
กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง

DPT'S
DPT'S
DPT'S   

O
F

F
IC

IA
L

 IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
C

E
N

T
E

Rคู่มือการปฎิบั ติงาน

ศูนยข์อ้มูลขา่วสารศูนยข์อ้มูลขา่วสาร
ของราชการของราชการ





C
O

N
TE

N
TS

T
A

B
L
E

 
O

F

1

บทนํา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

2
3

4-5

6
7-8

สารบญั

ความเป�นมา
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ .ศ .2540

วัตถุประสงค์
และขอบเขต

คําจํากัดความ
เจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทบาทหน้าที�ความรบัผิดชอบ
ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ

แผนผงัแสดงขั�นตอนและระยะเวลา
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ขั�นตอนการปฏิบติังานและหน้าที�ความรบัผดิชอบ
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

9 ระบบติดตามประเมนิผล
ข้อมูลข่าวสาร

10-12 สรุปสาระสาํคัญมาตรา 7 และมาตรา 9 
 

13 ภาคผนวก
 











มีเจ้าหน้าทีรับผิดชอบประจําศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร หรือปฏิบัติหน้าทีเกียวกับ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เปนการเฉพาะ

จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
       ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    

ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 พร้อมจัดทํา
ดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
และขอรับบริการ

บริหารจัดการเกียวกับการเปดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างเปนระบบโดย
การแต่งตังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

จัดสถานที/จัดตังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 สําหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารเพือ
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสาร ได้โดยสะดวก

มีปายบอกถึงทีตังของสถานที หรือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกียวกับ
 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากร
 และประชาชน เช่น จัดประชุม อบรม สัมมนา
ทีเกียวเนืองกับการให้และรับบริการข้อมูล
       ข่าวสารของราชการเผยแพร่ความรู้ผ่านสือ
        ช่องทางต่างๆ

เผยแพร่ข้อมูลเกียวกับการประกวดราคา
 ประกาศสอบราคาทีผู้บริหารลงนามแล้ว
 เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง
(www.dpt.go.th) สรุปการจัดซือจัดจ้างเปน
รายเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

สํารวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

มีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการ



ติดต่อด้วยตนเองที�ศนูย์ขอ้มลูขา่วสารกรมโยธาธิการและผงัเมือง
ติดต่อทางโทรศพัท์ 0-2299-4300, 4302 และ 4306
ติดต่อทางอินเตอรเ์น็ต ที� www.dpt.go.th 
ติดต่อทางไปรษณย์ีเลขที� 218/1 ถนนพระรามที� 6 แขวงพญาไท 

ตู้รบัฟ�งความคิดเหน็ ณ ศนูยข์อ้มลูขา่วสารกรมโยธาธิการและผังเมอืง        
 ถนนพระรามที� 6 ชั�น 1 อาคาร 20 ชั�น

       เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ชอ่งทางการติดต่อขอรบับรกิาร
ข้อมลูขา่วสารกรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

 
กรมโยธาธกิารและผังเมือง ได้จัดตั�งศูนยข์อ้มูลขา่วสาร ณ กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

ถนนพระรามที� 6 ชั�น 1 อาคาร 20 ชั�น ผู้สนใจและประชาชนทั�วไปสามารถเขา้มาค้นคว้าสอบถาม 
หรอืขอขอ้มูลขา่วสารต่าง ๆ ได้โดยผา่นชอ่งทางในการติดต่อ ดังนี�
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แผนผังแสดงขั�นตอน
และระยะเวลา
การให้บรกิารขอ้มูลขา่วสาร
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ข้อมูลที�เป�ดเผยได้ 1

ขั�นตอนที� 2 : เจ้าหน้าที�จัดทําขอ้มูล
ให้ทันที หรอืภายในวันที�รบัขอ

ขั�นตอนที� 3 : ผู้ขอขอ้มูลลงหลัก
ฐานเซน็ชื�อการรบัขอ้มูล

ขั�นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลา
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร (1)

ค้นขอ้มูล
ที�ศูนย์ขอ้มูลขา่วสารโดยตรง 

ค้นขอ้มูลขา่วสาร
จากหน่วยงานที�รบัผดิชอบ 

สามารถสบืค้นได้ 2 วิธ ีคือ 

ขั�นตอนที� 1 : ผู้ขอขอ้มูลกรอกราย
ละเอียดในเอกสารคําขอที�ศูนยฯ์

ขั�นตอนที� 1 : ผู้ขอคําขอกรอกรายละเอียดในเอกสาร
คําขอที�ศูนยฯ์ 

กรณีที�มีข้อมูล หรือเอกสาร จัดเก็บอยูที่�
ศูนย์ฯ สามารถดําเนินการตาม
ขั�นตอน ดังต่อไปนี� 

กรณีที�ศูนย์ข้อมูลขา่วสารไม่สามารถทําการสืบค้นข้อมูลได้ทันที
เนื�องจากข้อมูลนั�นได้จัดเก็บอยูที่�หน่วยงานที�รับผิดชอบ
มีขั�นตอนการดําเนินงาน ดังต่อไปนี� 

ขั�นตอนที� 2 : เจ้าหน้าที�ตรวจสอบขอ้มูล

ขั�นตอนที� 3 : กรณขีอ้มูลมีอยูที่�หนว่ยงานที�
รบัผิดชอบโดยตรง เจ้าหน้าที�จะประสานกับ
หนว่ยงาน เพื�อขอขอ้มูลและแจ้งให้ผู้ขอ
ขอ้มูลทราบทันที�

ขั�นตอนที� 4 :  สํานัก / กอง ที�เกี�ยวขอ้งดําเนินการ
จัดหาขอ้มูลตามคําขอทันทีโดยใชร้ะยะเวลาในการ
ตรวจสอบคําขอ เป�นเวลา 1 วัน

ขั�นตอนที� 5 :  สํานัก / กอง ที�เกี�ยวขอ้งดําเนินการจัดหา
ขอ้มูลตามคําขอโดยใชร้ะยะเวลาในการจัดเตรยีม 7 วัน
โดยแจ้งให้ผู้ขอทราบกําหนดวันรบัขอ้มูล

ขั�นตอนที� 6 : กรณขีอ้มูลขา่วสารที�ขอเป�นจํานวนมาก
หรอืไมส่ามารถดําเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 15 วัน
นับจากวันที�รบัคําขอหนว่ยงานจะแจ้งให้ผู้ขอขอ้มูล
ทราบภายใน 15 วัน  นับจากวันที�รบัคําขอพรอ้มแจ้ง
วันกําหนดที�จะดําเนินการให้แล้วเสรจ็แก่ผู้ขอขอ้มูล

ขั�นตอนที� 7 : สํานัก / กอง ที�เกี�ยวขอ้งดําเนินการ
จัดหาขอ้มูลแล้วเสรจ็ แจ้งแก่ผู้ขอและสง่หลักฐาน
การให้บรกิารขอ้มูลแก่ผู้ขอในศูนยข์อ้มูลขา่วสาร

ศูนยข์อ้มูลขา่วสารกรมโยธาธกิารและผังเมือง | 7 



ศูนยข้์อมูลขา่วสารกรมโยธาธกิารและผังเมือง | 8

ข้อมูลที�ไม่เป�ดเผย2

ขั�นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลา
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร (2)

ขั�นตอนการดําเนินการ ดังต่อไปนี� 

ผู้ขอคําขอกรอกรายละเอียด
ในเอกสารคําขอที�ศูนยฯ์ 

เจ้าหน้าที�ตรวจสอบ
ขอ้มูลภายใน 1 วัน 

สํานัก / กอง แจ้งแก่ศูนยข์อ้มูลและรายงานกรมฯ
พรอ้มเหตผุลที�ไมเ่ป�ดเผยขอ้มูลให้กรมฯ ทราบ

01 02 03 04

05

กรณทีี�ขอ้มูลมีอยูที่�หนว่ยงานที�
รบัผิดชอบโดยตรง
จนท.ประสานกับหนว่ยงาน
เพื�อขอขอ้มูลตามคําขอทันที
พรอ้มแจ้งผู้ขอขอ้มูล

สํานัก / กอง ที�เกี�ยวขอ้ง
ดําเนินการจัดหาขอ้มูลตาม
คําขอ ถ้าเป�นขอ้มูลที�จะ
ไมเ่ป�ดเผยขอ้มูลตามคําขอ
จะแจ้งคําสั�งมิให้เป�ดเผย
ขอ้มูลพรอ้มเหตผุลให้ผู้ขอ
ขอ้มูลทราบภายใน 15 วัน 
นับจากวันที�ได้รบัคําขอ

หน้าที�ความรับผิดชอบ

ผูอํ้านวยการกองเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ์
กํากับดแูลศูนยข์อ้มูลขา่วสาร

หวัหน้ากลุ่มงานบรกิารขอ้มลูเอกสาร     
ดําเนินงานศูนยข์อ้มูลขา่วสาร 

พนักงานบรรณารกัษ์/จนท.ประจําศนูย์
ปฏิบติังานและให้บรกิาร
ขอ้มูลขา่วสารตามขั�นตอน

ศูนยข์อ้มูลขา่วสารกรมโยธาธกิารและผังเมือง | 8



ระบบติดตามประเมินผล

รายงานสถิติผูข้อใช้
บรกิารขอ้มลูขา่วสาร

ประเมนิผลการปฏิบัติงาน
จากแบบสอบถาม

3 
เดือน

6
เดือน

แบบฟอรม์การขอใช้บรกิาร
ขอ้มลูขา่วสาร

แบบสอบถามการใชบ้รกิารขอ้มลู
ขา่วสารกรมโยธาธิการและ
ผงัเมอืง

ขอ้มูลขา่วสารมาตรา 7
แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 หนว่ยงานของรฐัต้องสง่ขอ้มูลขา่วสาร
ของราชการอยา่งน้อยดังต่อไปนี�ลงพมิพใ์นราชกิจจานุเบกษา

7(1)
มาตรา

7(2)
มาตรา

7(3)
มาตรา

7(4)
มาตรา

โครงสรา้งและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน

สรุปอํานาจหน้าที�ที�สําคัญและวิธกีารดําเนินงาน

สถานที�ติดต่อเพื�อขอรบัขอ้มลูขา่วสารหรอืคําแนะนํา
ในการติดต่อกับหน่วยงานของรฐั

กฎ มติคณะรฐัมนตร ีขอ้บงัคับ คําสั�ง หนังสอืเวยีน 
ระเบยีบแบบแผนนโยบาย หรอื การตคีวาม 
ทั�งนี� เฉพาะที�จัดให้มีขึ�นโดยสภาพอยา่งกฎ 
เพื�อให้มีผลเป�นการทั�วไปต่อเอกชนที�เกี�ยวขอ้ง

สรุปสาระสําคัญมาตรา 7 และมาตรา 9 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ศ. 2540

ศูนยข์อ้มูลขา่วสารกรมโยธาธกิารและผังเมือง | 9



ขอ้มลูขา่วสารมาตรา 9
แหง่ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามภารกิจ

ของกรมโยธาธกิารและผังเมือง มีดังนี�

ผลการพิจารณาหรอืคําวินิจฉยัที�มี
ผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั�งความ
เห็นแยง้และคําสั�งที�เกี�ยวขอ้งใน
การพิจารณาคําวินิจฉัยในเรื�องที�
เกี�ยวขอ้งกับภารกิจกรมโยธาธกิาร
และผังเมือง

01
     1.1 ขอ้หารอืเกี�ยวกับการปฏิบติัตาม    
            พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522
     1.2 คําวินิจฉัยอุทธรณ ์พ.ร.บ.ควบคมุ 
           อาคาร พ.ศ. 2522 
     1.3 ผลการพจิารณาจัดซื�อจัดจ้างตาม   
            ระเบยีบพสัดุ

02 03 04
นโยบายและการตีความ
ที�ไมเ่ขา้ขา่ยต้องลงพมิพ์

ในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา 7 (4)

แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่าย

ประจําป�ที�กําลังดําเนินการ

คู่มือหรอืคําสั�งเกี�ยวกับวิธี
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที�
ของรฐัซึ�งมีผลกระทบถึง
สิทธหิน้าที�ของเอกชน

07
มติคณะรฐัมนตร ีหรอืมติคณะกรรมการ
แต่งตั�งโดยกฎหมาย
      7.1  มติคณะรฐัมนตรี
      7.2  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย

08

05 06
สิ�งพิมพ์ที�ได้มีการอ้างอิงถึง

ตามมาตรา 7 วรรคสอง
(ไมมี่ภารกิจที�เกี�ยวขอ้ง)

สญัญาสัมปทาน สญัญาที�มีลักษณะเป�นการ
ผูกขาดตัดตอน หรอืสญัญารว่มทนุกับเอกชน
ในการจัดทําบรกิารสาธารณะ (ไมมี่ภารกิจที�
เกี�ยวขอ้ง) สญัญาอื�นๆ
 

ขอ้มูลขา่วสารอื�นตามที�คณะกรรมการกําหนด
      8.1  ประกาศประกวดราคา
      8.2  สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้างรายเดือน
      8.3  ผลกระทบทางด้านสิ�งแวดล้อมและ   
             สขุภาพ (EIA) (ไมมี่ภารกิจที�เกี�ยวขอ้ง)
      8.4  เกณฑ์มาตรฐานความโปรง่ใสและตัวชี�วัด  
             ความโป�งใสของหน่วยงานของรฐั
      8.5  งานวิจัยหนว่ยงานภาครฐัได้ทําการศึกษา    
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ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที�มี
ผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั�ง

ความเห็นแย้งและคําสั�งที�เกี�ยวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

1.

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
แหง่ พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540

และในภารกจิของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

2. นโยบายหรือการตีความ
ที�ไม่เข้าข่ายต้อง

ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ตาม มาตรา 7 (4)

 

  3.แผนงาน โครงการ
และงบประมาณรายจ่าย

    ประจําป�ของป�ที�กําลัง
ดําเนินการ

(1.1) ข้อหารือเกี�ยวกับการปฏิบัติตาม 
          พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(1.2) คําวินิจฉัยอุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร    
         พ.ศ. 2522
(1.3) ผลการพิจารณาจัดซื�อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

4. คู่มือหรือคําสั�งเกี�ยวกับวิธีปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที�ของรัฐซึ�งมีผล
กระทบถึงสิทธิหน้าที�ของเอกชน

- มติที�ประชุมเพื�อมอบหมาย สั�งการให้ทุกหนว่ยงาน 
ของกรมฯ ถือปฏิบัติ
    มติที�ประชุมกระทรวงมหาดไทย
    มติที�ประชุมกรม
- ทิศทางองค์กร
- ยุทธศาสตร์องค์กร

- แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่าย
 ประจําป�ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

- หมวดผังเมือง
- หมวดโยธา
- หมวดทั�วไป

5. สิ�งพิมพ์ที�ได้มีการอ้างอิงถึง
ตามมาตรา 7 วรรคสอง

- ไมม่ีภารกิจที�เกี�ยวข้อง

6. สัญญาสัมปทาน สัญญา
ที�มีลักษณะเป�นการผูกขาด
ตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน

กับเอกชนในการจักทํา
บริการสาธารณะ

- สัญญาสัมปทาน ไมม่ีภารกิจที�เกี�ยวข้อง
- สัญญาผูกขาดตัดตอน  ไมม่ีภารกิจที�เกี�ยวข้อง
- สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ             
   ไมม่ีภารกิจที�เกี�ยวข้อง
- สัญญาอื�นๆ

7. มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการ
ที�แต่งตั�งโดยกฎหมายหรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั�งนี�ให้ระบุรายชื�อ

รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง 
หรือข้อมูลข่าวสารที�นํามาใช้ในการ

พิจารณาไว้ด้วย

(7.1) มติ ครม.
(7.2) มติ คณะกรรมการตามกฎหมาย
  - มติคณะกรรมการผังเมือง 
  - มติคณะกรรมการจัดรูปที�ดิน

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ในภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง
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8. ข้อมูลข่าวสารอื�นตามที�
คณะกรรมการกําหนด 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
แหง่ พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540

และในภารกจิของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ในภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง

(8.1) ประกาศประกวดราคา
(8.2) สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้างรายเดือน
(8.3) ผลกระทบทางด้านสิ�งแวดล้อมและสขุภาพ 
         (EIA) ไมม่ภีารกิจที�เกี�ยวข้อง
(8.4) เกณฑ์มาตรฐานความโปรง่ใสและตัวชี�วัด   
         ความโปรง่ใสของหนว่ยงานของรฐั
         1. หนว่ยงานของรฐัที�มหีนา้ที�ในการจัดหา
พัสดตุ้องเป�ดเผยข้อมลูขา่วสารที�เกี�ยวขอ้งกับการ
จัดหาพัสดุ
         2. หนว่ยงานของรฐัที�มหีนา้ที�ในการใหบ้รกิาร
ประชาชนต้องเป�ดเผยขอ้มลูขา่วสาร ที�เกี�ยวขอ้งกับ
การใหบ้รกิารประชาชน
         3. หนว่ยงานของรฐัต้องเป�ดเผยขอ้มลูขา่วสาร        
ที�เกี�ยวข้องกับการบรหิารงานของหนว่ยงาน
         4. หนว่ยงานของรฐัต้องเป�ดเผยขอ้มลูขา่วสาร 
ที�เกี�ยวข้องกับการบรหิารงบประมาณของหนว่ยงาน
         5. หนว่ยงานของรฐัต้องเป�ดเผยขอ้มลูขา่วสาร
ที�เกี�ยวข้องกับการบรหิารงานบุคคลของหนว่ยงาน
           6. หนว่ยงานของรฐัต้องเป�ดเผยข้อมลูขา่วสารที�
เกี�ยวขอ้งกับการติดตามและประเมนิผลการปฏิบติังาน
ของหนว่ยงาน
(8.5) งานวิจัยหนว่ยงานภาครฐัได้ทําการศกึษา   
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ภาคผนวก
แบบฟอรม์ที�ใช้ (Form)
ระเบยีบกรมโยธาธิการและผงัเมอืงว่าด้วยการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบญัญติัข้อมูลขา่วสารของราชการ 

อินโฟกราฟ�กแผนภูมิขั�นตอนการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร
อินโฟกราฟ�กสรุปสาระสาํคัญมาตรา 7 และมาตรา 9 

แผน่พบัศนูย์ขอ้มลูขา่วสารกรมโยธาธิการและผงัเมอืง

       พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2551

       ตามพระราชบัญญติัขอ้มูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ. 2540



แบบฟอรม์ที�ใช ้
(FORM)

แบบทะเบยีนผูข้อใช้บรกิารขอ้มลูขา่วสาร
แบบการขอใช้บรกิารขอ้มลูขา่วสารของราชการ
แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเป�ดเผยขอ้มลูขา่วสารของ
ทางราชการกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง
แบบสาํรวจความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของผู้รบับรกิารที�มี
ต่อการให้บรกิารของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

F
O
R
M
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แบบทะเบยีนผู้ขอใช้บรกิารขอ้มูลขา่วสาร

กรณีที�มีขอ้มูลพรอ้ม ต้องให้ภายในวันที�ขอขอ้มูล          
กรณีที�ไมส่ามารถให้ขอ้มูลได้ทันที ต้องแจ้งให้

กรณีไมเ่ป�ดเผยขอ้มูล จะต้องแจ้งคําสั�งไมใ่ห้เป�ดเผย
ขอ้มูลพรอ้มเหตผุลภายใน 15 วัน แก่ผู้ขอนับจากวันที�
ได้รบัคําขอ

       ผู้ขอขอ้มูลทราบภายใน 15 วัน  พรอ้มกําหนดวันที�  
       จะดําเนินการเสรจ็

 

หมายเหตุ
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แบบการขอใช้บรกิารขอ้มูลขา่วสารของราชการ
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แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเป�ดเผยขอ้มลูขา่วสาร
ของทางราชการกรมโยธาธิการและผงัเมอืง
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แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเป�ดเผยขอ้มลูขา่วสาร
ของทางราชการกรมโยธาธิการและผงัเมอืง
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แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเป�ดเผยขอ้มลูขา่วสาร
ของทางราชการกรมโยธาธิการและผงัเมอืง
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แบบสํารวจความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร
ที�มต่ีอการให้บรกิารของกรมโยธาธิการและผงัเมอืง
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แบบสาํรวจความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร
ที�มต่ีอการให้บรกิารของกรมโยธาธิการและผงัเมอืง
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แบบสํารวจความไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิาร
ที�มต่ีอการให้บรกิารของกรมโยธาธิการและผงัเมอืง
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ระเบยีบกรมโยธาธิการและผงัเมืองว่าด้วยการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลขา่วสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2551
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ระเบยีบกรมโยธาธิการและผงัเมืองว่าด้วยการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลขา่วสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2551
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ระเบยีบกรมโยธาธิการและผงัเมืองว่าด้วยการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลขา่วสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2551
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ระเบยีบกรมโยธาธิการและผงัเมืองว่าด้วยการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลขา่วสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2551
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ระเบยีบกรมโยธาธิการและผงัเมืองว่าด้วยการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลขา่วสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2551
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แผน่พบัศนูยข์อ้มลูขา่วสารกรมโยธาธิการและผงัเมอืง
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส่วนกลางศูนย์ข้อมูลข่าวสารส่วนกลางศูนย์ข้อมูลข่าวสารส่วนกลาง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส่วนภูมิภาคศูนย์ข้อมูลข่าวสารส่วนภูมิภาคศูนย์ข้อมูลข่าวสารส่วนภูมิภาค

งานประชาสัมพันธ์ตามภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมืองงานประชาสัมพันธ์ตามภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมืองงานประชาสัมพันธ์ตามภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง

ที�ปรกึษา
 
นายพรพจน์  เพ็ญพาส                                อธบิดีกรมโยธาธกิารและผังเมือง
นายอนวัช   สวุรรณเดช                               รองอธบิดีกรมโยธาธกิารและผังเมือง
นายพงษ์นรา   เยน็ยิ�ง                                  รองอธบิดีกรมโยธาธกิารและผังเมือง
นายไตรรตัน์  พูลสวัสดิ�                                รองอธบิดีกรมโยธาธกิารและผังเมือง
ว่าที�รอ้ยเอกธรีพงศ์ ครุธดิลกานันท์              รองอธบิดีกรมโยธาธกิารและผังเมือง
นายสมเกียรติ   สิริพิทักษ์เดช                       รักษาการในตําแหน่งที�ปรึกษาด้านการผังเมือง
นายคธาทิพย ์ เอี�ยมกมลา                            รักษาการในตําแหน่งสถาปนิกใหญ่
นายชยัยา  เจิมจุติธรรม                                รักษาการในตําแหน่งวิศวกรใหญ่
 
ผูจั้ดทํา
นางจินตนา   อุดมพลานุรกัษ์                        ผู้อํานวยการกองเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์
นางสาวนงรกั  ไวยวุฒโิท                              นักประชาสัมพันธช์ํานาญการ
นางอนาวิล แดนสนัเทียะ                              พนักงานบรรณารักษ์
 
ออกแบบ
นางอนาวิล   แดนสันเทียะ  
 

แบบฟอร์มศูนย์ข้อมูลข่าวสารแบบฟอร์มศูนย์ข้อมูลข่าวสารแบบฟอร์มศูนย์ข้อมูลข่าวสาร



ศนูยข้์อมลูข่าวสารของราชการ

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผงัเมอืง




