม (สผม.)
(นายจารุโรจน์  ภู่ประเสริฐ ) 

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

4. ผชช.ด้านวิเคราะห์และประเมินผล (สพม.)
(นางเอื้อมพร  วงศ์สวัสดิ์กุล ) 

5. ผชช.ด้านการส ารวจและแผนที่ (สวผ.)
(นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข) 

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

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)
(นายนิเวศน์ ล้ าเลิศลักษณะชัย )
(นายกนก สุจริตสัญชัย )

8. วิศวกรเครื่องกล ชช. (สวค.)
(นายสุนทร น้ าเพชร) 

9. วิศวกรไฟฟ้า ชช. (สวค.)
(นายประสิทธ์ิ ผิวแดง) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
นายพีรพงษ์ จันทรา (รก.)

ส ำนักพัฒนำมำตรฐำน
น.ส.อัญชลี ตันวานิช

ส ำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพำะ         
ว่าท่ี ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์

ส ำนักวิศวกรรมกำรผังเมือง
นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช

กองแผนงำน
นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์ 

ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธิบดี
นำยสมชำย  เมธวัฒน์ธรำกุล 

2. ว่ำที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
3. นำยสมหวัง บุญระยอง

4. นำยสมพร กำญจน์นิรันดร์

ภำคเหนือ
1.  ก าแพงเพชร ( นายสุรเดช ศรีค ามูล รก.)
2.  เชียงราย (นายณรงค์ น้ าผึ้ง) 
3.  เชียงใหม่ (นายวิรัช  ตั่งมั่นคงวรกุล )
4.  ตาก ( นายณรงค์เดช ฉิมเล็ก )
5.  นครสวรรค์ (น.ส.นิรชา บัณฑิตย์ชาติ )
6.  น่าน  (นายนพรัตน์ มะโน )
7.  พะเยา (นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ )
8.  พิจิตร (นายพีรพล จันทพรรณ )
9.  พิษณุโลก (นายนรินทร์ กวางทอง )
10.  เพชรบูรณ์ (นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก)
11.  แพร่ (น.ส.สิริกุล เลี้ยงอนันต์ รก.)
12.  แม่ฮ่องสอน (นายกิติพงษ์ ที่ปรึกษา รก.)  
13.  ล าปาง (นายประทีป ประคองวงศ์ )
14.  ล าพูน (นายณรงค์ ทาอุปรงค์ )
15.   สุโขทัย (นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร )
16.  อุตรดิตถ์ (นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ รก.)
17.  อุทัยธานี (นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย รก.)

ผู้ตรวจรำชกำรกรม

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.  กาฬสินธุ์ (นายวินัย ภูมิพิทักษ์กุล รก.) 
2.  ขอนแก่น (นายอดิเรก  วัฒนาอุดมชัย)
3.  ชัยภูมิ (นายธีรพร พลวัน)
4.  นครพนม  (นายชิตชัย อินทรพาณิชย์)
5.  นครราชสีมา (นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท)์
6.  บุรีรัมย์ (นายบัณฑิต โพธิดก รก.)
7.  บึงกาฬ  (นายอนุชา เจริญพันธ์ ) 
8.  มุกดาหาร  (นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ )
9.  มหาสารคาม  (นายศิรวัชร อ่อนเหลา รก.)

10.  ยโสธร (นายธีรพงศ์ ไชยราช)
11.  ร้อยเอ็ด (นายวัยวุฒิ ศรีรัตน์ )
12.  เลย  (นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล)
13.  ศรีสะเกษ  (นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี)
14.  สกลนคร (นายชัยวัฒน์ ปลายเนิน รก.)
15.  สุรินทร์ (นายธนโชติ เกษตรสิงห์ รก. นายสัจจา พุก

สุขสกุล ช่วยราชการ สน.ผู้ตรวจราชการกรม)
16.  หนองคาย (นายวิชัย เพ็ญดี)
17.  หนองบัวล าภู (น.ส.สุมาลี บุบผาอินทร์ รก.)
18.  อุบลราชธานี (นายภพ ภูสมปอง )
19.  อุดรธานี  (นายพรเทพ  ศรีวรานันท์)
20.  อ านาจเจริญ (นายปรพล เจริญพงษ์ รก.)

ภำคกลำง
1.  กาญจนบุรี  (นายประหยัด ตะคอนรัมย์) 
2.  จันทบุรี (นายสุวรรณ เจริญพร)
3.  ฉะเชิงเทรา  (นายเฉลิมพล ต.สุวรรณ )
4.  ชลบุรี  (นายศักดิ์สิทธ์ิ ศิริรัตตัญญู)
5.  ชัยนาท  (นายมีโชค นัฎสถาพร)
6.  ตราด (นายอนันต์ ประเสริฐผล รก.) 
7. นครนายก (นายประสิทธ์ิ ศรีภิรมย์ รก.)
8.  นครปฐม (นางเปรมจิต หอมจันทนากุล)
9.  นนทบุรี  (นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์)
10.  ปทุมธานี  (น.ส.บุษนี  แพร่วิศวกิจ )
11.  ปราจีนบุรี (นายวิทยา วงศ์เมือง )
12.  ประจวบคีรีขันธ์ (นายสุวิทย์  พลเสน รก.)  
13.  พระนครศรีอยุธยา ( นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ) 
14.  เพชรบุรี (นายเสกสม ชูรักสฤษฎิ์ )
15.  ระยอง (นายธวัชชัย สุภาผล รก.)
16.  ราชบุรี (นายมานะ วัฒนากร)
17.  ลพบุรี  (นายสงบ วงศ์สวรรค์)
18.  สมุทรสาคร (น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์)  
19.  สมุทรสงคราม (น.ส.พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล  ) 
20.  สมุทรปราการ (นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ )
21.  สระแก้ว (น.ส.สุภรณ์ เวชกรณ์ )

กองนิติกำร
นายธรรมโรจน์ ทรงวิทย์

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
นางจินตนา อุดมพลานุรักษ์  (รก.)

กองควบคุมกำรก่อสร้ำง
นายชัยยา เจิมจุติธรรม

ส ำนักควบคุมและตรวจสอบ
อำคำร

ส ำนักผังประเทศและผังภำค
น.ส.จริยาพร จิตต์ใจมั่น 

ส ำนักสถำปัตยกรรม
นายวิษณุ  อยู่ดี

ส ำนักสนับสนุนและพัฒนำตำมผังเมือง
นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธ์ุ

รองอธิบดี
นำยพงษ์นรำ เย็นยิ่ง 

รำชกำรบริหำรส่วนกลำง

รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค

กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ (รก.)

กองคลัง
นางภัททิรา สุริวรรณ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   นายเกษม  โคเลิศ

กองผังเมืองเฉพำะ
นายอุดม จิตตวงค์

ส ำนักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่
นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
นายอุรินธ์ หุตะสิงห์

1. ผชช.ด้านการผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.โสมวิภา โยธะพันธุ์ ) 

2. ผชช.ด้านวางผังสถาปัตยกรรม (สผม.)
(นายจารุโรจน์  ภู่ประเสริฐ ) 

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

4. ผชช.ด้านวิเคราะห์และประเมินผล (สพม.)
(นางเอื้อมพร  วงศ์สวัสดิ์กุล ) 

5. ผชช.ด้านการส ารวจและแผนที่ (สวผ.)
(นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข) 

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

7. วิศวกรโยธา ชช. (สวค.)
(นายนิเวศน์ ล้ าเลิศลักษณะชัย )
(นายกนก สุจริตสัญชัย )

8. วิศวกรเครื่องกล ชช. (สวค.)
(นายสุนทร น้ าเพชร) 

9. วิศวกรไฟฟ้า ชช. (สวค.)
(นายประสิทธ์ิ ผิวแดง) 

อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
นำยพรพจน์ เพ็ญพำส

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
นายพีรพงษ์ จันทรา

ส ำนักพัฒนำมำตรฐำน
(ว่าง)

ส ำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพำะ         
น.ส.สิริกุล เลี้ยงอนันต์ 

ส ำนักวิศวกรรมกำรผังเมือง
นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข 

กองแผนงำน
นายธีรวัฒน์ พัฒนกิตติเวทย์

สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำเมือง
น.ส.อรอาภา โล่ห์วีระ

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์ 

ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด  76 จังหวัด

รองอธิบดี
นำยอนวัช สุวรรณเดช

รองอธิบดี 
นำยพงษ์นรำ เย็นยิ่ง 

1. นายดนัย สุนันทารอด

2. นายทัน สร้อยศักดิ์
3. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์

4. นายอิทธิพงศ์ ตันมณี

5. นายสมพร กาญจน์นิรันดร์

7. นายสักรินทร์  อินทรสถิตย์

8. นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์

ภำคเหนือ
1. ก ำแพงเพชร (นำยปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนำ)
2. เชียงรำย (นำยณรงค์ น้ ำผึ้ง) 
3. เชียงใหม่ (นำยวิรัช  ตั่งมั่นคงวรกุล)
4. ตำก (ว่ำง)
5. นครสวรรค์ (ว่ำง)
6. น่ำน  (นำยนพรัตน์ มะโน)
7. พะเยำ (นำยถกนธ์ ข่ำยสุวรรณ)
8. พิจิตร (นำยพีรพล จันทพรรณ)
9. พิษณุโลก (นำยนรินทร์ กวำงทอง)
10. เพชรบูรณ์ (นำยสมศักดิ์ วิริยะธนำวุฒิวงษ)์
11. แพร่ (ว่ำง)
12. แม่ฮ่องสอน (นำงจำรุรัตน์ สกุลดี)  
13. ล ำปำง (นำยประทีป ประคองวงศ์)
14. ล ำพูน (นำยณรงค์ ทำอุปรงค)์
15.  สุโขทัย (นำยบัณฑิต โพธิดก)
16. อุตรดิตถ์ (นำยทวนทอง ศิริมงคลวิชย์)
17. อุทัยธำนี (นำยสุวิทย์ เถื่อนน้อย)

ผู้ตรวจรำชกำรกรม

ภำคกลำง (ต่อ)
22. สระบุรี (นำงสำวสถำพร ลิ่มพันธ์)
23. สิงห์บุรี (นำยอิทธิ เทพมังกร รกท.)
24. สุพรรณบุรี (นำยมีโชค นัฎสถำพร)
25. อ่ำงทอง (นำยชัยวัฒน์ ปลำยเนิน) 

ภาคใต้
1. กระบี่ (นำยว่ำศักดิ์ เจิมจิระ)
2. ชุมพร (นำยจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต)
3. ตรัง (นำยประคอง ชูนวล) 
4. นครศรีธรรมรำช (ว่ำง)  
5. นรำธิวำส (นำยอำนนท์ ทองสว่ำง)
6. ปัตตำนี (นำยไมตรี สรรพสิน) 
7.  พังงำ (นำยสุวิทย์ พันเสง่ียม) 
8.  พัทลุง (นำงอรษำ จันทร์สีด ำ)
9. ภูเก็ต (นำยสมมิตร์ สมบูรณ์) 

10. ยะลำ (ว่ำง) 
11. ระนอง (ว่ำง)
12. สงขลำ (นำยทวี ไข่แก้ว)
13. สตูล (ว่ำง)
14. สุรำษฎร์ธำนี (นำยกุมพล พฤฒิพฤกษ)์ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. กำฬสินธุ์ (ว่ำง) 
2. ขอนแก่น (นำยอดิเรก วัฒนำอุดมชัย)
3. ชัยภูมิ (นำยธีรพร พลวัน)
4. นครพนม (นำยศิรวัชร อ่อนเหลำ)
5. นครรำชสีมำ (นำยอนุชำ เจริญพันธ์)
6. บุรีรัมย์ (ว่ำง)
7. บึงกำฬ (นำยพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์) 
8. มุกดำหำร (นำยวินัย สีเที่ยงธรรม รกท.

นำยสัจจำ พุกสุขสกุล ปฏิบัติหน้ำท่ีที่กองตรวจรำชกำร)
9. มหำสำรคำม (นำยวิจิตร งำมชื่น)

10. ยโสธร (นำยธีรพงศ์ ไชยรำช)
11. ร้อยเอ็ด (นำยวัยวุฒิ ศรีรัตน์)
12. เลย (นำยคมกฤษ ศิริยุทธแสนยำกร)
13. ศรีสะเกษ  (นำยพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี)
14. สกลนคร (ว่ำง)
15. สุรินทร์ (นำยธนโชติ เกษตรสิงห์)
16. หนองคำย (นำยวิชัย เพ็ญดี)
17. หนองบัวล ำภู (นำยไพรัตน์ ทรงเย็น รกท.)
18. อุบลรำชธำนี (นำยภพ ภูสมปอง )
19. อุดรธำนี (นำยพรเทพ  ศรีวรำนันท์)
20. อ ำนำจเจริญ (ว่ำง)

ภำคกลำง
1. กำญจนบุรี (นำยอนันต์ สิริพฤกษำ) 
2. จันทบุรี (นำยสุวรรณ เจริญพร)
3. ฉะเชิงเทรำ (นำยวินัย ภูมิพิทักษ์กุล)
4. ชลบุรี (น.ส.สุภัทรำ ชัยเทวำรัณย์)
5. ชัยนำท (นำงนันทนำ จ ำจด)
6. ตรำด (นำยสมพงษ์ ตีระวัฒนำนนท์) 
7. นครนำยก (นำยดุษฎี เจริญลำภ)
8. นครปฐม (นำงเปรมจิต สงวนแก้ว)
9. นนทบุรี (ว่ำง)
10. ปทุมธำนี (น.ส.บุษนี แพร่วิศวกิจ)
11. ปรำจีนบุรี (นำยวิฑูรย์ รัตนไพศำลวงค์)
12. ประจวบคีรีขันธ์ (นำยสุวิทย์  พลเสน)  
13.  พระนครศรีอยุธยำ (น.ส.พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธำกุล) 
14. เพชรบุรี (นำยอธิรำช กนกเวชยันต์)
15. ระยอง (นำยธวัชชัย สุภำผล)
16. รำชบุรี (นำยมำนะ วัฒนำกร)
17. ลพบุรี (นำงชนิตตำ แสงพลบ)
18. สมุทรสำคร (นำยประหยัด ตะคอนรัมย์)  
19. สมุทรสงครำม (ว่ำง) 
20. สมุทรปรำกำร (นำยนิพนธ์ เนยเมืองปัก)
21. สระแก้ว (น.ส.สุภรณ์ เวชกรณ์)

กองนิติกำร
นายธรรมโรจน์ ทรงวิทย์

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
นางจินตนา อุดมพลานุรักษ์ 

กองควบคุมกำรก่อสร้ำง
(ว่าง) 

ส ำนักควบคุมและตรวจสอบอำคำร
นายสินิทธิ์ บุญสิทธ์ิ

ส ำนักผังประเทศและผังภำค
น.ส.จริยาพร จิตต์ใจมั่น 

ส ำนักวิศวกรรมโครงสร้ำงและงำนระบบ
นายวิบูลย์ ลีพัฒนากิจ

ส ำนักสถำปัตยกรรม
นายวิษณุ  อยู่ดี

ส ำนักสนับสนุนและพัฒนำตำมผังเมือง
นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธ์ุ

รองอธิบดี
นำยพงษ์นรำ เย็นยิ่ง 

วิศวกรใหญ่   นายพิศุทธิ์ สุขุม (รก.)

สถำปนิกใหญ่   นำยคธำทิพย์ เอ่ียมกมลำ (รก.)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน   นางจริญญา ศิลป์ประกอบ

รำชกำรบริหำรส่วนกลำง

รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค

กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร

กองคลัง
นางภัททิรา สุริวรรณ

กองผังเมืองเฉพำะ
นายอุดม จิตตวงค์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย 
กำรผังเมืองแห่งชำติ

นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ

ส ำนักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่
นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์

กองออกแบบก่อสร้ำงพลับพลำพิธี
และโครงกำรพิเศษ

นายพิษณุ  มูลกะรัตน์ 

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
นายอุรินธ์ หุตะสิงห์

1. ผชช.ด้ำนกำรผังเมือง (สปภ.)
(น.ส.ธิดำรัตน์ พินิจถิรวงศ์) 

2. ผชช.ด้ำนวำงผังสถำปัตยกรรม (สผม.)
(นำยจำรุโรจน์  ภู่ประเสริฐ ) 

3. ผชช.ด้ำนวิเครำะห์ผังเมือง (สพม.)
(นำงบงกช สุวรรณเดช รก.)

4. ผชช.ด้ำนวิเครำะห์และประเมนิผล (สพม.)
(นำงมณีวรรณ ชนะไพ รก.) 

5. ผชช.ด้ำนกำรส ำรวจและแผนที่ (สวผ.)
(ว่ำง) 

6. ผชช.ด้ำนวำงแผนวิศวกรรม (สวผ.)
(นำยวิชัย  กิตติพิชัย)    

7. วิศวกรโยธำ ชช. (สวค.)
(นำยนิเวศน์ ล้ ำเลิศลักษณชัย)
(นำยกนก สุจริตสัญชัย )

8. วิศวกรเครื่องกล ชช. (สวค.)
(นำยสุนทร น้ ำเพชร) 

9. วิศวกรไฟฟ้ำ ชช. (สวค.)
(นายประสิทธ์ิ ผิวแดง) 

10.วิศวกรโยธำ ชช. (สสผ.)
(นำยสหรัฐ พิมพศักดิ)์
(นำยอรัญ กิติเรืองแสง)
(นำยจำตุรนต์ โรจน์หิรัญ)

11.วิศวกรโยธำ ชช. (สนอ.)
(นำงขนิษฐำ ส่งสกุลชัย)  
(นายอนวัช บูรพาชน) 

กองวิเครำะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ
นายอุทิศ รักสัจจะ

กองบูรณะและบ ำรุงรักษำ
นายพรพนม บัวช่ืน 

กองตรวจรำชกำร
นายยงศักดิ์ ใหญ่จริง

ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่
นายวิทยา เรืองฤทธิ์

กองมำตรฐำนรำคำกลำง
นายญาณศิลป์ ภัสรางกูร

6. นายสุเมธ มีนาภา

รองอธิบดี
นำยพงษ์นรำ เย็นยิ่ง 

รองอธิบดี
นำยพงษ์นรำ เย็นยิ่ง 

รองอธิบดี
นำยพงษ์นรำ เย็นยิ่ง 

ที่ปรึกษำด้ำนกำรผังเมือง น.ส.อัญชลี ตันวานิช (รก.) 

รองอธิบดี
ว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์

รองอธิบดี 
(ว่าง)

9. นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์

10. นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ

11. นายวีรพัฒน์ บุณฑริก

12. (ว่าง)

ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรกิจกรรมพิเศษ
นำยพิษณุ มูลกะรัตน์
- ส่วนโครงกำรกิจกรรมพิเศษ 1
นายพิษณุ มูลกะรัตน์
- ส่วนโครงการกิจกรรมพิเศษ 2
นายสมนึก ปราบนอก
- ส่วนโครงการกิจกรรมพิเศษ 3
นายปรศุ สุระมานะ


