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แนวคิดการพฒันากรมโยธาธิการและผงัเมือง

สู่ยคุดิจิทลั

3



แนวคิดการพฒันาดิจิทลัเพือการปรบัเปลียน

กรมโยธาธิการและผงัเมืองเป็น องคก์รดิจิทลัในยคุดิจิทลั 4.0

การใหบ้รกิารดา้นต่าง ๆ ของกรมโยธาธกิาร
และผงัเมอืงไดร้บัการปรบักระบวนงาน และ
พฒันาระบบงานเป็นการใหบ้รกิารผ่าน
เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน หรอืบรกิารแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Services)

Digital Services 

สนบัสนุนและสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จาก
เทคโนโลยดีจิทิลั และฐานขอ้มลูที
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไดพ้ฒันาและ
ดาํเนินการโดยการแปลงการจดัการบรกิาร
และขอ้มลูทเีป็นเอกสารไปสูก่ารจดัการและ
ใหบ้รกิารขอ้มลูในรปูแบบขอ้มลู
อเิลก็ทรอนิกส ์รวมทงักาํหนดแนวทางการ
ใหบ้รกิารและการเปิดเผยขอ้มลูสูส่าธารณะ 
(Open Public Data) อยา่งทวัถงึ

Open Data
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แนวคิดการพฒันาดิจิทลัเพือการปรบัเปลียน

กรมโยธาธิการและผงัเมืองเป็น องคก์รดิจิทลัในยคุดิจิทลั 4.0

การบรูณาการใหเ้กดิการใช้
ประโยชน์ขอ้มลู และการ
ทาํงานรว่มกนักบัภาคสว่น
ต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง โดยการ
สรา้งระบบทใีหบ้รกิารและ
ตอบสนองความตอ้งการผูใ้ช้
ทเีกยีวขอ้ง เพอืใหส้ามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูที
เปิดเผย และเทคโนโลยี
ดจิทิลัต่าง ๆ

Services and Data 
Integration

นําเทคโนโลยดีจิทิลัทมีี
ศกัยภาพมาปรบัใชเ้พอืเพมิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ในการใหบ้รกิารและ
ปฏบิตังิาน รวมทงัการสรา้ง
ความรว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงานต่าง ๆ ทงัภาครฐั 
และภาคเอกชนในการ
พฒันาการใหบ้รกิารและใช้
ประโยชน์ดจิทิลัในรปูแบบ
ของ Platform

Digital Platform

การพฒันาดจิทิลัเพอืมุง่สูก่าร
เป็นองคก์รอจัฉรยิะ (Smart 
Organization) โดยการ
ขบัเคลอืนผา่นการพฒันา
นวตักรรม การนําเอา
เทคโนโลย ีSmart Machines 
มาปรบัใชก้บัการดาํเนินงาน
และการใหบ้รกิารต่าง ๆ ของ
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

Smart Organization
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ขนัตอนการจดัทาํแผนพฒันาดิจิทลั กรมโยธาธิการและผงัเมือง
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สถานภาพและศกัยภาพการพฒันาด้านดิจิทลั

ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง
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ปัจจยัความสาํเรจ็ของการ

ปรบัเปลยีนเป็นองคก์รดจิทิลั

วสิยัทศัน์ผูบ้รหิารในการ
ปรบัปรงุระบบการ
ปฏบิตังิานและบุคลากร
ทงัองคก์ร

ความมุง่มนั รว่มมอื รว่ม
ใจของผูบ้รหิารและ
ผูป้ฏบิตังิานทุกระดบัใน
การพฒันาตนเอง และ
ระบบการปฏบิตังิาน

ความคาดหวงัของ
ผูใ้ชบ้รกิารทตีอ้งการ การ
บรกิารทดี ีสะดวก รวดเรว็ 

ถูกตอ้ง เป็นธรรม และ
โปรง่ใส

นโยบายด้านดิจิทลัของกรมโยธาธิการและผงัเมอืง

1. การบรูณาการขอ้มลูภายใน ตามยุทธศาสตร ์4 ดา้นของกรมฯ โดยเน้นการ

พฒันาดา้นต่าง ๆ ดงันี 

• การพฒันาระบบการดาํเนินงานตามแผนงานและการตดิตามการใชจ้า่ย

งบประมาณเพอืใหผู้บ้รหิารและหน่วยงานทเีกยีวขอ้งสามารถตดิตาม 

กํากบั ดแูล และตรวจสอบผลการดาํเนินงานและการใชจ้า่ยงบประมาณ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นธรรม และโปรง่ใส

• การพฒันาระบบการรายงานและการตดัสนิใจดา้นการบรหิารงาน

สาํหรบัผูบ้รหิาร เพอืควบคุม ดแูล และตรวจสอบการปฏบิตังิาน

โครงการต่าง ๆ ได้

• การพฒันาระบบกระแสงานอตัโนมตั ิ(Workflow Automation) เพอื

ความสะดวกในการเรยีกดเูอกสารของผูบ้รหิาร และเจา้หน้าททีี

ควบคุมดแูลการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งทวัถงึ และต่อเนือง

2. Lead User (สาํนัก/กอง) เป็นผูร้เิรมิโครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพอืให้

ระบบทพีฒันาขนึสามารถตอบสนองความตอ้งการทางธุรกจิไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

3. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศทําหน้าทสีนับสนุนเทคโนโลยดีจิทิลั และระบบการ

ใหบ้รกิารขอ้มลูทางดจิทิลัของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

4. การบรูณาการกบัหน่วยงานภายนอก โดยเน้นการพฒันาและสรา้งการมสีว่น

รว่มกบัภาครฐัและประชาชน และพฒันา web service สาํหรบัใหบ้รกิาร

หน่วยงานภายนอกทเีกยีวขอ้ง ทงัภาครฐัและเอกชน เชน่ การใหบ้รกิารขอ้มลู

ดา้นสารสนเทศทางภูมศิาสตร์

ระบบเทคโนโลยดีจิทิลั
ซงึมสีว่นชว่ยใหก้าร
พฒันาเป็นไปอยา่ง

รวดเรว็ ถูกตอ้งแมน่ยาํ
มากยงิขนึ

Vision

CollaborationExpectation

Digital 
Technology
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การดาํเนินงานตามภารกิจของกรมโยธาธิการและผงัเมือง (Business)

การจดัการภาครฐั

การพฒันาเมอืง

พฒันาใหเ้มอืงมคีวามปลอดภยัจาก
ธรรมชาต ิมสีภาพแวดลอ้มทดี ีมรีะบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการทมีมีาตรฐาน 
โดยมรีะบบป้องกนันําท่วมพนืทชีมุชน 
เขอืนป้องกนัตลงิ ระบบโครงสรา้งพนืฐาน 
และการจดัรปูทดีนิเพอืพฒันาพนืที

บริการด้านช่าง

มุง่ใหบ้รกิารงานชา่งทุกระดบั ในฐานะ
ชา่งของแผน่ดนิโดยใหบ้รกิารดา้นการ
ออกแบบอาคาร ทดสอบวสัดุและให้
คาํปรกึษาดา้นชา่ง

การผงัเมอืง

วางผงัเมอืงบนความตกลงใจของคนใน
ชมุชนในการใชป้ระโยชน์ทดีนิ เพอืให้
สามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

โดยมผีงัประเทศ ผงัภาค และผงัอนุภาค 
เป็นระดบัผงันโยบายถ่ายทอดสูก่ารวาง

ผงัระดบัจงัหวดั

การอาคาร

เพอืใหอ้าคารมนัคง ปลอดภยั 
มอีตัลกัษณ์ ประหยดัพลงังานและลดภาวะ

โลกรอ้นโดยการออกกฎหมายควบคมุ
อาคาร ตรวจสอบระบบและพฒันา
มาตรฐานความปลอดภยัในอาคาร
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การจดัหน่วยงานรบัผิดชอบงานตามภารกิจหลกั 4 ด้าน 
และ ภารกิจสนับสนุนด้านการจดัการภาครฐั

   การผงัเมือง

 สาํนกังานคณะกรรมการ

ผงัเมอืง 

 สาํนกัวศิวกรรมการผงัเมอืง 

 สาํนกัผงัประเทศ

และผงัภาค 

 สาํนกัผงัเมอืงรวม

และผงัเฉพาะ 

 สาํนกัวเิคราะห์

และประเมนิผล 

    การพฒันาเมือง

• สาํนกัสนบัสนุนและ

พฒันาตามผงัเมอืง 

• กองผงัเมอืงเฉพาะ

• กองบรูณะและบาํรงุรกัษา 

• สาํนกัจดัรปูทดีนิเพอืพฒันา

พนืท ี

• สาํนกักองทุนจดัรปูทดีนิ

เพอืพฒันาพนืที

  การอาคาร

• สาํนกัควบคมุและ

ตรวจสอบอาคาร 

• สาํนกัวศิวกรรมโครงสรา้ง

และงานระบบ 

• สาํนกัสถาปัตยกรรม

     การบริการด้านช่าง

• กองควบคมุการก่อสรา้ง

• กองมาตรฐานราคากลาง 

• กองออกแบบก่อสรา้งพลบัพลาพธิี

และโครงการพเิศษ 

• กองวเิคราะหว์จิยัและทดสอบวสัดุ 

• สาํนกัก่อสรา้งและปรบัปรงุหมูพ่ระ

ทนีงัอมัพรสถาน 

• สาํนกัก่อสรา้งวงัทววีฒันา 

• สาํนกัก่อสรา้งและปรบัปรงุ

วงัศโุขทยั

สาํนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั

การจดัการภาครฐั

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร สาํนกังานเลขานุการกรม กองแผนงาน กองคลงั กองการเจา้หน้าท ีสถาบนัพฒันา
บุคลากรดา้นการพฒันาเมอืง กองนิตกิาร กองเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนกังานวเิทศสมัพนัธ ์และ
กองตรวจราชการ
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ความพร้อมและการจดัการด้านข้อมลูและสารสนเทศ (Data) 11



แนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศ (Application)
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แนวทางการพฒันาด้านเทคโนโลยี (Technology)

ระบบศนูยค์อมพิวเตอร์
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แนวทางการพฒันาด้านเทคโนโลยี (Technology)

ระบบเครือข่าย
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แนวทางการพฒันาด้านเทคโนโลยี (Technology)

แนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายสาํนักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั
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แนวทางการพฒันาด้านเทคโนโลยี (Technology)

แนวทางการออกแบบระบบคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย Private Cloud ในรปูแบบ Infrastructure as a Service: IaaS
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แนวทางการพฒันาด้านเทคโนโลยี (Technology)

อปุกรณ์ดิจิทลัและโครงสร้างพืนฐานสาํหรบัภารกิจของกรมโยธาธิการและผงัเมือง
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แนวทางการจดัการด้านความมนัคงปลอดภยั (Security)

ลาํดบัความสาํคญัความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 
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แนวทางการจดัการด้านความมนัคงปลอดภยั (Security)

การเข้าถึงระบบเครือข่ายส่วนต่าง ๆ ตามความสาํคญัความปลอดภยัในรปูแบบ Zoning
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แนวทางด้านการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารจดัการโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ FCAPS
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แนวทางการบรูณาการด้านการพฒันาดิจิทลัตามกรอบนโยบาย One DPT 
ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง
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• เพอืบรูณาการ ออกแบบและจดัหาระบบ
ฐานขอ้มลูภูมสิารสนเทศกลางของกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืงตามภารกจิทงั 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการผงัเมอืง การพฒันา
เมอืง การอาคาร และการบรกิารดา้นช่าง

• เพอืบรูณาการขอ้มลูการบรหิารงาน
สาํหรบัศนูยป์ฏบิตักิารของผูบ้รหิารกรมฯ 
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเรว็ ทนั
สถานการณ์

• เพอืบรูณาการเผยแพร่ และสนบัสนุน
การแลกเปลยีน และการเชอืมโยง
ฐานขอ้มลูภูมสิารสนเทศกลางของกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืง ร่วมกบัฐานขอ้มลู
หน่วยงานอนืทเีกยีวขอ้ง

• เพอืบรกิารและเผยแพร่ขอ้มลูภูมิ
สารสนเทศใหแ้ก่ประชาชน ใหส้ามารถ
เขา้ถงึ และสบืคน้ขอ้มลูดา้นต่าง ๆ ที
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงใหบ้รกิารได้
อย่างถูกตอ้ง สะดวก รวดเรว็ และมี
ประสทิธภิาพ ระ
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• เพอืเพมิความสามารถภูมสิารสนเทศกลางของ
กรมโยธกิารและผงัเมอืง (ONE DPT) ให้
ครอบคลุมการทาํงานในทุกสว่นงานมากยงิขนึ

• เพอืเป็นการปรบัปรุงระบบ Intranet ภายใน
องคก์รสาํหรบับุคลากรสว่นกลางและสว่น
ภูมภิาค ทจีะเป็นศนูยก์ลางในการเขา้ถงึระบบ
ต่าง ๆ ขอ้มลูสารสนเทศ และขอ้มลูสารสนเทศ
ภูมศิาสตร์

• เพอืเป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มลู ระบบ 
และบรกิาร ของกรมโยธกิารและผงัเมอืง แก่
ประชาชน ทมีปีระสทิธภิาพ

• ปรบัปรุงระบบภูมสิารสนเทศกลางของกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืง (ONE DPT) ใหร้องรบั
การขยายตวัของจาํนวนผูใ้ชง้านซงึมจีาํนวน
มากขนึ และสามารถทาํงานไดอ้ย่างต่อเนือง

• จดัหาเครอืงคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยพรอ้มอุปกรณ์ 
เพอืใชง้านร่วมกบัเครอืงคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย
เดมิ สาํหรบัเพมิประสทิธภิาพการทาํงาน
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• เป็นการพฒันาระบบ
สารสนเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรท์ ี1 ยกระดบั
การบรกิารสูบ่รกิารดจิทิลั 
(Digital Service) สาํหรบั
ผูร้บับรกิารทุกภาคสว่น
อย่างทวัถงึ และ
ยุทธศาสตรท์ ี2 สง่เสรมิ
การพฒันาและใช้
ประโยชน์นวตักรรม
ดจิทิลัมุ่งสูก่ารปฏบิตังิาน
แบบอจัฉรยิะ (Smart 
Operation) ซงึมโีครงการ
ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563
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• เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศ
และโครงสรา้งพนืฐานดจิทิลัเพอื
เตรยีมความพรอ้มในการ
ปรบัเปลยีนจาก เวบ็ท่า One
DPT (One DPT Web Portal) 
ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
เป็นแพลตฟอรม์ One DPT 
(One DPT Platform) โดยมี
แผนงานโครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศดา้นต่าง ๆ ใน
ปีงบประมาณ 2564 ซงึรวมถงึ
โครงการเตรยีมความพรอ้มทจีะ
พฒันาแพลตฟอรม์ One DPT 
เป็นโครงการนําร่องดว้ย
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แผนภาพการออกแบบระบบสารสนเทศภายใต้กรอบนโยบาย 
One DPT ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

S W
O T

จดุอ่อน (Weaknesses)

W1.ขาดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถินในการให้บริการทาง
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละส่งขอ้มูลใหก้บักรม และขาดการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน
ภายนอกทเีกยีวขอ้ง
W2. ผูป้ฏบิตังิานยงัไม่ยอมรบัการปฏบิตังิานผ่านระบบสารสนเทศ
W3. ระบบสารสนเทศยงัไม่มกีารเชอืมโยงกนั ไม่สนับสนุนการปฏบิตัิงานทงั
กระบวนการ ไม่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้งาน ขาดการติดตามและ
ปรบัปรุงฐานขอ้มลูอย่างต่อเนือง และขาดการบรหิารจดัการ อุปกรณ์และพนืทใีน
การเกบ็ขอ้มลู
W4. ยงัไม่มกีารการสาํรวจ จดัการ และกําหนดมาตรฐานรายการขอ้มูลเพือการ
เชอืมโยงและแลกเปลยีนขอ้มลูกบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง และยงัไม่มกีารกําหนด
มาตรฐานทางเทคนิคเพอืการเชอืมโยงและแลกเปลยีนขอ้มูลภายในกรม ทําให้
ยากต่อการจดัการเพอืเผยแพร่และใหใ้ชง้านร่วมกนัได้
W5. ยงัไม่มกีารกาํหนดแนวทาง มาตรฐาน platform และเทคโนโลยทีใีชใ้นการ
พฒันาระบบทเีหมาะสม ทาํใหย้ากต่อการบาํรุงรกัษาระบบสารสนเทศในอนาคต
W6. ขาดมาตรฐานการจดัการและการผลกัดนัใหใ้ชง้านระบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเนือง
W7. ขาดแคลนบุคลากรทมีคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัการนําเทคโนโลยดีจิทิลั
มาใชใ้นการพฒันาและปฏบิตังิานใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
W8. ขาดการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามเชยีวชาญทเีหมาะสมกบัลกัษณะงาน
W9. ขาดการจดัการดา้นความปลอดภยัทเีหมาะสม 
W10. ขาดแนวทางการกํากบัดูแลและบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศที
เหมาะสม เช่น การจดัหาอุปกรณ์ทเีหมาะสมกบัลกัษณะงาน การจดัหาอุปกรณ์
ทดแทน การบาํรุงรกัษาอุปกรณ์ และเครอืขา่ย เป็นตน้

จดุแขง็(Strengths)

S1. เป็นหน่วยงานเดยีวทกีาํกบัดแูลเกยีวกบัเรอืงมาตรฐาน และขอ้กฎหมายทบีงัคบัใชก้นั
ทวัประเทศ เกยีวกบัอาคาร และผงัเมอืง มกีารประกาศใชบ้งัคบัเกยีวกบัขอ้มูลทเีกยีวขอ้ง 
ทงัผู้รบัผิดชอบระดบัต่าง ๆ เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นต้น และผู้ใช้งาน เช่น 
หน่วยงานภาครฐัอนื ๆ ผูร้บัเหมา เป็นตน้
S2. มนีโยบายและแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศและบูรณาการขอ้มูลกลาง (One 
DPT) ซึงมีฐานข้อมูลทีมีความพร้อมให้บริการและสนับสนุนการปฏิบตัิงาน ทังด้าน
มาตรฐาน ปรมิาณ คุณภาพ ความหลากหลาย การเปิดเผย และเชอืมโยงขอ้มูล รวมทัง
ขอ้มลูภูมสิารสนเทศ (GIS)
S3. มโีครงสรา้งพนืฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ ทงัดา้นอุปกรณ์และเครอืข่ายทเีพยีงพอและ
พรอ้มใชง้าน รวมทงัมหีน่วยงานผูร้บัผดิชอบกาํกบัดแูลและบรหิารระบบเครอืข่ายไดอ้ย่าง
ทวัถงึและปลอดภยั
S4. บุคลากรมทีกัษะและความรู้ในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร โดย
ไดร้บัการฝึกอบรมอย่างต่อเนือง และมศีกัยภาพในการพฒันาใหม้คีวามเชยีวชาญระดบัสงู
ขนึไปได้
S5. มกีารกาํหนดนโยบายความปลอดภยัทเีหมาะสม
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

S W
O T

อปุสรรค (Threat)

T1. มาตรการและแนวทางการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูภาครฐัยงัไม่ชดัเจน
T2. หน่วยงานภายนอกและ/หรอืคู่สญัญา ยงัไม่ใหค้วามร่วมมอืดา้นขอ้มลู
T3. หน่วยงานทีรบัผิดชอบการให้บริการจากท้องถินไม่มีระบบสารสนเทศ
สนบัสนุนการปฏบิตังิานทสีามารถเชอืมโยงกบัระบบกาํกบัดแูลของกรม
T4. เทคโนโลยมีคีวามกา้วหน้าทําใหม้คีวามเสยีงจากการโจมตจีากภายนอกได้
ง่ายขนึ
T5. การใชร้ะบบสารสนเทศกลางของรฐัไม่ตอบสนองความตอ้งการของกรม
T6. นโยบายภาครฐัยงัไม่เออืต่อการปรบัปรุงกระบวนการทํางานให้เป็นแบบ
ระบบกระแสงานอตัโนมตั ิ(Workflow Automation) ทงักระบวนการ เช่น การลง
นามอนุมตัยิงัคงใชก้าร
ลงนามแบบกระดาษ

โอกาส (Opportunity)

O1. กฎหมาย/ระเบยีบ และนโยบายภาครฐัส่งเสรมิการนําเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการ
ให้บริการแก่ผู้ร ับบริการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที รวมทังการเปิดเผยข้อมูล 
การบูรณาการและแลกเปลยีนขอ้มูลภาครฐัและการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ของหน่วยงาน
O2. เป็นหน่วยงานทไีดร้บัมอบหมายใหจ้ดัทาํขอ้มลูเชงิพนืทตีามภารกจิของกรม
O3. มคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานกลางภาครฐั (สพร.) ในการพฒันาระบบเพอือํานวยความ
สะดวกในการอนุญาตก่อสรา้ง ตามนโยบายการทาํธุรกจิ (Doing Business) ของภาครฐั
O4. ประชาชนและผูป้ระกอบการภาคเอกชนสามารถใชแ้ละเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลัไดง้่าย 
ทาํใหม้โีอกาสในการพฒันาระบบสารสนเทศทมีคีวามหลากหลายในการใหบ้รกิารได้มาก
ยงิขนึ
O5. เทคโนโลยสีมยัใหม่มคีวามกา้วหน้าและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกจิ
ของกรมได ้ทําใหก้ารพฒันาระบบสารสนเทศ และการเปิดเผย และเชอืมโยงขอ้มูลทําได้
ง่าย ทาํใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูง่ายขนึ 
O6. มนีโยบายการพฒันาทกัษะด้านดจิทิลัของขา้ราชการและบุคลากรภาครฐัเพือการ
ปรบัเปลยีนเป็นรฐับาลดจิทิลัทชีดัเจน ทาํใหม้โีอกาสในการพฒันาบุคลากรไดม้ากขนึ
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วิสยัทศัน์และยทุธศาสตรก์ารพฒันาดิจิทลั

ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง
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กรอบแนวทางการศึกษาความเชือมโยงนโยบาย แผน และยทุธศาสตร์
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ทิศทาง (Roadmap) การพฒันาดิจิทลัของกรมโยธาธิการและผงัเมือง
31



สรา้งดจิทิลัแพลตฟอรม์ เพอืยกระดบัการทาํงานและการใหบ้รกิาร ดว้ยการผสมผสานนวตักรรม และเทคโนโลยดีจิทิลัททีนัสมยั เพอืสรา้ง
แพลตฟอรม์อจัฉรยิะ โดย
• การผสมผสานเครอืงมอือนาไลตกิส ์(Analytics) และระบบการเรยีนรูอ้จัฉรยิะ (Artificial Intelligence : AI) เพอืพยากรณ์การเตบิโตของเมอืง

จากขอ้มลูยอ้นหลงัและขอ้มลูเรยีลไทม ์
• การผสมผสานระบบสารสนเทศภูมศิาสตรแ์ละเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ เพอืสรา้งแบบจาํลองการวางผงัเมอืงและการพฒันาเมอืง 
• การผสมผสานระบบการเรยีนรูอ้จัฉรยิะ (Artificial Intelligence : AI) และเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตออฟธงิค ์(Internet Of Thing : IOT) เพอื

ออกแบบอาคารชาญฉลาดทปีลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิของประชาชน

เป็นองคก์รนําด้านดิจิทลัสาํหรบั

การผงัเมือง การพฒันาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่างของประเทศ 
โดยบรูณาการร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ อย่างยงัยืน
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พนัธกิจ (Mission)

พฒันาดจิทิลัเพอืการผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร 

และการบรกิารดา้นชา่งเพอืใหบ้รกิารประชาชน และภาค

สว่นต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งอยา่งทวัถงึ

บรูณาการการจดัการและใหบ้รกิารขอ้มลูและฐานขอ้มลูดา้นการ

ผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร และการบรกิารดา้นชา่งทงั

ภายในและภายนอกอยา่งถกูตอ้ง ครอบคลุม และต่อเนือง

พฒันาและปรบัเปลยีนกระบวนการทาํงานและการ

ใหบ้รกิารทมีปีระสทิธภิาพดว้ยศกัยภาพทางเทคโนโลยี

ดจิทิลั

การจดัการดา้นโครงสรา้งพนืฐานดจิทิลัและความมนัคง

ปลอดภยัสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

01

02

03

04

05
บรูณาการการทาํงานและการใหบ้รกิารผูป้ระกอบการ และ

ประชาชนดา้นการผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร และ

การบรกิารดา้นชา่งทงัภายในและภายนอกอยา่งรอบคอบ 

สะดวก รวดเรว็

06
พฒันาศกัยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกภาคสว่น 

ทุกระดบัใหม้กีารตระหนกั รูเ้ท่าทนั มทีกัษะ และความสามารถ

ในการใชง้านและใหบ้รกิารในยคุดจิทิลัไดอ้ยา่งสมัฤทธผิล
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เป้าหมายการพฒันา (Goal)

เป้าหมายระยะยาว
เป็น แพลตฟอรม์ (Digital Platform) เพอืการพฒันา การผงัเมอืง 

การพฒันาเมอืง การอาคาร และการบรกิารดา้นช่างของประเทศ

เป้าหมายแผนปฏิบติัการดิจิทลั 
พ.ศ.2562-2564

ปี 2564 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงมคีวามพรอ้มทจีะปรบัเปลยีนเขา้สู่

การพฒันายคุดจิทิลั (Digital Transformation) เพอืการเป็นองคก์รนําใน

การนําเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Leader) เพอืการพฒันา การผงัเมอืง 

การพฒันาเมอืง การอาคาร และการบรกิารดา้นช่าง ตามภารกจิของ           

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และภารกจิของภาคสว่นต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง

อยา่งบรูณาการ และต่อเนือง
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ยทุธศาสตร์ (Strategy)

ยทุธศาสตรที์ 1 : ยกระดบัการบรกิารสูบ่รกิารดจิทิลั 

(Digital Service) สาํหรบัผูร้บับรกิารทุกภาคสว่นอยา่งทวัถงึ (Smart Services)

ยทุธศาสตรที์ 2 : สง่เสรมิการพฒันาและใชป้ระโยชน์นวตักรรมดจิทิลัมุง่สูก่ารปฏบิตังิานแบบอจัฉรยิะ 

(Smart Operation)

ยทุธศาสตรท์ ี3 : สรา้งความเขม้แขง็และปลอดภยัทางเทคโนโลยดีจิทิลั (Smart and Safety 

Infrastructure)

ยทุธศาสตรที์ 4 : พฒันาศกัยภาพองคก์รและบุคลากรใหม้สีมรรถนะดา้นดจิทิลัททีนัสมยัอยา่งต่อเนือง 

(Smart Organization and People)
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เป้าหมาย
1. การใหบ้รกิารของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ทงัภายใน

และภายนอกไดร้บัการปรบัเปลยีนเป็นบรกิารดจิทิลั 

(Digital Services)

2. การจดัการขอ้มลูและสารสนเทศมคีวามพรอ้มใหบ้รกิาร

ตามความตอ้งการของผูร้บับรกิารทเีกยีวขอ้ง

3. การศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบและพฒันาตน้แบบการ

บรกิาร Platform ดา้นการผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การ

อาคาร และการบรกิารดา้นช่าง

4. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นร่วมในการ

พฒันาและใหบ้รกิารดจิทิลัตามภารกจิของกรมโยธาธิ

การและผงัเมอืง

ดชันีชีวดั
1. การศกึษาและปรบัเปลยีนกระบวนการใหบ้รกิารใหเ้ป็น

กระบวนงานแบบดจิทิลั ทงัการบรกิารภายในและภายนอก รอ้ยละ 

80

2. การใหบ้รกิารสาํหรบัหน่วยงานภายในกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

ไดร้บัการปรบัเปลยีนเป็นการบรกิารแบบดจิทิลั (Digital Services) 

รอ้ยละ 70 ในปี พ.ศ. 2562 และเพมิขนึรอ้ยละ 10 ต่อปี

3. การใหบ้รกิารสาํหรบัหน่วยงานภายนอกกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

ไดร้บัการปรบัเปลยีนเป็นการบรกิารแบบดจิทิลั (Digital Services) 

รอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2562 และเพมิขนึรอ้ยละ 10 ต่อปี

4. การจดัการขอ้มลู และการบรูณาการแลกเปลยีนขอ้มลู รวมทงัการ

เปิดเผยขอ้มลู (Open Data) และการวเิคราะหข์อ้มลู (Data 

Analytics) ดา้นการผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร และการ

บรกิารดา้นช่างทพีรอ้มใหบ้รกิารผูร้บับรกิารไดอ้ย่างทวัถงึอย่าง

น้อยรอ้ยละ 70 ในปีพ.ศ. 2562 และเพมิขนึรอ้ยละ 10 ต่อปี

5. ระดบัความพงึพอใจการรบับรกิารภายในกรมโยธาธกิารและผงั

เมอืงรอ้ยละ 80 ในปี พ.ศ.2562 เพมิขนึรอ้ยละ 10 ต่อปี และคดิ

เป็นรอ้ยละ 100 ในปี พ.ศ.2564

6. ระดบัความพงึพอใจการรบับรกิารภายนอกกรมโยธาธกิารและผงั

เมอืงรอ้ยละ 60 ในปี พ.ศ.2562 และเพมิขนึรอ้ยละ 10 ต่อปี

กลยทุธ์
1. เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการใหบ้รกิารโดยการ

ปรบัเปลยีนกระบวนงาน (Business Process) และ

แนวความคดิ (Mindset) ดา้นการใหบ้รกิารใหเ้ป็น

กระบวนงานแบบดจิทิลั (Business Transformation) 

โดยไดร้บัการยอมรบั และความร่วมมอืกบัภาคสว่นต่าง 

ๆ อย่างเหมาะสม 

2. การเตรยีมความพรอ้มดา้นจดัการขอ้มลู (Data 

Management) และแนวทางการกาํกบัดแูลขอ้มลู (Data

Governance)  ดา้นการผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การ

อาคาร และการบรกิารดา้นช่างของกรมโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงทจีะใหบ้รกิารใหม้คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น 

3. ยกระดบัระบบใหบ้รกิารขอ้มลู และบรกิารดา้นต่าง ๆ 

เป็นการใหบ้รกิารขอ้มลูแบบดจิทิลั อย่างครบวงจร 

ทวัถงึและเท่าเทยีม ทเีดยีว ทนัใด ทวัไทย ทุกเวลา ทุก

ประเภทอุปกรณ์ โปร่งใสและมธีรรมาภบิาล โดยไดร้บั

การยอมรบัและมสีว่นร่วมกนักบัภาคสว่นต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสม

ยทุธศาสตรที์ 1
ยกระดบัการบริการสู่บริการดิจิทลั (Digital Service) 

สาํหรบัผูร้บับริการทุกภาคส่วนอย่างทวัถึง (Smart Services)
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ยทุธศาสตรที์ 1 : ยกระดบัการบริการสู่บริการดิจิทลั (Digital Service) 
สาํหรบัผูร้บับริการทุกภาคส่วนอย่างทวัถึง (Smart Services)
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แผนงาน/โครงการยทุธศาสตรที์ 1 : ยกระดบัการบริการสู่บริการดิจิทลั (Digital Service) 

สาํหรบัผูร้บับริการทุกภาคส่วนอย่างทวัถึง (Smart Services)

แผนงาน/โครงการ การสนับสนุนภารกิจ

2562

งบประมาณ

2563 2564

รวม

1. โครงการจา้งทปีรกึษาเพอืจดัทาํสถาปัตยกรรม
องคก์รของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 8,682,000 8,682,000 

2. โครงการจา้งทปีรกึษาเพอืศกึษาและจดัทาํ
มาตรฐานขอ้มลูดา้นโยธาธกิารและผงัเมอืง ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 10,067,000 10,067,000

3. โครงการพฒันาระบบจดัการขอ้มลูดา้น
สถาปัตยกรรมอาคาร ✅ 41,675,000 41,675,000

4. โครงการพฒันาระบบใหบ้รกิารแบบดจิทิลัของ
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 1,503,000 13,460,000 14,963,000

5. โครงการพฒันาระบบแผนทอีจัฉรยิะสาํหรบั
งานควบคมุและตรวจสอบอาคาร ✅ 10,015,000 10,015,000

การผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นชา่ง การจดัการภาครฐั
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แผนงาน/โครงการยทุธศาสตรที์ 1 : ยกระดบัการบริการสู่บริการดิจิทลั (Digital Service) 

สาํหรบัผูร้บับริการทุกภาคส่วนอย่างทวัถึง (Smart Services)

แผนงาน/โครงการ การสนับสนุนภารกิจ

2562

งบประมาณ

2563 2564

รวม

6. โครงการปรบัปรงุเวบ็ไซตก์รมโยธาธกิารและ
ผงัเมอืง ✅ 2,940,000 2,940,000

7. โครงการพฒันาระบบการประเมนิราคางาน

ก่อสรา้ง
✅ 3,090,000 3,090,000

8. โครงการพฒันาระบบบรหิารกองทุนจดัรปู
ทดีนิเพอืพฒันาพนืที ✅ 3,739,000 3,739,000 

9. โครงการพฒันาดจิทิลัแพลตฟอรม์ของกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืง 
(DPT Digital Platform)

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 12,000,000 12,000,000

รวมเงินงบประมาณ 74,882,000 32,289,000 107,171,000

การผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นชา่ง การจดัการภาครฐั
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เป้าหมาย
1. การปฏบิตังิานของบุคลากรกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

มขีนัตอนทกีระชบั สะดวก รวดเรว็ ลดความซาํซอ้น 

และมคีวามเปิดเผยโปร่งใสในการทาํงาน

2. การจดัการขอ้มลูและสารสนเทศสนบัสนุนการ

ปฏบิตังิานในทุกขนัตอนการทาํงานอย่างต่อเนือง และ

เป็นหนึงเดยีวทงักรมฯ 

3. การศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบและพฒันาระบบ

สารสนเทศสนบัสนุนการทาํงานทงัดา้นการผงัเมอืง 

การพฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นช่าง และ

การจดัการภาครฐั

4. ความพงึพอใจของบุคลากรในการพฒันาและใชง้าน

ระบบดจิทิลัสนบัสนุนการทาํงานตามภารกจิของกรม

โยธาธกิารและผงัเมอืง

ดชันีชีวดั
1. การศกึษาและปรบัเปลยีนกระบวนการปฏบิตังิาน/การ

ทาํงานใหเ้ป็นกระบวนงานแบบดจิทิลั ทงัการบรกิาร

ภายในและภายนอก รอ้ยละ 90

2. การจดัการขอ้มลู การกาํกบัดแูลขอ้มลู การบรูณาการ

แลกเปลยีนขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analytics) 

สาํหรบัการปฏบิตังิานของบุคลากรดา้นการผงัเมอืง การ

พฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นช่าง และการ

จดัการภาครฐัทพีรอ้มใชง้านร่วมกนัตลอดกระบวนการ

ทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเรว็ อย่างน้อยรอ้ยละ 80 ในปี

พ.ศ. 2562 และเพมิขนึรอ้ยละ 10 ต่อปี

3. ระดบัความพงึพอใจการใชร้ะบบดจิทิลัในการปฏบิตังิาน/

ทาํงานของบุคลากรกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงรอ้ยละ 80 

ในปี พ.ศ.2562 เพมิขนึรอ้ยละ 10 ต่อปี และคดิเป็นรอ้ยละ 

100 ในปี พ.ศ.2564

กลยทุธ์
1. เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการปฏบิตังิาน/ทาํงานของ

บุคลากรโดยการปรบัเปลยีนกระบวนงาน (Business Process) 

และแนวความคดิ (Mindset) ดา้นการปฏบิตังิานใหเ้ป็น

กระบวนงานแบบดจิทิลั (Business Transformation) ทสีามารถ

ลดการใชก้ระดาษ ลดขนัตอน ลดค่าใชจ้่าย และบรูณาการ

กระบวนการทาํงาน และบรูณาการขอ้มลูร่วมกนัระหวา่ง

หน่วยงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น แม่นยาํ และตรวจสอบได ้

รวมทงัไดร้บัการยอมรบัและความร่วมมอือย่างทวัถงึทงัองคก์ร 

2. การเตรยีมความพรอ้มดา้นจดัการขอ้มลู (Data Management)

และแนวทางการกาํกบัดแูลขอ้มลู (Data Governance)  ดา้นการ

ผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นช่าง และ

การจดัการภาครฐั ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงทจีะใหบ้รกิาร

ใหม้คีวามสะดวก รวดเรว็ ถูกตอ้ง ครบถว้น 

3. ยกระดบัและพฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการปฏบิตังิาน

ดา้นต่าง ๆ เป็นการทาํงานดว้ยระบบขอ้มลูแบบดจิทิลัทมีุง่

ผลสมัฤทธใินการปฏบิตังิานอย่างครบวงจร ทวัถงึและเท่าเทยีม 

ทเีดยีว ทนัใด ทวัไทย ทุกเวลา ทุกประเภทอุปกรณ์ โปร่งใสและ

มธีรรมาภบิาล โดยไดร้บัการยอมรบัและมสีว่นร่วมกนักบัสาํนกั/

กองต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ยทุธศาสตรที์ 2
ส่งเสริมการพฒันาและใช้ประโยชน์นวตักรรมดิจิทลัมุ่งสู่การปฏิบติังาน

แบบอจัฉริยะ (Smart Operation)
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ยทุธศาสตรที์ 2 : ส่งเสริมการพฒันาและใช้ประโยชน์นวตักรรมดิจิทลั
มุ่งสู่การปฏิบติังานแบบอจัฉริยะ (Smart Operation)
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แผนงาน/โครงการยทุธศาสตรที์ 2 : ส่งเสริมการพฒันาและใช้ประโยชน์นวตักรรมดิจิทลั

มุ่งสู่การปฏิบติังานแบบอจัฉริยะ (Smart Operation)

แผนงาน/โครงการ การสนับสนุนภารกิจ

2562

งบประมาณ

2563 2564

รวม

1. โครงการจา้งทปีรกึษาเพอืจดัทาํสถาปัตยกรรม
องคก์รของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

ดาํเนินการร่วมกบั

โครงการท ี1 

ยุทธศาสตรท์ ี1

2. โครงการจา้งทปีรกึษาเพอืศกึษาและจดัทาํ
มาตรฐานขอ้มลูดา้นโยธาธกิารและผงัเมอืง ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

ดาํเนินการร่วมกบั

โครงการท ี2 

ยุทธศาสตรท์ ี1

3. โครงการเพมิประสทิธภิาพภมูสิารสนเทศกลาง 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง  (ONE DPT) 
ระยะท ี2

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 28,780,400 28,780,400

4. โครงการพฒันาระบบสนบัสนุนการออกแบบ
วางผงัเมอืงแบบดจิทิลั ✅ 18,018,000 10,807,000 28,825,000

5. โครงการพฒันาระบบบรกิารภายใน
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ✅ 7,806,000 7,806,000

การผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นชา่ง การจดัการภาครฐั
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แผนงาน/โครงการยทุธศาสตรที์ 2 : ส่งเสริมการพฒันาและใช้ประโยชน์นวตักรรมดิจิทลั

มุ่งสู่การปฏิบติังานแบบอจัฉริยะ (Smart Operation)

แผนงาน/โครงการ การสนับสนุนภารกิจ

2562

งบประมาณ

2563 2564

รวม

6. โครงการพฒันาระบบบรหิารโครงการ ICT ✅ 6,349,000 6,349,000

7. โครงการพฒันาระบบจดัการเอกสารดจิทิลั ✅ 1,994,000 1,994,000

8. โครงการพฒันาระบบการจดัการภาครฐั ✅ 8,024,000 8,024,000

9. โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูวจิยั วชิาการ
เพอืการวางผงัเมอืง ✅ 3,573,000 3,573,000

รวมงบประมาณ 28,780,400 32,173,000 24,398,000 85,351,400

การผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นชา่ง การจดัการภาครฐั
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เป้าหมาย
1. มโีครงสรา้งพนืฐานเทคโนโลยดีจิทิลัทเีหมาะสมและ

เพยีงพอต่อการปฏบิตังิานและใหบ้รกิารผ่านระบบ

ดจิทิลัของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

2. มโีครงสรา้งพนืฐานเทคโนโลยดีจิทิลั ทสีามารถเชอืมต่อ

โครงขา่ยกนัไดอ้ย่างทวัถงึ มคีวามมนัคงปลอดภยัและ

เป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม

3. มคีุณภาพการใหบ้รกิารตามมาตรฐานสากล และ

ประกนัความมนัคงปลอดภยัของโครงขา่ยเพอืสรา้ง

ความเชอืมนัในการใชง้านระบบเครอืขา่ย ขอ้มลู

สารสนเทศ การสอืสาร และการทาํธุรกรรมออนไลน์

4. มโีครงสรา้งพนืฐานทพีรอ้มใหบ้รกิารบน Platform ดา้น

การผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร และการ

บรกิารดา้นช่างของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

ดชันีชีวดั
1. ระบบงานทใีชง้านอยู่ทุกระบบของกรมโยธาธกิารและผงั

เมอืงมบีญัชแีสดงรายละเอยีด การเขา้ถงึระบบและขอ้มลู 

การบาํรุงดแูลรกัษา การกูค้นืระบบ และการใชเ้ทคโนโลย ี

ภายในปี 2562

2. จาํนวนอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยไดร้บัการ

ปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านรอ้ยละ 80 ใน

ปี พ.ศ. 2562 และ รอ้ยละ 100 ในปี พ.ศ.2563

3. มกีารเชอืมต่อโครงสรา้งพนืฐานกบัหน่วยงานภายนอกและ

รฐับาลดจิทิลั

4. มกีารจดัการดา้นความมนัคงปลอดภยัตามหลกัการ

มาตรฐานสากล และสอดคลอ้งตามขอ้บงัคบัและกฎหมาย

ดจิทิลั รอ้ยละ 100 ในปี 2563

5. มกีารจดัหาอุปกรณ์ทพีรอ้มใหบ้รกิารระบบตน้แบบการ

ใหบ้รกิาร Platform ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงในปี 

2564

6. บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามรู ้ความเขา้ใจใน

การบรหิารจดัการโครงสรา้งพนืฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ

บนคลาวด์

กลยทุธ์
1. ยกระดบัโครงสรา้งพนืฐานดจิทิลัของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

ใหม้จีาํนวนและประสทิธภิาพรองรบัการทาํงานและใหบ้รกิาร

ผ่านระบบดจิทิลัของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

เหมาะสม และทนัต่อความกา้วหน้าทางเทคโนโลยดีจิทิลั

2. ประสานความร่วมมอืและการจดัการในการเชอืมโยงเครอืขา่ย

การใหบ้รกิารร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง โดยการ

กาํหนดแนวทางการเชอืมโยงและกาํกบัดแูลอย่างมนัคงปลอดภยั

3. การกาํหนดนโยบาย แผนปฏบิตักิาร แนวทางการพฒันาดจิทิลั

ตามกรอบสถาปัตยกรรมองคก์ร มาตรฐาน กฎ ระเบยีบ แนว

ทางการกาํกบัดแูลเทคโนโลยดีจิทิลัและการกาํกบัดแูลขอ้มลูที

เหมาะสมกบัการขบัเคลอืนการพฒันาตามภารกจิของกรมโยธาธิ

การและผงัเมอืง

ยทุธศาสตรที์ 3
สร้างความเข้มแขง็และปลอดภยัทางเทคโนโลยีดิจิทลั

(Smart and Safety Infrastructure)
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ยทุธศาสตรที์ 3 : สร้างความเข้มแขง็และปลอดภยัทางเทคโนโลยีดิจิทลั
(Smart and Safety Infrastructure)
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แผนงาน/โครงการยทุธศาสตรที์ 3 : สร้างความเข้มแขง็และปลอดภยัทางเทคโนโลยีดิจิทลั

(Smart and Safety Infrastructure)

แผนงาน/โครงการ การสนับสนุนภารกิจ

2562

งบประมาณ

2563 2564

รวม

1. โครงการปรบัปรงุศนูยค์อมพวิเตอรแ์มข่า่ย
หลกั ศนูยค์อมพวิเตอรส์าํรอง และหอ้งศนูย์
ปฏบิตักิารสารสนเทศ 
(DPT Data Center System)

✅ 29,000,000 29,000,000

2. โครงการพฒันาและปรบัปรงุระบบโครงสรา้ง
พนืฐานเครอืขา่ยคอมพวิเตอรค์วามเรว็สงู 
(DPT Gigabit Network Infrastructure Devel
opment)

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 66,800,000 66,800,000 

3. โครงการพฒันาระบบอนิทราเน็ต Gateway 
และระบบวพีเีอน็ (DPT Intranet Gateway 
and VPN System)

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 32,000,000 32,000,000

4. โครงการ เชา่วงจรอนิเตอรเ์น็ตและเครอืขา่ย
วงจรระหวา่ง สาํนกังานอาคารถนนพระรามท ี
6 กบั สาํนกังานอาคารถนนพระราม 9

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 4,200,000 4,200,000 9,000,000 17,400,000 

การผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นชา่ง การจดัการภาครฐั
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แผนงาน/โครงการยทุธศาสตรที์ 3 : สร้างความเข้มแขง็และปลอดภยัทางเทคโนโลยีดิจิทลั

(Smart and Safety Infrastructure)

แผนงาน/โครงการ การสนับสนุนภารกิจ

2562

งบประมาณ

2563 2564

รวม

5. โครงการเพมิประสทิธภิาพระบบคอมพวิเตอร์
แมข่า่ยของศนูยค์อมพวิเตอรแ์มข่า่ยหลกัและ
ศนูยค์อมพวิเตอรส์าํรอง (DPT IT 
Consolidation and Private Cloud Service)

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 107,300,000 107,300,000

6. โครงการ งานพฒันาและตดิตงัระบบสาํรอง 
และกูค้นืขอ้มลู ✅ 30,000,000 30,000,000

7. โครงการพฒันาและปรบัปรงุระบบเครอืขา่ย
ไรส้ายความเรว็สงูภายใน (DPT High Speed 
Wi-Fi Hotspot Infrastructure Development)

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 6,100,000 6,100,000

8. โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการควบคมุ
การใชร้ะบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์(IT Infrastructure real-time 
monitoring and management system)

✅ 15,000,000 15,000,000

การผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นชา่ง การจดัการภาครฐั
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แผนงาน/โครงการยทุธศาสตรที์ 3 : สร้างความเข้มแขง็และปลอดภยัทางเทคโนโลยีดิจิทลั

(Smart and Safety Infrastructure)

แผนงาน/โครงการ การสนับสนุนภารกิจ

2562

งบประมาณ

2563 2564

รวม

9. โครงการพฒันาระบบป้องกนัความปลอดภยั
ระบบคอมพวิเตอร ์เครอืขา่ย และระบบ
สารสนเทศ  (IT Smart Security)

✅ 59,000,000 59,000,000

10. โครงการพฒันาระบบจดัเกบ็ขอ้มลูปมู
เหตุการณ์สารสนเทศเพอืการวเิคราะห ์
(Log Management & Analysis)

✅ 20,000,000 20,000,000

11. โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูบญัชผีูใ้ชแ้ละ
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ปรบัปรงุระบบบรหิาร
จดัการคอมพวิเตอรล์กูขา่ยและอุปกรณ์ต่อพว่ง 
และควบคมุดแูลคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรข์อง
ผูใ้ชง้าน (Computer database and 
management system)

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 10,000,000 10,000,000

การผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นชา่ง การจดัการภาครฐั

49



แผนงาน/โครงการยทุธศาสตรที์ 3 : สร้างความเข้มแขง็และปลอดภยัทางเทคโนโลยีดิจิทลั

(Smart and Safety Infrastructure)

แผนงาน/โครงการ การสนับสนุนภารกิจ

2562

งบประมาณ

2563 2564

รวม

12. โครงการพฒันาระบบจดัการฐานขอ้มลูความรู้
ในการแกปั้ญหาไอทเีบอืงตน้ดว้ยตวัเอง 
(Self-IT and helpdesk support system with 
knowledge base)

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 2,000,000 2,000,000

13. โครงการ (จดัหาหรอืเชา่) เครอืงคอมพวิเตอร์
สาํนกังานและอุปกรณ์ต่อพว่ง ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 66,442,000 77,428,000 55,120,000 198,990,000

14. โครงการพฒันากระบวนการความมนัคง
ปลอดภยัสารสนเทศของระบบงานหลกัให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 27001:2013

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 4,000,000 4,000,000

การผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นชา่ง การจดัการภาครฐั
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แผนงาน/โครงการยทุธศาสตรที์ 3 : สร้างความเข้มแขง็และปลอดภยัทางเทคโนโลยีดิจิทลั

(Smart and Safety Infrastructure)

แผนงาน/โครงการ การสนับสนุนภารกิจ

2562

งบประมาณ

2563 2564

รวม

15. โครงการพฒันาแผนการบรหิารความต่อเนือง
ทางธรุกจิ (Business Continuity 
Management: BCM) การจดัทาํแผนรองรบั
การดาํเนินธรุกจิอยา่งต่อเนือง (Business Co
ntinuity Plan: BCP) และการจดัทาํแผน
ฉุกเฉินดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT Contingency Plan)

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 3,500,000 3,500,000

16. โครงการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนควบคมุ
ภายในและการตรวจสอบดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศตามฐานความเสยีง (Risk-based 
IT Audit and Internal Controls)

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 2,000,000 2,000,000

17. โครงการจดัทาํหอ้งฝึกอบรม อาคาร 4 ชนั 6 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง สาํนกังานอาคาร
ถนนพระราม 9

✅ 14,000,000 14,000,000

การผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นชา่ง การจดัการภาครฐั
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แผนงาน/โครงการยทุธศาสตรที์ 3 : สร้างความเข้มแขง็และปลอดภยัทางเทคโนโลยีดิจิทลั

(Smart and Safety Infrastructure)

แผนงาน/โครงการ การสนับสนุนภารกิจ

2562

งบประมาณ

2563 2564

รวม

18. โครงการปรบัปรงุหอ้งประชมุ อาคาร 2 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง สาํนกังานอาคาร
ถนนพระราม 9

✅ 9,800,000 9,800,000

19. โครงการจดัทาํระบบไอทสีถาบนัฝึกอบรม 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ✅ 4,500,000 4,500,000

20. โครงการจา้งทปีรกึษาเพอืจดัทาํแผนพฒันา
ดจิทิลั พ.ศ. 2565 - 2567 ของกรมโยธาธกิาร
และผงัเมอืง

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 6,075,000 6,075,000

21. โครงการบาํรงุรกัษาระบบโครงสรา้งพนืฐาน
สารสนเทศ กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 7,000,000 7,000,000 14,000,000

รวมงบประมาณ 70,642,000 291,728,000 289,095,000 651,465,000

การผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นชา่ง การจดัการภาครฐั
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เป้าหมาย
1. วางแผนและดาํเนินการจดัฝึกอบรมเพอืสรา้งและพฒันา

ผูนํ้าดา้นดจิทิลัภาครฐั (Digital Government Leader) 

สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู ผูอ้าํนวยการ และผูท้าํงานดา้น

นโยบายและงานวชิาการภายในปี พ.ศ.2562

2. เพมิขดีความสามารถของผูป้ฏบิตังิานเฉพาะดา้น

เทคโนโลยดีจิทิลั (Technology Specialist) เพอืเป็น

กลไกขบัเคลอืนการเปลยีนแปลงภายในปี พ.ศ.2563

3. ยกระดบัขดีความสามารถของขา้ราชการและบคุลากร

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงใหส้ามารถปรบัตวัใหเ้ทา่ทนั

กบัการเปลยีนแปลงของเทคโนโลยแีละสรา้งสรรค์

นวตักรรมการทาํงานและการใหบ้รกิารของกรมโยธาธิ

การและผงัเมอืงดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัภายในปี 

พ.ศ.2564

ดชันีชีวดั
1. สดัสว่นผูบ้รหิารและผูเ้กยีวขอ้งทผี่านการอบรมพฒันาผูนํ้า

ดา้นดจิทิลั (Digital Leadership) คดิเป็นรอ้ยละ 100 ในปี 

พ.ศ.2562

2. สดัสว่นบุคลากรดา้นดจิทิลัทไีดร้บัการอบรมเฉพาะดา้น

เทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Specialist) คดิเป็นรอ้ยละ 50 

ในปี พ.ศ.2562 และเพมิขนึรอ้ยละ 10 ต่อปี

3. สดัสว่นขา้ราชการและบุคลากรทไีดร้บัการอบรมดา้นดจิทิลั

ทเีหมาะสมกบัภารกจิในความรบัผดิชอบ คดิเป็นรอ้ยละ 

30 ในปี พ.ศ.2562 รอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ.2563 และรอ้ยละ 

80 ในปี พ.ศ.2564

กลยทุธ์
1. การสง่เสรมิและพฒันาขดีความสามารถของขา้ราชการและ

บุคลากรกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงแต่ละกลุ่มใหม้ทีกัษะดา้น

ดจิทิลัทเีหมาะสมในการดาํเนินบทบาทและพฤตกิรรมทคีาดหวงั

ในบรบิทของการปรบัเปลยีนเป็นรฐับาลดจิทิลั โดยคาํนึงถงึ

ความสอดคลอ้งกบัทศิทางและการปรบัเปลยีนเทคโนโลยใีนการ

ปฏบิตังิานและการใหบ้รกิารแบบดจิทิลัของกรมโยธาธกิารและ

ผงัเมอืง 

2. ประสานความร่วมมอืและการจดัการในการเชอืมโยงเครอืขา่ย

การใหบ้รกิารร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง โดยการ

กาํหนดแนวทางการเชอืมโยงและกาํกบัดแูลอย่างมนัคงปลอดภยั

ยทุธศาสตรที์ 4
พฒันาศกัยภาพองคก์รและบคุลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทลัทีทนัสมยั

อย่างต่อเนือง (Smart Organization and People)
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ยทุธศาสตรที์ 4 : พฒันาศกัยภาพองคก์รและบคุลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทลัทีทนัสมยัอย่าง
ต่อเนือง (Smart Organization and People)
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แผนงาน/โครงการยทุธศาสตรที์ 4 : พฒันาศกัยภาพองคก์รและบคุลากร

ให้มีสมรรถนะด้านดิจิทลัทีทนัสมยัอย่างต่อเนือง (Smart Organization and People)

แผนงาน/โครงการ การสนับสนุนภารกิจ

2562

งบประมาณ

2563 2564

รวม

1. โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการบรหิาร
ยทุธศาสตรอ์งคก์รดว้ย 
Enterprise Architecture หรอื EA

✅ ✅ ✅ ✅✅ 767,000 767,000 1,534,000

2. โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการบรหิาร
โครงการสาํหรบัผูบ้รหิาร ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 420,000 420,000 420,000 1,260,000

3. โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการบรหิาร
โครงการสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานบรหิารโครงการ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 412,000 412,000 412,000 1,236,000

4. โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรวศิวกรดา้นความ
มนัคงปลอดภยัทางสารสนเทศภาครฐั 
(Security Engineer)

✅ 622,000 622,000

5. โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร Cloud 
Computing and Cloud Software 
Development

✅ 109,000 109,000

การผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นชา่ง การจดัการภาครฐั
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แผนงาน/โครงการยทุธศาสตรที์ 4 : พฒันาศกัยภาพองคก์รและบคุลากร

ให้มีสมรรถนะด้านดิจิทลัทีทนัสมยัอย่างต่อเนือง (Smart Organization and People)

แผนงาน/โครงการ การสนับสนุนภารกิจ

2562

งบประมาณ

2563 2564

รวม

6. โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการเขา้ใจและใช้
งานเทคโนโลย ีBig Data สาํหรบัผูบ้รหิาร ✅ ✅ ✅ ✅✅ 117,000 117,000

7. โครงการฝึกอบรมการคน้หาและวเิคราะห์
ขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 153,000 153,000

8. โครงการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของ
ขา้ราชการและบุคลากร 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 100,000 200,000 200,000 500,000

9. โครงการฝึกอบรมการใช ้GIS เพอืปฏบิตังิาน
ดา้นการผงัเมอืง ✅ 341,000 341,000 682,000

การผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นชา่ง การจดัการภาครฐั
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แผนงาน/โครงการยทุธศาสตรที์ 4 : พฒันาศกัยภาพองคก์รและบคุลากร

ให้มีสมรรถนะด้านดิจิทลัทีทนัสมยัอย่างต่อเนือง (Smart Organization and People)

แผนงาน/โครงการ การสนับสนุนภารกิจ

2562

งบประมาณ

2563 2564

รวม

10. โครงการฝึกอบรมการสรา้งความตระหนกั
สาํหรบัผูใ้ชง้านดา้นความมนัคงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสอืสาร (Security Policy 
and Awareness Training) ประจาํปี

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 2,190,000 2,190,000 4,380,000

11. โครงการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและดา้นความมนัคง
ปลอดภยัสารสนเทศ (IT & IT Security 
Resources Competency Training) ประจาํปี

✅ 140,000 140,000 280,000

12. โครงการพฒันาสอืดจิทิลัเสมอืนจรงิ และ
โปรแกรมประยกุต ์(application) เพอื
สนบัสนุนการเรยีนรู ้ทกัษะ และการปฏบิตัิ
เกยีวกบัการใช ้GIS

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 6,510,000 6,510,000

รวมงบประมาณ 1,816,000 5,354,000 10,213,000 17,383,000

การผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การอาคาร การบรกิารดา้นชา่ง การจดัการภาครฐั
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ประมาณการงบประมาณ (861,370,400 บาท)

2562

• จาํนวนโครงการทงัสนิ 
8 โครงการ

• จาํนวนเงนิลงทุน 
101,238,400 บาท

2563

• จาํนวนโครงการทงัสนิ 
27 โครงการ

• จาํนวนเงนิลงทุน 
404,137,000 บาท

2564

• จาํนวนโครงการทงัสนิ 
33 โครงการ

• จาํนวนเงนิลงทุน 
355,995,000 บาท
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การขบัเคลือนและปัจจยัสู่ความสาํเรจ็
การสร้างความเชือมโยงระหว่างแผน

สรา้งความเชอืมโยงระหวา่งแผนพฒันาดจิทิลั 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และแผน
ยทุธศาสตร ์กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง รวมทงั
แผนยทุธศาสตรภ์าครฐั และหน่วยงานอนื ๆ ที
เกยีวขอ้งเพอืการบรูณาการสูก่ารกาํหนด
แผนงานโครงการ การจดัการทรพัยากร และ
แนวทางการดาํเนินงานโดยความรว่มมอืจาก
ภาคสว่นต่าง ๆ

การสร้างความร่วมมอืกบัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน

ใหค้าํปรกึษา และเสรมิสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจ และทกัษะในการ
ดาํเนินงานขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถนิ และหน่วยงานต่าง ๆ ทมีสีว่น
เกยีวขอ้ง เพอืการสรา้งความรว่มมอื
และบรูณาการเพอืการดาํเนินงานและ
ใหบ้รกิารรว่มกนัไดเ้ป็นรปูธรรม

การสร้างความรู้ความเข้าใจ

สรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหทุ้กภาคสว่น
ตระหนกัถงึความสาํคญัและความพรอ้ม

ในการพฒันาดจิทิลัเพอืสนบัสนุนงาน
ดา้นการผงัเมอืง การพฒันาเมอืง การ

อาคาร และการบรกิารดา้นชา่ง ของ
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

การเสริมสร้างศกัยภาพของบคุลากร

เสรมิสรา้งศกัยภาพของบุคลากร กรมโยธาธิ
การและผงัเมอืงในการดาํเนินงานและ

ใหบ้รกิารดว้ยศกัยภาพเชงิดจิทิลัอยา่งครบ
วงจร ทงัดา้นการปรบัเปลยีนกระบวนงาน 

(Business Transformation) การเรยีนรูแ้ละ
เตรยีมความพรอ้มดา้นขดีความสามารถใน
ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Capability) 
เพอืสนบัสนุนการดาํเนินงานและใหบ้รกิาร

แบบดจิทิลัอยา่งชาญฉลาด
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กลไกการบริหารจดัการและติดตามผล
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กลไกการบริหารจดัการเทคโนโลยีดิจิทลั

คณะที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษา

หนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาดิจิทัล : ศูนยเทคโนโลยีสารเทศหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาดิจิทัล : ศูนยเทคโนโลยีสารเทศ
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โครงสร้างศกัยภาพของบคุลากรด้านดิจิทลั
62



การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาดิจิทลั

มกีารบรูณาการรว่มกนัระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ 

ทเีกยีวขอ้ง ในการกาํหนดแนวทางการตดิตาม

และประเมนิการดาํเนินงานตามกรอบ

ยทุธศาสตร ์แผนงาน และโครงการ รวมทงัการ

ใชจ้า่ยงบประมาณเพอืการดาํเนินงาน และความ

สมัฤทธผิลในการนําระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยไีปใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

การบรหิารจดัการความเสยีงและการรายงาน

ความคบืหน้าการดาํเนินงาน ควรมกีาร

ดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองเป็นระยะ ๆ อยา่งน้อย

ไตรมาสละครงั โดยกรณีทเีป็นโครงการจา้ง

เหมาดาํเนินการควรใหผู้ร้บัจา้งรายงานความ

เสยีง การเปลยีนแปลง และความคบืหน้าการ

ดาํเนินงานอยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครงั

การสาํรวจความพงึพอใจใน

การใชร้ะบบงานทงัทเีป็น

ระบบบรกิารแบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์โดยการขอ

ขอ้มลูจากผูร้บับรกิาร และ

ระบบการปฏบิตังิานแบบ

อจัฉรยิะ โดยการสาํรวจความ

พงึพอใจของผูใ้ชง้านภายใน

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

โดยใหม้กีารดาํเนินการอยา่ง

น้อยไตรมาสละ 1 ครงั

1

2

3
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