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1. ที่มาและความสำคัญของแผน 

ภายใตกฎหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระดับตาง ๆ ต้ังแตรัฐธรรมนูญมาตรา 258 ที่กำหนดให

ดำเนินการปฏิรูปฯ หัวขอ ข.ดานการบริหารราชการแผนดิน แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 

ยุทธศาสตรที ่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศดาน

การบริหารราชการแผนดิน (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 และกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติการบริหารงาน

และการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว าดวยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 แกไขเพิ ่มเติม พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร  

พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 รวมทั้งมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางย่ิง

ดานธรรมาภิบาลขอมูล ซึ่งตามกรอบยุทธศาสตร แผน และกฎหมายดังกลาวไดใหความสำคัญกับการปรับเปลี่ยน

องคกรภาครัฐเปนองคกรดิจิทัล เปาหมาย ทิศทาง และมาตรการในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

และการใหบริการของหนวยงานภาครัฐที่มุงสราง “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชนสวนรวม” 

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดเปนหนวยงานภาครัฐที่มีความรับผิดชอบงานที่มีความเกี่ยวของกับการการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตในสภาพแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนสำคัญ 

กรมโยธาธิการและผังเมืองจงึตองผลกัดันใหเกิดการพฒันาองคกรที่สามารถตอบสนองตอเปาหมายและตัวช้ีวัดการ

พัฒนาโดยองครวมของประเทศทั้งดาน (1) การผังเมือง ที่เปนกรอบช้ีนำการพัฒนาทางกายภาพในระดับประเทศ 

ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับชนบท และพื้นที่เฉพาะ (2) การพัฒนาเมือง ที่เปนการดำเนินการวาง

นโยบายรวมทั ้งการสราง ปร ับปรุง ฟ นฟู บ ูรณะ ดำรงร ักษา หร ือ ดำเนินการเพื ่อการพัฒนาพื้นที ่หรือ

อสังหาริมทรัพย และการจัดการโครงสรางพื้นฐานภายใตกรอบของการผังเมือง (3) การอาคาร ที่เปนการควบคุม

ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใชอาคารของประชาชน และ (4) การบริการดานชาง ที่เปนการให

คำปรึกษา แนะนำบริการดานชางและงานกอสรางในดานตาง ๆ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีพันธกิจสำคัญเกี่ยวกับ 1) สนับสนุน กำหนด กำกับ และ

พัฒนาปรับปรุงใหงานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ ที่สามารถสนองตอความตองการทางสังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 2) สรางการมีสวนรวมกับภาครัฐและประชาชน ในการวาง

แผนการดำเนินการพัฒนาเมอืง ทองถ่ิน และชุมชน 3) พัฒนา ปรับปรุง สงเสริมธรรมาภิบาลและประสทิธิภาพการ

บังคับใชกฎหมาย การใชประโยชนที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ทั้งนี้โดยมี

เปาหมายใหเมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองนาอยู และสอดคลองกับสภาพแวดลอม ประชาชน

ตระหนักถึงประโยชนและคุณคาของการผังเมือง และการควบคุมอาคาร และประชาชนไดรับการบริการดานชางที่
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ไดมาตรฐานอยางทั่วถึง ทั้งนี้โดยมีกฎหมายที่อยูภายใตความรับผิดชอบและการกำกับตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎหมาย 4 ฉบับหลัก และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก  

 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (และที่แกไขเพิ่มเติม)  

 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

 พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547  

 พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 

กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยผูบริหารระดับสูงและบุคลากรทุกภาคสวน ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคมี

ความมุงมั่นที ่จะพัฒนาและปฏิรูปองคกรดานดิจิทัล โดยไดทำการศึกษาและออกแบบสถาปตยกรรมองคกร 

(Enterprise Architecture) ที ่ใชเปนแบบรูป (Blueprint) การพัฒนาดิจิทัลที ่ไดมีการประเมินสถานภาพการ

บริหารงานและการใหบริการของภาคสวนตาง ๆ  เพื่อพิจารณาปจจัยที่เปนปญหา อุปสรรคและขอจำกัดในการ

พัฒนา และไดสรางกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรระดับตาง ๆ  ในการใหความคิดเห็นในการปรับปรุงการ

บริหารงานและการใหบริการ ทั้งที่เปนงานหลัก (Core Business) และงานสนับสนุน (Supporting Activities) ใน

ระยะยาว (To Be Enterprise Architecture) เพื ่อการปรับเปลี ่ยนหรือปฏิร ูปองคกรดานดิจ ิท ัล (Digital 

Transformation) ในระยะยาว รวมทั้งมีการวางแผนและการกำกับการพัฒนาตามกรอบสถาปตยกรรมองคกร 

น้ันดวย 

 เพื่อใหการดำเนินงานดานการปรับเปลี่ยนองคกรดานดิจิทัล (Digital Transformation) มีความเปนไปได

และมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ และมีกรอบแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับรวมกันทั่วทั้งองคกร 

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงจำเปนตองจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 ของกรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองเพื่อกำหนดยุทธศาสตร เปาหมาย มาตรการ ทิศทางในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ

ที่สนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรและแผนระดับตาง ๆ ของประเทศ 

และตามกรอบสถาปตยกรรมองคกรในอนาคต (To Be Enterprise Architecture) และ แผนการปฏิรูปองคกร

ดานดิจิทัล (Digital Transformation) รวมทั้งแผนการปรับปรุงองคกรและพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลไดอยาง

สัมฤทธ์ิผล อยางตอเน่ือง และย่ังยืนตอไป 
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1.1. วัตถุประสงคของการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 ของกรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง 

 

1.2. กรรมวิธีในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่มุงสู

การเปนองคกรดิจิทัล มีกระบวนการดำเนินงานที่มีสวนรวมจากทุกภาคสวน ดังน้ี  

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2565-2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เพ่ือศึกษาและวิเคราะหสถานการณดานการพัฒนาดิจิทัลในปจจุบัน และความ

ตองการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือการปฏิรูปดานดิจิทัลของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เพ่ือศึกษาทิศทาง วิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาหมายและมาตรการในการพัฒนา

ดิจิทัลของกรมโยธาธิการและผงัเมืองตามกรอบแผนการปฏิรูปองคกรดานดิจิทัล 

(Digital Transformation) 

เพ่ือศึกษาและกำหนดแผนงาน/โครงการสนับสนุนการปฏบิัติการ และการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการพัฒนาดานดิจิทัลประจำป 

เพ่ือศึกษาและกำหนดกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบตัิการตามแผนท่ีกำหนด

เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายของแผนปฏบิัติการและแผนการปฏิรูปองคกร

ดานดิจิทัล (Digital Transformation) 
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1.2.1 การศึกษา และวิเคราะหขอมูลความเชื ่อมโยงแผนตาง ๆ ประกอบดวย การศึกษาและ

วิเคราะหความเชื่อมโยงแผนตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ ทั้งแผนระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 และ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 

1.2.2 การศึกษา วิเคราะห และประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัลที ่ผานมา ประกอบดวยการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสารสนเทศภายใตแผนงาน/

โครงการประจำป การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประจำป และการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล 

1.2.3 การศึกษาและวิเคราะหแผนการพัฒนาตามกรอบสถาปตยกรรมองคกร (EA) ประกอบดวย

การศึกษาและนำผลการออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (EA) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

มาประกอบการศึกษาและกำหนดทิศทางการพัฒนาดิจิทัล 

1.2.4 การศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวยการศึกษาศักยภาพเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่เหมาะสมกับภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งดานการจัดการสารสนเทศ 

และสารสนเทศภูมิศาสตร 

1.2.5 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น (ภารกิจ 5 ดาน) ไดแก การจัดทำ SWOT 

Analysis การนำเสนอการจัดลำดับความสำคัญ การนำเสนอแนวทางการกำกับดูแลการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยง และการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล 

1.2.6 การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประกอบดวย การกำหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ยุทธศาสตร 

มาตรการ แผนงาน/โครงการ และกลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

ความคาดหวังของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและผลักดนัให

เกิดการบริหารงานและการใหบริการผานระบบดิจิทัลของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยความมุ งมั ่นให  

กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถปรบัเปลีย่นเปนองคกรดิจิทัล (Digital Transformation) และสามารถเปนแกน

นำในการบูรณาการการใหบริการและแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกดานการ

ผังเมืองและโยธาธิการของประเทศไทยผานแพลตฟอรมกลางดิจิทัล (Digital Platform) รวมทั้งการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของของกรมโยธาธิการและผังเมอืงทัง้สวนกลางและสวนภูมิภาคใหมีทักษะ

และความสามารถปฏิบัติงานดานดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายของรัฐบาลที่ 

กำหนดดวย 
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2. ความสอดคลองเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติที่เก่ียวของ  

 

กรอบนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของภาครัฐไดถูก

บัญญัติไวใน “รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560” มาตรา 258 

ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ 

ใหเกิดผล ดังตอไปนี้ โดยหัวขอ ข.ดานการบริหาร

ราชการแผนดิน มีขอบัญญัติให 

(1)  ใหมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดินและการจัดทำบริการ

สาธารณะ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน และเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกประชาชน 

(2)  ใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน เพื่อใหเปนระบบขอมูล

เพื่อการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน  

(3)  ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ โดยตองดำเนินการใหเหมาะสมกับภารกิจของ

หนวยงานของรัฐแตละหนวยงานที่แตกตางกัน  

(4)  ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจใหผูมีความรูความสามารถอยาง

แทจริงเขามาทำงานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถและ

ผลสัมฤทธ์ิของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต กลาตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกตองโดย

คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ 

เพื่อใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ และมีมาตรการ

คุมครองปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใชอำนาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา  

(5)  ใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว เปดเผย ตรวจสอบไดและมีกลไก

ในการปองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

นับตั ้งแตประเทศไทยไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เปนตนมา 

ดังกลาวขางตน ไดกำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก 

ธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนระดับ 2 และ 3 ตลอดจนการจัดทำกรอบงบประมาณรายจาย

ประจำปใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา

ประเทศที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ ซึ่งจะมีการถายทอดการปฏิบัติที่สอดคลองกันทั้ง 3 ระดับ  
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การศึกษาความสอดคลองเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวของทั้ง 3 ระดับ กลาวคือ 

 

 

 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 

 

 

 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของประเทศไทย 

 แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 แผนปฏิบัติการดิจทิัลของกระทรวงมหาดไทย 
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2.1. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 

 

 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 

“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ 

ประโยชนสวนรวม” 

 ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 

มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่มีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานและแหลงขอมูลตาง ๆ  นำไปสู

การวิเคราะหการจัดการขอมูลขนาดใหญ เพื่อการพัฒนานโยบายและการใหบริการภาครัฐ มีการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการใหบรกิารสาธารณะต้ังแตตนจนจบกระบวนการ เพื่อใหสามารถ

ติดตอราชการไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอย และตรวจสอบได 

 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยมีการกำหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการที่ต้ังอยูบนขอมูลและหลกัฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธ์ิ มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัว

สูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัล มาใชในการบริหาร

และการตัดสินใจ รวมทั้งนำองคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพื่อสรางคุณคาและ

แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมทั้งมีการ

จัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

2.2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 

“พัฒนาเมืองนาอยูอัจฉรยิะ ศูนยกลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจและสังคมดวยผังภูมินิเวศอยางย่ังยืน พรอม

ระบบการจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ทุกพื้นที่” มี 3 เปาหมายสำคัญ 

 ประเทศไทยมีขีดความสามารถ

ในการแขงขันสงูข้ึน เกิด

ศูนยกลางความเจรญิทาง

เศรษฐกจิและสังคมในทุก

ภูมิภาคของประเทศ เพื่อ

กระจายความเจริญทางดาน

เศรษฐกจิและสังคม 

 ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผงั

ภูมินิเวศเพื่อเปนกรอบในการ

พัฒนาเมอืงนาอยู ชนบทมั่นคง 

เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

แหลงโบราณคดี 

 ชองวางความเหลื่อมล้ำระหวาง

พื้นที่ลดลง 
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พัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชน ปรับสมดุลระบบบรหิารจดัการภาครัฐ และ

พัฒนาระบบบุคลากรอันเปนพื ้นฐานสนับสนุนการ

พัฒนาดานอื่น ๆ ที่สำคัญ ภายใตหลักการ 

“ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน

และภาคสวนอื่น ๆ  ไดอยางตรงจุด โปรงใส มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเทาสากล รวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุน

การพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ต้ังแตเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มี 2 เปาหมายสำคัญ 

 บริการของภาครัฐมีประสทิธิภาพและมีคุณภาพ

เปนที่ยอมรบัของผูใชบรกิาร 

 ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการ

นำเทคโนโลยีมาประยุกตใช 

  

2.3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 

 

แผนการปฏ ิ ร ู ปประ เทศ (ฉบ ับปร ับปร ุ ง )  ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาและใชบ ังคับ 25 กุมภาพันธ 2564 โดยมี

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 ดานรับผิดชอบในการขบัเคลื่อน

และติดตามในระดับนโยบาย ใหขอสังเกตขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

จัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะสงผล

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

และพิจารณาความเหมาะสมของแผนขับเคลื่อนฯ 

 

 
แผนการปฏิรูปประเทศดาน

การบริหารราชการ

แผนดิน 

 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล 

 จัดโครงสรางองคกร และระบบงานภาครัฐใหมีความยืดหยุน คลองตัว และ

เปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ 

 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูระบบเปด เพื่อใหไดมาและ

รักษาไวซึ่งคนเกง ดีและมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม 

 สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีสวนรวม

ของประชาชน 

 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจดัจางภาครัฐ และการเบิกจายเงินเพื่อใหเกิดความ

รวดเร็ว คุมคาโปรงใส ปราศจากการทุจริต 
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2.4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดประกาศใช “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที ่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564” ตั ้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และขณะน้ี 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกำลังดำเนินการจัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 - 2569   

  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร

มาภิบาลในสังคมไทย มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังน้ี 

1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความ

โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา 

2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ

คลังภาครัฐ 

3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 

4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลอง

กับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ  
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ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาเมือง มีแนวทาง

การพัฒนาที่สำคัญ ดังน้ี 

1) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เพื่อการใชงานของ

คนทุกกลุมในสังคมอยางเทาเทียม เอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมี

สมดุล 

2) สงเสริมการจัดการสิ ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของ

สวนกลาง สวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

3) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 

4) รักษาอัตลักษณของเมืองและสรางคุณคาของทรัพยากรเพื่อกระจายรายไดใหคนใน

ทองถ่ิน (ใชเศรษฐกิจดิจิทัลตอยอดการพัฒนาเมือง)  

5) เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง (ใหประชาชนในพื้นที ่มีสวนรวมในการ

วางแผน การพัฒนาเมือง การจัดทำผังเมืองและการบังคับใช เพิ ่มบทบาทของ

หนวยงานสวนกลางในการสนับสนุนการพัฒนาเมืองทั้งดานเทคนิคและการจัดสรร

งบประมาณ รวมถึงเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการพัฒนาในรูปแบบการ

รวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) และนำขอมูล

สารสนเทศมาใชในการวางแผนพัฒนาเมือง) 

ทั้งนี้โดยยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีแผนการพัฒนาที่สำคัญ ไดแก ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ 

และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา โดย 

- กำหนดภารกิจ ขอบเขตอำนาจหนาที ่ของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

ทองถิ่นใหชัดเจนและไมซ้ำซอน โดยใหราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค ดำเนินภารกิจ

เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย วางแผนระดับประเทศ กำหนดหลักเกณฑ มาตรฐาน การ

อนุมัติ อนุญาต การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การกำกับการ

ดำเนินงาน และภารกิจที่มีพื้นที ่ครอบคลุมหลายเขตการปกครอง โดยกำหนดแนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจนและใหบริการสาธารณะเทาที่จำเปน ราชการสวนทองถิ่นดำเนินภารกิจ

ใหบริการสาธารณะข้ันพื้นฐาน เพื่อแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน

ในพื้นที่ ตามขีดความสามารถและความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเปด

โอกาสใหภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่เขารวมเปนผูจัดทำบริการสาธารณะข้ัน

พื้นฐานและตรวจสอบการใชอำนาจรัฐในระดับชุมชน รวมทั้งจางเหมาใหภาคเอกชนเขา

รวมเปนผูจัดทำบริการสาธารณะใหมากที่สุด  
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- ปรับปรุงกลไกการปฏิบ ัติงานของภาครัฐใหม ีล ักษณะบูรณาการ สามารถสงเสริม

กระบวนการผลิตและการใหบริการของภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง

กับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยการใชกลไกภาครัฐที ่จะสนับสนุนการ

เชื่อมโยงระหวางงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค การสนับสนุน

เงินทุนหรืองบประมาณแกผูประกอบการ รวมทั้งการกำหนดกฎ ระเบียบที่ไมเปนอุปสรรค

หรือเอื้อตอการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนกลไกการรวมมือกันระหวางรัฐ เอกชน 

ประชาชน และประชาสังคม ในแบบประชารัฐใหเปนจุดเช่ือมตอในการพัฒนาประเทศอยาง

สมบูรณ 

- พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับใหไดรับความรู  ความสามารถใหสอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสรางภาวะผูนำ และการปรับปรุงหลักสูตร

การพัฒนานักบริหารระดับสูงของราชการใหเกิดประโยชนและคุมคาตอการบริหารราชการ

อยางแทจริง รวมทั้งใหมีการประเมินความคุมคาและประสิทธิภาพในการพัฒนาขาราชการ

ในมิติตาง ๆ 

- จัดใหมีกระบวนการและชองทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื ่อให

รับทราบและเขาใจถึงสิ่งที่รัฐกำลังจะดำเนินการ และดำเนินการอยู พรอมทั้งรับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน 

- ปรับรูปแบบการใหบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสูการใหบริการประชาชนผานระบบ

ดิจิทัลอยางเปนระบบ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ใหสอดคลองกับวิถีการดำเนินชีวิต และ

ความตองการของผู รับบริการแตละบุคคล โดยการใชงานเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทน

กระดาษ มีการจัดบริการภาครัฐที ่อำนวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

ประชาชนสามารถใชบริการผานระบบเว็บไซต อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่และการใชบริการ

ผานเครื่องใหบริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้งกำหนดคาธรรมเนียมการใหบริการของรัฐที่

เหมาะสมระหวางประชาชนทั่วไปกับนิติบุคคลที่มาใชบริการ ตลอดจนประชาชนสามารถ

ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของรัฐได 

รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 13 มีองคประกอบหลักของการขับเคลื่อน

ประเทศสู  “เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั ่งย ืน” (Hi-Value and Sustainable 

Thailand) โดยทำหนาที่เปนกลไกในการช้ีประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงตอการพัฒนาประเทศในระยะ 

5 ป และเพื่อผลักดันใหประเทศสามารถกาวขามความทาทายตาง ๆ  เพื่อขับเคลื่อนสูความเจริญเติบโตที่ทกุ

ภาคสวนไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน 

แนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่คาดวาจะมีบทบาทสำคัญในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

13 ประกอบดวย 1) การเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอรม และเศรษฐกิจแบบแบงปนซึ่งจะสงผลโดยตรงตอ
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ธุรกิจในภาคบริการ อาทิ การคมนาคมและโลจิสติกส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และที่พักอาศัย รวมถึงการ

สรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหมใหแกผูประกอบการรายยอย ประชากรในพื้นที่หางไกล และการทำงานใน

รูปแบบใหม 2) การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ ที่ชวยยกระดับการใชประโยชนจากขอมูลจำนวนมหาศาลทีม่ี

ความซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพลิกโฉมการดำเนินธุรกิจ และการออกแบบนโยบาย

สาธารณะ ทั้งน้ี การพัฒนาและใชงานขอมูลขนาดใหญจะประสบความสำเร็จได จำเปนตองมีมาตรฐานการ

จัดเก็บและเช่ือมโยงฐานขอมูลผานเครื่องมือทีม่ีประสิทธิภาพ อาทิ อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งและบลอ็กเชน

รวมกับการมีบุคลากรที่มีทักษะการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องมือที่เหมาะสม เชน เหมืองขอมูล และการ

เรียนรูของเครื่องกล เปนตน และ 3) การใชปญญาประดิษฐ หุนยนตและระบบอัตโนมัติ ในกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจโดยเฉพาะการทดแทนแรงงานที่ไมตองใชทักษะซับซอนในภาคการผลิต (อุตสาหกรรมยานยนต 

ปโตรเคมี และอิเล็กทรอนิกส) ภาคการเกษตร และภาคบริการ (กลุมรานอาหารและรานคา) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไดกำหนดทิศทางและเปาหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของแนวคิดที่

สำคัญ 4 ประการ ไดแก 1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) แนวคิด Resilience 3) เปาหมายการ

พัฒนาอยางย่ังยืนของสหประชาชาติ 4) โมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงคเพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา

เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสรางการเปลีย่นแปลงที่ครอบคลุมต้ังแตระดับโครงสราง

นโยบาย และกลไก เพื่อมุงเสริมสรางสังคมที่กาวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนใหคนไทยมีโอกาสที่จะ

พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 

นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสรางมูลคาเพิ่มที่สูง และคำนึงถึงความย่ังยืนดาน

สิ ่งแวดลอม และมีเปาหมายหลักจำนวน 5 ประการ ประกอบดวย 1) การปรับโครงสรางการผลิตสู

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม 3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปน

ธรรม 4) การเปลี่ยนผานไปสูความย่ังยืน 5) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับความ

เสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทโลกใหม  

เพื่อถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับเคลื่อนที ่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา 

(Agenda) ที่เอื้อใหเกิดการทำงานรวมกันของหลายหนวยงานและหลายภาคสวนในการผลักดันการพัฒนา

ในเรื่องใดเรื่องหนี่งใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงไดกำหนดหมุดหมายการ

พัฒนาจำนวน 13 ประการ ซึ่งเปนการบงบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เปน’ มุงหวังจะ ‘มี’ หรือ

ตองการจะ ‘ขจัด’ เพื่อสะทอนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงตอการพลิกโฉมประเทศไทยสู 

“สังคมกาวหนาเศรษฐกิจสรางมูลคาอยางย่ังยืน” โดยแบงออกไดเปน 4 มิติ คือ 

1) มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย 

หมุดหมายที่ 1  ไทยเปนประเทศช้ันนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 

หมุดหมายที่ 2  ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความย่ังยืน 

หมุดหมายที่ 3  ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สำคัญของโลก 
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หมุดหมายที่ 4  ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

หมุดหมายที่ 5  ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญ

ของภูมิภาค 

หมุดหมายที่ 6  ไทยเปนศูนยกลางดานดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉรยิะ

ของอาเซียน 

2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และ

สามารถแขงขันได 

หมุดหมายที่ 8  ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน 

หมุดหมายที่ 9  ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทาง

สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

3) มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

หมุดหมายที่ 10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

หมุดหมายที่ 11  ไทยสามารถลดความเสี ่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมายที่ 12  ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรยีนรูอยางตอเน่ือง ตอบโจทยการพัฒนา

แหงอนาคต 

หมุดหมายที่ 13  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

ความเช่ือมโยงระหวางหมุดหมายการพัฒนากับเปาหมายหลัก แสดงดังรูปขางลาง 
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จากการศึกษารางแผนพัฒนาฉบับที่ 13 ซึ่งจะมีการรับฟงความคิดเห็น และปรับปรุงกอนประกาศใช

ประมาณปลายป 2565 นั้น มีความเกี่ยวของกับภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งดานการ

พัฒนาดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในหมุดหมายตาง ๆ กลาวคือ 

1) หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศช้ันนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  

กลยุทธที่ 8 การสงเสริมใหเกษตรกรมีที่ทำกินและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว

เปนฐานการผลิตการเกษตร กลยุทธยอยที่ 8.1 สนับสนุนและสงเสริมการ

จัดสรรที่ดินทำกินใหกับเกษตรกรอยางเปนระบบ ผานกลไกที่มีอยู และกล

ยุทธยอยที่ 8.2 คุมครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มศัีกยภาพและขยายโอกาสในการ

เขาถึงพื้นที่ทำกินของเกษตรกรใหมากข้ึน รวมถึงการกำหนดเขตการใชพื้นที่

ทำการเกษตรที่เหมาะสม 

2) หมุดหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความย่ังยืน  

กลยุทธที่ 2  การพัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักทองเที่ยวทั่วไป  

กลยุทธยอยที่ 2.2 สงเสริมการพัฒนาแหลงและบริการการทองเที่ยวคุณภาพ

ในพื้นที่เมืองรองที่มีศักยภาพและกระจายเสนทางทองเที่ยวใหหลากหลาย

อยางทั่วถึง 

3) หมุดหมายที่ 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สำคัญของโลก  

กลยุทธที่ 7  โครงสรางพื ้นฐานดานพลังงานที่มีความพรอมรองรับปริมาณการใชงาน 

ยานยนตไฟฟาในอนาคตไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ  

4) หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของ 

                  ภูมิภาค 

กลยุทธที่ 2  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเปนประตูการคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจ

สำคัญของภูมิภาค กลยุทธยอยที่ 2.1 ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุน

พื้นที่ที่มีศักยภาพและเขตพัฒนาพิเศษทั้งในปจจุบันและอนาคต กลยุทธยอย

ที่ 2.2 พัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกสใหเชื่อมโยงไรรอยตอตั้งแตระดับ

ภูมิภาค อนุภูมิภาค และชายแดน ใหเปนการขนสงตอเนื่องหลายร ูปแบบ 

(Multimodal Transportation) กลยุทธยอยที่ 2.3 ใหความสำคัญกับการ

ขนสงระบบรางอยางตอเน่ือง กลยุทธยอยที่ 2.4 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ

ขนสงทางลำน้ำ กลยุทธยอยที่ 2.5 เรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส

และการคาการลงทุน กลยุทธยอยที่ 2.6 สนับสนุนใหมีแผนการลงทุนพัฒนา

ศูนยบริการโลจิสติกส 

5) หมุดหมายที่ 6 ไทยเปนศูนยกลางดานดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะของ    

                   อาเซียน 
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กลยุทธที่ 1  การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยดวยดิจิทัล กลยุทธยอยที่ 1.1 พัฒนา

บริการและแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปรับระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐใหเปนรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ กลยุทธยอยที่ 1.3 พัฒนาใหเกิดการ

นำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานและการใหบริการ

สาธารณะของภาครัฐเพิ่มข้ึน 

6) หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน  

กลยุทธที่ 1  การสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก กลยุทธยอยที่ 1.2 สรางความ

เขมแข็งให ก ับเศรษฐกิจชุมชน กลยุทธย อยที ่ 1.4 แกป ญหาของกลุม

เปราะบางในเมือง โดย เพิ่มโอกาสในการเขาถึงระบบโครงสรางพื้นฐานเมือง 

อาทิ การออกแบบเมืองตามหลักอารยสถาปตย 

กลยุทธที่ 2  การสงเสริมกลไกความรวมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม

เพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมือง  

กลยุทธยอยที่ 2.1 สนับสนุนการพัฒนาพื้นทีแ่ละเมืองดวยความรวมมือของภาค

สวนตาง ๆ  โดย สงเสริมการพัฒนาเมืองดวยรูปแบบตาง ฯ 

อาทิ กฎบัตรการพัฒนาเมือง และบริษัทพัฒนาเมือง ดวย

การศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับกลไกขับเคลื่อน 

กฎบัตรการพัฒนาเมืองใหเกิดความตอเนื ่องหลากหลาย

รูปแบบในการดำเนินงาน เสริมสรางบทบาทของวิสาหกิจ

เพื่อสังคมในการพัฒนาพื้นที่และเมือง สงเสริมใหเมืองที่มี

พื้นที่ตอเน่ืองกันเชิงนิเวศรวมวางแผนพัฒนาและดำเนินการ  

กลยุทธยอยที่ 2.2 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมือง

รวมกันระหวางภาครัฐ เอกชนและประชาชน สนับสนุนการ

เปดเผยและแบงเปนขอมูลสารสนเทศระหวางภาครัฐ 

เอกชน และประชาชน เพื่อประโยชนในการวางแผนพฒันา

พื้นที่และเมือง สงเสริมการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการรวบรวม

และประมวลผลขอมูลสารสนเทศ ที่เขาถึงไดโดยสาธารณะ 

เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง เชน 

ระบบจัดเก็บและบริหารขอมูลเมือง ระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารงบประมาณและโครงการพัฒนาระดับพื้นที่ และ

ทักษะดิจิทัล  

กลยุทธยอยที่ 2.3  ส งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที ่พรอมรับมือตอการ

เปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติรวมทั้งตอบสนองความตองการ
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ของประชาชนทุกกลุมในพื้นที่ โดย ใหความสำคัญกับการ

พัฒนาเมืองอัจฉริยะ ประเมินความพรอมดานดิจิทัลของ

เมืองและเสริมสรางความสามารถเมืองที่มีศักยภาพใหพรอม

ยกระดับเปนเมืองอัจฉริยะ ออกแบบกลไกภาคประชาชน 

เพื่อรวมวางแผนการใชประโยชนเทคโนโลยีในการบริหารจดั

การเมืองอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธยอยที่ 2.4  เพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที ่ดินในเมือง สงเสริม

กระบวนการจัดรูปที่ดินควบคูไปกับการวางแผนพัฒนาพื้นที่

จ ัดร ูปดังกลาว โดยการมีส วนรวมของประชาตามแนว

ทางการพัฒนาเมืองใหนาอยูอยางย่ังยืน สนับสนุนการศึกษา

ความเหมาะสมในการปรับปรุงการใชประโยชนที ่ดินและ

อาคารเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสงมวลชน 

และ เพิ ่มพื ้นที ่ส ีเขียวและพื้นที ่สาธารณะของเมือง เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง และลดปญหา

เมืองที่เติบโตแบบไรระเบียบ 

กลยุทธที่ 3  การสรางความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน โลจิสติกส และดิจิทัลรองรับพื้นที่

เศรษฐกิจหลักและเมือง 

กลยุทธยอยที่ 3.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และระบบดิจิทัล

อยางตอเน่ืองเพียงพอ และไดมาตรฐาน 

กลยุทธที่ 4  การเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง  

กลยุทธยอยที่ 4.1  เสริมสรางสมรรถนะของทองถิ่นทุกระดับ ใหมีศักยภาพใน

การบริหารจัดการพื้นที่และเมืองไดอยางมีประสทิธิภาพ โดย 

สงเสริมการวางแผนพัฒนาพื้นที่และเมืองในอนาคตใหนาอยู

อยางย่ังยืนซึ่งกำหนดขอบเขตพื้นที่ตามผังภูมินิเวศ ใชระบบ

ขอมูลและตัวชี้วัดในการประเมินความยั่งยืนของเมือง และ

จัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาดวยกระบวนการมีสวนรวมจาก

ทุกภาคีในพื้นที่ทุกขั้นตอน ผลักดันใหพื้นที่และเมืองจัดทำ

แผนการลงทุน สอดคลองกับแผนพัฒนาเมืองที่จัดทำโดย

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน อาทิ แผนพัฒนาเมืองใน

อนาคตใหนาอยู อย างย ั ่งย ืน กฎบัตรการพัฒนาเมือง 

สนับสนุนการศึกษาวิจัยเรื ่องเครื ่องมือและอำนาจของ

ทองถ่ินในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 
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กลยุทธยอยที่ 4.3  สรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

พื้นที่และเมือง สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อประเมินผลการพัฒนา

พื ้นที ่และเมือง สร างการมีส วนร วมและการร ับร ู ของ

ประชาชนในกระบวนการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่และ

เมือง 

7) หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยน 

                     แปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธที่ 1  การปองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในพื้นที่สำคัญ  

กลยุทธยอยที่ 1.1  สงเสริมการใชมาตรการเชิงปองกันกอนเกิดภัยในพื้นที่

สำคัญ อาทิ การวางผังเมือง การจัดสรรการใชประโยชน

ที่ดินอยางเปนระบบ การกำหนดพื้นที่ปลอดภัยจากทุกภัย 

ตลอดจนการปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑในการ

ออกแบบกอสรางอาคารใหครอบคลุมเรื่องการลดผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติ การกำหนดรูปแบบและแนวทางการใช

พื้นที่ลุมต่ำเปนพื้นที่รับน้ำนอง และการพัฒนารูปแบบของ

สิ ่งปลูกสรางที ่ใชแนวคิดสถาปตยกรรมที่สอดคลองกับ

ภูมิอากาศ  

กลยุทธยอยที่ 1.2 ระบุพื้นที่สำคัญที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำแนกตามประเภทภัย โดย

การบูรณาการขอมูลที่เกี่ยวของและแผนที่เสี่ยงภัยของภัยแต

ละประเภท เพื่อจัดทำแผนในการปองกันและแกไขปญหา 

บูรณาการความรวมมือของประชาชน ชุมชน และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการบูรณาการงบประมาณ และมีเจาภาพ

หลักในการดำเนินการตามแผนที่ชัดเจน 

กลยุทธที่ 4  การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพื่อปองกนัและลดผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

กลยุทธยอยที่ 4.3  สนับสนุนการใชแนวทางธรรมชาติในการจัดการปญหาภัย

ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางยั่งยืน 

เชน การแกปญหาน้ำทวม โดยการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ำที่คอยรับ

น้ำดักตะกอน การแกปญหาขาดแคลนน้ำ โดยการฟนฟูปา

ตนน้ำ สรางระบบกักเก็บน้ำยอย ๆ ในระดับทองถิ่นการ
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ปรับเปลี ่ยนการใชที่ด ิน และการแกปญหาการกัดเซาะ

ชายฝง โดยการฟนฟูระบบนิเวศชายฝงด้ังเดิมที่เปนปราการ

ทางธรรมชาติที่สำคัญ 

8) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

กลยุทธที่ 1  การพัฒนาคุณภาพในการใหบริการภาครัฐที่ตอบโจทย สะดวก และประหยัด 

กลยุทธยอยที่ 1.2  ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคูกับพัฒนาการ

บร ิการภาคร ัฐในร ูปแบบดิจ ิท ัลแบบเบ ็ดเสร ็จ โดย

ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐจากการควบคุม

มาเป นการกำก ับด ูแลหรือเก ิดความสะดวก รวดเร็ว 

โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตตาง ๆ  พรอมทั้งปรับ

กระบวนการทำงานภาครัฐโดยลดข้ันตอนที่ไมจำเปนและให

มีการเชื่อมโยงการใหบริการระหวางหนวยงานใหเกิดการ

ทำงานแบบบูรณาการ โดยกำหนดเปาหมายการบริการ

ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยังตองดำเนินการ

ใหเกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนรูปธรรม

ตั ้งแตระดับนโยบาย แผนงบประมาณ กำลังคน และการ

ติดตามประเมินผล ใหเปนเอกภาพและมุงเปาหมายรวมกัน 

กลยุทธที่ 2  การปรับเปลี ่ยนการบริหารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน 

เชื่อมโยง เปดกวางและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอ

การพัฒนาประเทศ 

กลยุทธยอยที่ 2.2  สรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปดเผย

ขอมูลผานเทคโนโลยีตาง ๆ ใหประชาชนสามารถเขาถึง

ขอมูลและมีสวนรวมในการใหขอมูล ขอเท็จจริง ความ

คิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานรัฐผาน

ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางกันที ่หลากหลาย มีการ 

บูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบการตัดสินใจ

ของหนวยงานภาครัฐในการแกปญหาและการพัฒนารวมกัน

เพื่อลดการทุจริตคอรัปช่ัน 

กลยุทธที่ 3  การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลที่ใชขอมูลในการบริหารจัดการเพื่อ

การพัฒนาประเทศ 

กลยุทธยอยที่ 3.1  ปรับเปลี่ยนขอมูลภาครัฐทั้งหมดใหเปนดิจิทัล โดยจัดทำ

ขอมูลสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งใน
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ดานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และขอมูลอื ่นของ

หนวยงานภาครัฐทั้งหมดใหเปนดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกตอง 

ปลอดภัย พรอมใชงาน มีการจัดเก็บที ่ไมซ้ำซอน ไมเปน

ภาระกับผูใหขอมูลและสามารถเชื่อมโยงขอมูลใหเกิดการ

วิเคราะหและประมวลผลขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิง

นโยบายและการบริการภาครัฐใหสอดคลองกับบริบทการ

พัฒนาอยางเปนปจจุบัน พรอมทั้งเปดเผยขอมูลที่จำเปนตอ

สาธารณะในการใชประโยชนรวมกันในการพัฒนาประเทศ 

ทั้งนี้ เรงพัฒนาระบบที่บูรณาการขอมูลสำหรับการบรหิาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่สำคัญตอการตัดสินใจ

ในเชิงนโยบายใหแลวเสร็จเปนอันดับแรก 

กลยุทธยอยที่ 3.2  ปร ับเปลี ่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเปนดิจิท ัล โดย

ออกแบบกระบวนการทำงานใหมยกเลิกการใชเอกสารและ

ขั ้นตอนการทำงานที่หมดความจำเปนหรือมีความจำเปน

นอย นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชตลอดกระบวนการ

ทำงาน ตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตาม

ประเม ินผล โดยเฉพาะการให บร ิการประชาชนและ

ผูประกอบการใหมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว มีชองทาง

และรูปแบบการใหบริการที่หลากหลายที่สอดคลองกับการ

ทำงานแบบดิจิทัล 

กลยุทธที่ 4  การสรางระบบบริหารภาครัฐที่สงเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร 

ใหมีทักษะที่จำเปนในการใหบริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย 

ระเบียบ มาตรการภาครัฐใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศ 
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2.5. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
วิสัยทัศน “ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด” ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand) หมายถึง 

ประเทศไทยที่สามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมี

เปาหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังตอไปน้ี 

 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัลเปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต การบริการ 

 สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียมดวยขอมูลขาวสารและบริการตาง ๆ  ผานสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 เตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุ มมีความรูและทักษะที่เหมาะสมตอการดำเนินชีวิตและการ

ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

 ปฏิรูปกระบวนทัศนการทำงานและการใหบรกิารของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชประโยชน

จากขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให  

                    ครอบคลุมทั่วประเทศ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสงัคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยี 

                    ดิจิทัล 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล   

 ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกจิและสงัคม  

                    ดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดิจิทัลของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดแก ยุทธศาสตร

ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยกำหนดวา ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาล

ดิจิทัล หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ

หนวยงานรัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผนและเปนระบบจนพัฒนาสูการเปนรัฐบาล

ดิจิทัลโดยสมบูรณโดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู ในรูปแบบดิจ ิทัลที่

ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการ

ไดโดยไมมีขอจำกัดทางกายภาพ พื้นที่และภาษา และในระยะตอไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการ

ทำงานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเปนผูอำนวยความสะดวกในการ

สรางบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกวา บริการระหวางกัน (Peer to Peer) ตาม

หลักการออกแบบที่เปนสากล (Universal Design) ประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการปกครอง/การบริหารบานเมืองและเสนอความคิดเห็นตอการ

ดำเนินงานของภาครัฐไดอยางสมบูรณ 

เปาหมายการพัฒนา 

1) บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผูประกอบการทุกภาคสวนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

และแมนยำ 

1.1) ลดการใชสำเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ (Smart Service) 

1.2) มีระบบอำนวยความสะดวกผูประกอบการในการดำเนินธุรกิจ (Doing Business 

Platform) โดยมีการจัดทำระบบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในชวงเริ่มตน 

2) ประชาชนเขาถึงขอมลูภาครัฐไดสะดวกและเหมาะสม เพื่อสงเสริมความโปรงใสและการ

มีสวนรวมของประชาชน 

2.1) อันดับการประเมินดัชนี Corruption Perception Index ของไทยดีขึ ้น 10 

อันดับ 

2.2) ดัชนี e-Participation ใน UN e-Government Index มีอันดับดีข้ึน 10 อันดับ 

3) มีโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบรหิารฐานขอมูลที่บรูณาการ ไมซ้ำซอน 

สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทำงานระหวางหนวยงาน และใหบริการประชาชนได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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3.1) ม ีกฎหมาย e-Government ท ี ่ม ีหล ักการครอบคลุมถ ึงนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรรัฐบาลดิจิทัล กำหนดและรับรองมาตรฐานบริการดิจิทัลของภาครัฐ 

การปกปองขอมูล ดูแลความมั่นคงปลอดภัยขอมูลของหนวยงานภาครัฐ ติดตาม

การปฏิบัติงานตามแผนและมาตรฐาน 

3.2) มีบริการโครงสรางพื้นฐานกลางภาครัฐ (Government Shared Infrastructure/ 

Data Center) ผานบริการเครือขายภาครัฐ (GIN) บริการ G-Cloud และระบบ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อสื่อสารในภาครัฐ (Mail Go Thai) 

2.6. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ไดจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 - 2565  

 

วิสัยทัศน  

“รัฐบาลดิจิทัลเปดเผย เชื่อมโยง และรวมกันสรางบริการ 

ท่ีมีีคุณคาให ประชาชน” 

มีการกำหนดกรอบแนวทางของการพัฒนาตามสถาปตยกรรมรัฐบาล

ดิจิทัล ซึ่งเปนกรอบโครงสรางระบบนิเวศการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ

ประเทศ ไทย (Digital Government Ecosystem) โดยมีีองคประกอบที่

เช่ือมโยงกัน 7 องคประกอบ ซึ่งเช่ือมโยง และสัมพันธกัน กลาวคือ 

1) การพัฒนาที่เปนพื้นฐาน (Foundation) 

2) การพ ัฒนานว ั ตกรรมร ั ฐบาลด ิ จ ิ ท ั ล  ( Digital Government 

Innovation) 

3) การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) 

4) การใหบริการประชาชนผานแพลตฟอรมกลางบริการภาครัฐแบบ

เบ็ดเสร็จ (Customer Experience via End - to - End Services) 

5) การปรับกระบวนการใหบริการภาครัฐ (Core Service Processes) 

6) การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) 

7) ภาคีีรวมดำเนินการ (Partners/Owners) 
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เปาหมาย 

1) ลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน ดวยขอมูลและ

บริการผานชองทางดิจิทัลสำหรับประชาชนทุกกลุมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีี 

2) เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับผูประกอบการวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมของไทย ดวยการบูรณาการกลไกภาครัฐในการสนับสนุนใหเกิดการอำนวยความ

สะดวกแกการประกอบธุรกิจผานชองทางดิจิทัล 

3) การทำงานของภาครัฐมีความโปรงใสตรวจสอบได ดวยการปรับปรุงขอมูลตามกรอบธรร

มาภิบาลขอมูลภาครัฐและเปดเผยแกประชาชนผานชองทางดิจิทัล 

4) สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาบริการของภาครัฐ และกำหนดนโยบาย

สำคัญของประเทศ ดวยการเสนอความคิดเห็นดานนโยบาย หรือประเด็นการพัฒนา

ประเทศผานชองทางดิจิทัล 

ยุทธศาสตร 

1) ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2) ยุทธศาสตรที่ 2 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3) ยุทธศาสตรที่ 3 ผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของ

รัฐ 

4) ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนากลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนรวมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
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2.7. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 

กระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2563-2565 สำหรับ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเปนไปตามเกณฑตัวชี้วัดและประเมินผลการดำเนินงานและบริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วิสัยทัศน 

“เปนกระทรวงชั้นนำท่ีมีศักยภาพในการประยุกตและ 

บริการภาคประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

 

เปาหมาย 

ป 2565 เปนกระทรวงท่ีมีศักยภาพการบริการและการ

ดำเนินการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 

ยุทธศาสตร 

1) ยุทธศาสตรที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสรางพื้นฐานกระทรวงมหาดไทย  

                    (Integration) 

2) ยุทธศาสตรที่ 2  การยกระดับบริการประชาชนสูบริการดิจิทัล (Digital Services) 

3) ยุทธศาสตรที่ 3  การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart  

                    Operations) 

4) ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสรางสรรคและประยุกตใชงาน  

                     เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Competency and  

                     Innovation) 
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2.8. แผนปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2563 – 2565 

กรมโยธาธิกาและผังเมือง ไดจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2563 – 2565 

โดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี 

 

วิสัยทัศน 

“เปนองคกรแกนนำ ของประเทศ ในดานการผังเมือง  

การพัฒนาเมือง และการอาคารใหมีความนาอยู ปลอดภัย  

รักษาสภาพแวดลอม ประหยัดพลงังาน และมีอัตลักษณ” 

กรมโยธาธ ิการและผังเม ือง ม ีอำนาจหนาที ่ ในการวางและจัดทำ 

ผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการดานชาง โดยมุงเนน

การกำหนดนโยบายการวางผังเมืองเชื่อมโยงกันในทุกระดับเพื่อใหกรอบ

ช้ีนำในการกำกับดูแลการพัฒนาพื้นที่เมืองชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ 

รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อปองกันบรรเทาผลกระทบจากปญหาภัยพิบัติน้ำทวม การพังทลาย

ของตลิ่งริมแมน้ำและริมทะเลทั่วประเทศ พรอมทั้งดำเนินการกำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบอาคาร และการ

ใหบริการดานชางที่ไดมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีอัตลักษณ และประหยัดพลังงาน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี ่ยวกับงานดานการผังเมืองระดับตาง ๆ การโยธาธิการ 

การออกแบบ การกอสราง และการควบคุมการกอสรางอาคาร ดำเนินการและสนับสนุนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใชประโยชนทีดิ่น 

ระบบการตั ้งถิ ่นฐานและโครงสรางพื ้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางดาน
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สถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแหง

สาธารณชน ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและสิง่ปลูกสรางตามระบบการผงัเมืองที่ดีอันจะนำไปสู

การพัฒนาอยางย่ังยืน โดยใหมีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

1) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวย

การขุดดินและถมดิน กฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

2) วางและจัดทำ ผังเมืองประเภทอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่สวน

ราชการอื่นรองขอ และดำเนินการใหเปนไปตามผังเมืองน้ัน ๆ 

3) ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางผัง วิจัย ติดตามประเมินผลและ

พัฒนามาตรฐานดานการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทำเกณฑมาตรฐาน และคูมือดาน

การผังเมืองและโยธาธิการ 

4) ดำเนินการเกี ่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการกอสราง บูรณะเมืองหรืออาคารและ

สิ่งกอสรางของหนวยงานของรัฐ 

5) ใหบริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานกอสราง และงานที่อยูในอำนาจหนาที่ของ

กรมแกหนวยงานตาง ๆ 

6) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การกอสรางและควบคุมอาคาร กอสรางอาคารและโครงสราง

พื้นฐาน รวมทั้งการบูรณะและบำรุงรักษา 

7) ดำเนินการประสาน กำกับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อใหเปนไปตามผังเมือง รวมทั้งกำกับตรวจสอบการใชอำนาจตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง

ของเจาพนักงานทองถ่ิน 

8) ดำเนินการพัฒนาระบบและบริหารขอมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 

9) ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องคกรปกครองสวนทองถิ ่น รวมทั้ง

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ในดานการผังเมืองและโยธาธิการ 

10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

การจัดแบงโครงสรางองคกร1 ประกอบดวยหนวยงานระดับกอง สำนัก ศูนย และสำนักงานภายใต

กฎกระทรวงแบงสวนราชการฯ และการจัดแบงเปนสวนราชการภายใน2 โดยแบงเปนหนวยงานสวนกลาง

จำนวน 32 หนวยงาน และหนวยงานในสวนภูมิภาค ซี่งเปน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แบง

ตามภาคตาง ๆ 4 ภาค รวม 76 จังหวัด กลาวคือ ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จำนวน 20 จังหวัด ภาคกลาง จำนวน 25 จังหวัด และภาคใต จำนวน 14 จังหวัด 

 
1 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 
2 https://www.dpt.go.th/th/about-us/organization-chart.html ปรับปรุง วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีกลยุทธการพัฒนาและตัวช้ีวัด 

กลยุทธ 1 

สงเสริม สนับสนุนและดำเนินการกอสราง

ปรับปรงุเขตพระราชฐาน ใหมีความมั่นคง ได

มาตรฐาน และสมพระเกียรติสูงสุด 

ดานอาคารและชาง 

เชิงปริมาณ:   จำนวนงานกอสรางปรับปรุงอาคารในเขต

พระราชฐานแลวเสร็จ เปนไปตามพระ

ราชประสงคภายในเวลาและงบประมาณ

ที่กำหนด 6 แหง 

เชิงคุณภาพ:    งานกอสรางปรับปรงุอาคารในเขต

พระราชฐานไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ 

สวยงามสมพระเกยีรติ รอยละ 100 

กลยุทธ 2 

สงเสริม สนับสนุนการวางและจัดทำผังเมืองทุก

ระดับเพื่อเปนกรอบช้ีนำในการพัฒนาพื้นที ่

ดานการผังเมือง 

เชิงปริมาณ:   พื้นที่ภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจไดรับ

การวางผังเมือง 1,221 ผัง 

เชิงคุณภาพ:   พื้นที่ภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่ไดรับ

การวางผังเมืองแลวเสร็จ มีการประกาศ

บังคับใช และเปนกรอบแนวทางการ

พัฒนาที่เปนไปตามมาตรฐานผงัเมอืง รอย

ละ 100 

กลยุทธ 3 

สงเสริม สนับสนุน การพัฒนา ปรับปรงุ 

ภูมิทัศน ปรับปรงุสภาพแวดลอมเมือง พรอม

องคประกอบโครงสรางพื้นฐานตางๆอยางเปน

ระบบไดมาตรฐาน สอดคลองกับผังเมือง เพื่อ

รองรับการขยายตัวดานเศรษฐกจิ สังคมและการ

ทองเที่ยว 

เชิงปริมาณ:    จำนวนพื้นที่เมืองและชุมชนไดรับการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเปนเมือง 

นาอยูปลอดภัย เพิม่ขีดความสามารถใน

การแขงขัน และรองรับการการเติบโตที่

เปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 1,814 แหง 

เชิงคุณภาพ:   ประชาชนในพื้นที ่เมืองและชุมชนไดรับ

ประโยชน จากการพ ัฒนาเม ือง การ

ปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงสภาพ แวดลอม

เม ือง พร อมองคประกอบโครงสร าง

พื้นฐานตาง ๆ ทำใหประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที ่ดีและมีโอกาสในการสรางรายได

เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 80 
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กลยุทธ 4 

สงเสริม สนับสนุน ดำเนินการกอสรางระบบ

ปองกันน้ำทวมในพื้นทีเ่มือง ชุมชน พื้นทีส่ำคัญ

ทางเศรษฐกิจ และการกอสรางเข่ือนปองกันการ

กัดเซาะและการพังทลายของตลิง่ริมแมน้ำ ทั้ง

ภายในประเทศ และระหวางประเทศ รวมถึงการ

ปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

ดานพัฒนาเมือง 

เชิงปร ิมาณ:  พื ้นที ่ตามแนวแมน้ำชายแดนระหวาง

ประเทศและพื้นที่ชายฝงทะเล ไดรับการ

ปองกันการกัดเซาะและการพังทลายของ

ตลิ่ง 217,473 เมตร 

เชิงคุณภาพ:  ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตามแนวแมน้ำ

ชายแดนระหวางประเทศและพื้นที่ชายฝง

ทะเลลดลงรอยละ 80 

  1)  พื ้นที ่เมือง/ชุมชน พื ้นที ่สำคัญทาง  

เศรษฐกิจ พื้นที่ตลิ่งริมแมน้ำ ไดรับ

การป  อ งก ันและลดผลกระทบ 

170,437 ไร 

   2)  ปองกันตลิ่ง 557,102 เมตร 

กลยุทธ 5 

สงเสริม สนับสนุน การบริการดานชางและการ

กำกับ ดูแล อาคารไดมาตรฐานความปลอดภัย 

มีอัตลักษณประหยัดพลงังาน และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพือ่รองรบัการขยายตัวดานเศรษฐกิจ 

สังคมและการทองเที่ยว 

เชิงปริมาณ:    1) จำนวนงานที่ใหบริการและใหคำปรกึษา  

   ดานชาง  575,000 ครั้ง 

                  2) จำนวนอาคารภาครัฐที่ไดรับการกำกับ  

    ดูแล และตรวจสอบ 275,000 อาคาร 

เชิงคุณภาพ:  1) งานที่ใหบริการดานชางมีความถูกตอง 

ตามหลักวิชาการดานชางและเปนไป

ตามกฎหมาย 

                  2) ขอขัดแยงและขอพิพาทในการบังคับใช

กฎหมายอาคารลดลง 

                  3) การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง 
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2.9. กฎหมาย และมาตรฐานดานการพัฒนาดิจิทัล 

2.9.1. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนที่ 67 ก 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญติั

น้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เพื่อใหการบริหารงานภาครัฐ

และการจัดทำบริการสาธารณะเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการ

ใหบริการและการอำนวยความสะดวกแกประชาชนใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารงานและการ

จัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและชองทางดิจิทัลโดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูล

ภาครัฐและการทำงานใหมีความสอดคลองกันและเช่ือมโยงเขาดวยกันอยางมั่นคงปลอดภัยและมีธรร

มาภิบาล โดยมุงหมายในการเพิ่มประสทิธิภาพและอำนวยความสะดวกในการใหบริการและการเขาถึง

ของประชาชน และในการเปดเผยขอมูลภาครัฐตอสาธารณะและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

มีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

(1)  การนำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใชในการบริหารและการใหบริการของหนวยงานของ

รัฐทุกแหง เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและใหมีการใชระบบดิจิทัลอยางคุ มคาและเต็ม

ศักยภาพ 

(2) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และพัฒนาโครงสราง

พื ้นฐานดานดิจิทัลที ่จำเปน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื ่อสรางและพัฒนา

กระบวนการทำงานของหนวยงานของรัฐใหมีความสอดคลองและมีการเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยและนาเชื่อถือ โดยมีการ 

บูรณาการและสามารถทำงานรวมกนัอยางเปนเอกภาพเกิดการพัฒนาการบริการภาครฐั

ที่มีประสิทธิภาพและนำไปสูการบริหารราชการและการบริการประชาชนแบบบรูณาการ 

รวมทั้งใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก 

(3)  การสรางและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใชระบบดิจิทัลและมาตรการ

ปกปองคุมครองขอมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเปนสวนตัวของประชาชนที่

มีความพรอมใชและนาเช่ือถือ 

(4)  การเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะที่หนวยงานของรัฐจัดทำและครอบครองใน

รูปแบบและชองทางดิจิทัล เพื ่อใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก มีสวนรวมและ

ตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐ และสามารถนำขอมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่

จะเปนประโยชนตอประเทศในดานตาง ๆ 

(5)  การรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณให

เกิดความคุมคาและเปนไปตามเปาหมาย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

ความคุมคาในการดำเนินงานเพื่อใหเปนไปตามการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำ
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บริการสาธารณะผานระบบดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาใหมีกลไกการใชขอมูลเพื่อลดความ

ซ้ำซอนและเกิดความสอดคลองกับแผนงานและโครงการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ 

2.9.2. พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล ม 136 ตอนที ่ 69 ก วันที ่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติ โดยใหใชบังคับแกการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลซึ่งอยูในราชอาณาจักร ไมวาการเก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผยนั้น ไดกระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม อยางไรก็ตามไดมีการประกาศพระราช

กฤษฎีกาฯ เพื่อการขยายเวลาการบังคับใชกฎหมายฉบับขางตน สวนหน่ึงเน่ืองจากประชาชนสวนใหญ

ยังขาดความรูความเขาใจในกฎหมายฉบับน้ี ทั้งน้ีไดมีการกำหนดใหต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

มาตราทุกมาตราของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช 

2.9.3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนที่ 69 ก วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 พระราชบัญญติั

นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยหนวยงานของรัฐและ

หนวยงานเอกชนตองดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหมี

มาตรการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร 

2.9.4. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 114 

ตอนที่ 46 ก/หนา 1/10 กันยายน พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดเกาสิบวัน

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยหนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของ

ราชการอยางนอยดังตอไปน้ี ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดำเนินงาน 

(2) สรุปอำนาจหนาที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 

(3) สถานที่ติดตอเพื ่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคำแนะนำในการติดตอกับหนวยงาน 

ของรัฐ 

(4) มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ

ตีความ ทั้งน้ี เฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชน

ที่เกี่ยวของ 

(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 
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2.9.5. กรอบการกำกับดูแลขอมูล (Data Governance Framework)  

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื ่อง ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ประกาศ 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 74 ง วันที ่ 31 มีนาคม 2563 โดยใหหนวยงานของรัฐ 

ดำเนินการใหเปนไปตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ และ จัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับ

หนวยงานใหสอดคลองกับธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 
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3. การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดิจิทัล  

3.1. สถานการณการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

เปาหมายสำคัญในการนำภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย 

พ.ศ. 2563 - 2565 มีดังน้ี 

1) ลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการและสิทธิสวัสดิการของประชาชนดวยขอมูลและ

ชองทางดิจิทัลสำหรับประชาชนทุกกลุมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 

2) สรางขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ ใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมของไทย (SME) ดวยการบูรณาการกลไกภาครัฐ สนับสนุนใหเกิดการอำนวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจผานชองทางดิจิทัล 

3) การทำงานของภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบได ดวยการปรับปรุงขอมูลตามกรอบธรร

มาภิบาลขอมูลภาครัฐ และเปดเผยแกประชาชนผานชองทางดิจิทัล 

4) สรางการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาบริการของภาครัฐ และการกำหนดนโยบาย

สำคัญของประเทศ ดวยการเสนอความคิดเห็นดานนโยบาย หรือประเด็นการพัฒนา

ประเทศผานชองทางดิจิทัล 

 
ที่มา : https://www.dga.or.th/document-sharing/infographic/61694/ 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 มีวัตถุประสงค 5 ประการ ดังตอไปน้ี 

1) เพื่อบูรณาการการดำเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

2) เพื่อใหมีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจนมุงสูจุดหมายเดียวกัน 

3) เพื่อกำหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่สำคัญ สำหรับกำหนด

ประเด็นแผนบูรณาการประจำปงบประมาณ 
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4) เพื่อกำหนดหนวยงานหลักและหนวยงานรองในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวของ พรอม

กรอบงบประมาณในการดำเนินงาน 

5) เพื่อเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานภาครัฐจัดทำแผนการดำเนินงานที่สอดคลองกับ 

พระราชบัญญัติการบริการงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

วิสัยทัศน “รัฐบาลดิจิทัล เปดเผย เชื่อมโยง และรวมกันสรางบริการที่มีคุณคาใหประชาชน” ซึ่ง

กำหนดยุทธศาสตรสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายใตแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 4 ยุทธศาสตร และให

ความสำค ัญ ใน  6 ประ เด ็ น  ได  แก   ก ารศ ึ กษา , ส ุ ขภาพและการแพทย , การ เกษตร , ความ 

เหลื่อมล้ำทางสิทธิสวัสดิการประชาชน, การมีสวนรวม โปรงใส และตรวจสอบไดของประชาชน, การสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ซึ่งยุทธศาสตรทั้ง 4 ประกอบดวย 

1) ยุทธศาสตรที ่ 1 ยกระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประกอบดวย 4 มาตรการ 7 แผนงาน และ 17 โครงการ 

2) ยุทธศาสตรที่ 2 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย  

5 มาตรการ 6 แผนงาน และ 8 โครงการ 

3) ยุทธศาสตรที่ 3 ผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของ

ภาครัฐ ประกอบดวย 3 มาตรการ 4 แผนงาน และ 11 โครงการ 

4) ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนากลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

ประกอบดวย 3 มาตรการ 3 แผนงาน และ 5 โครงการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 4 ยุทธศาสตรมุงหวังใหนำไปสูเปาหมายของประเทศในดาน 

“การลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน การเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แขงขันใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย การสรางใหเกิดความโปรงใสในการ

ทำงานของภาครัฐที ่ประชาชนสามารถตรวจสอบได และการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของประเทศ”  
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3.2. ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ขององคการสหประชาชาติ (UN e-Government Index) 

องคการสหประชาชาติ จัดทำเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals 

–SDGs) 17 ข อ  ม ุ  งหว ั งจะช วยแก ป ญหาท ี ่ โลกกำล ั ง เผช ิญอย ู   เช น ความยากจน ความไม  

เทาเทียม สภาวะโลกรอน และสันติสุข เพื่อเสริมแนวคิด “ไมเปนการทิ้งใครไวขางหลัง” คาดวาจะทำสำเร็จ

ไดภายในป 2030 (พ.ศ. 2573) 

 

โดยที่เปาหมายที่ 16 สงเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน เปนเปาหมาย

ที่มุ งสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันและองคกรระดับประเทศใหเปนสถาบันที ่มีประสิทธิผล มีความ

รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ ซึ่งเกือบทุกประเทศไดประยุกตใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปน

เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาหนวยงานและองคกรรวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน

ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และสนับสนุนองคกรระดับประเทศใหมีความเขมแข็งเพื่อบรรลเุปาหมาย

ดังกลาวดวย จากการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและไดเขามามีบทบาทที่สำคัญในการ

ขับเคลื ่อนองคกรและประเทศ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) จึงถูกใชเพื ่อเปนการลด

ชองวาง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และระยะหางระหวางประเทศที่กำลังพัฒนากับประเทศที่พฒันาแลว 

โดยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไมเพียงแคมีเทคโนโลยี ฮารดแวร หรือซอฟตแวรเทาน้ัน แตยังรวมถึงการยกเลิกวิธี

ปฏิบัติเกา ๆ ที่เปนอุปสรรคในการทำงาน การปฏิรูประบบการปฏิบัติงานภาครัฐเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยาง

มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือวาเปนหัวใจสำคัญโดยยึดเอาประชาชนเปนศูนยกลางและสรางสังคมสารสนเทศ (e-

Government for the People) โดยทิศทางในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่กลาวมาแลวขางตนน่ันถือ

เปน กระบวนการสำคัญในการทำใหเกิดการเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Connected Government) ตาม

แนวคิดขององคกรสหประชาชาติ ซึ ่งการพัฒนา Connected Government เปนการสรางมิติใหมของ

หนวยงานรัฐในลักษณะจุดเดียว ทันใจ ทุกที่  ทุกเวลา ซึ่งผลลัพธก็คือ การที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถ

เขาถึงขอมูลและบริการของรัฐไดอยางสะดวก ทั่วถึง และเทาเทียมกัน รวมทั้งเปนการลดคาใชจายและ
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ระยะเวลาในการใชบริการ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหการบริหารงานของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส อันจะชวยยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของประเทศดวย 

องคกรสหประชาชาติไดจัดทำดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-government Development Index : 

EGDI) โดยใชรายงานการจัดอับดับความพรอมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท ั ่วโลก (United Nations  

E-Government Survey) เพื่อประเมินความพรอมของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศสมาชิก 

193 ประเทศต้ังแตป ค.ศ. 2003 จนถึงปจจุบัน โดยหลังจากป 2008 ไดดำเนินการจัดทำรายงานทุก ๆ 2 ป 

เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสามารถขององคกรภาครัฐและรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช

ในการบริหาร จัดการประเทศ ซึ่งประกอบดวยดัชนียอย 3 ดาน ไดแก 

 ดัชนีการใหบริการออนไลน (Online Service Index) 

 ดัชนีโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure Index) 

 ดัชนีทุนมนุษย (Human Capital Index) 

นอกจากนี้ ในรายงานยังมีการจัดทำดัชนีที่สำคัญอีก 1 ตัวคือ e-Participation Index โดยการแบง

ระดับของการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกสของประชาชนสามารถแบงออก เปน 3 ระดับ ไดแก 

 e-Information 

 e-Consultation 

 e-Decision making 
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3.3. แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร (Geospatial) 

การศึกษาการคาดการณเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งจัดทำโดยบริษัท Gartner ไดมกีารคาดการณแนวโนม

เทคโนโลยีในป 2021 (2564)3 แบงเปน 3 กลุม ไดแก People Centricity, Location Independence และ 

Resilient Delivery ซึ่งมี strategic technology trends 9 ดาน คือ 1) Internet of Behaviours (IoB), 2) 

Distributed Cloud, 3) Intelligent Composable Business, 4) Total Experience, 5) Anywhere 

Operations, 6) AI Engineering, 7) Privacy enhancing computation 8) Cybersecurity Mesh, แล ะ 

9) Hyper automation 

 

 
3 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/ 
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จากเหตุการณตาง ๆ ที่ปรากฏในป 2563 ทั้งการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีดานตาง ๆ  รวมถึง

นโยบายและการปรับตัวดานดิจิทัล ของโลกและองคกรตาง ๆ  ซึ่งทุกองคกรไดตระหนักถึงความสำคัญของ

ขอมูลรวมถึงขอมูลเชิงตำแหนงและพื้นที่ (Geospatial Data) ทำใหเกิดความตองการเพิ่มมากข้ึนในดานของ

ความสมบูรณและความถูกตองของขอมูล ความตองการหลักของเหลานักวิทยาศาสตรขอมูล (Data 

Scientist) ที่มีตอขอมูลเชิงพื้นที่คือความตอเน่ืองของขอมูลที่ไหลหรอืไดตามเวลาปจจบุัน (Real Time) หรือ

ใกลเวลาปจจุบัน (Near Real Time) รวมถึงความพรอมของแหลงขอมลูทางเลอืกหลายแหง อยางไรก็ตามยัง

มีเกณฑอื่น ๆ  ของการประเมินขอมูล โดยคาดการณแนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรในป 2564 ไว

ดังน้ี 

1) การเขาถึงขอมูลอยางเสรี (Data democratization) เนื่องจากขอมูลเชิงพื้นที่ถูกสรางขึ้นใน

ปริมาณมากนับลานทุกวัน ในขณะเดียวกันขอมูลดิบที่ยังไมมีคาใด ๆ จะไดรับการจัดทําความ

สะอาด (cleaning) วิเคราะห และสามารถเขาใชงานไดเร็วข้ึนกวาที่เคยเปนมา ในหลายกรณี

กระบวนการเหลาน้ีตองการการพัฒนากรรมวิธีที่ซับซอนและการตรวจสอบอยางตอเน่ืองโดย

นักวิทยาศาสตรขอมูลที่มีประสบการณ นโยบายการเขาถึงขอมูลอยางเสรีจะทำใหขอมลูขนาด

ใหญสามารถเขาถึงโดยทุกคน ไดไมเพียงแตกับนักวิเคราะหขอมูลและวิศวกร แตรวมถึงนัก

ธุรกิจและผูบริหารมืออาชีพที่ไมมีพื้นฐานดานวิทยาศาสตรขอมูล ดังน้ันการเขาถึงขอมูลอยาง

เสรีจะชวยใหสามารถเขาถึงชุดขอมูลมหาศาลจากแหลงขอมูลโดยทำใหกระบวนการควบคุม

และการอนุญาตงายขึ้น ทำใหการแสดงผลลัพธโดยแผนที่ภาพที่เรียบงายและชัดเจนแกผูใช

ปลายทาง ซึ่งประโยชนที่เหนือชั้นใหกับอุตสาหกรรมตาง ๆ  ชวยใหสามารถทำงานกบัขอมูล

ตำแหนงที่มีคุณภาพสูงและทันสมัยอยูเสมอ 

2) Cloud Native Spatial Analysis การจัดการและจัดเก็บขอมูลจำนวนมหาศาลที่ผลิตทุกวัน

อาจเปนเรื่องซับซอนและมีคาใชจายสูงสำหรับทุกองคกร ซึ่งเปนสถานการณปกติสำหรับการ

ทำงานกับ Big Data ความตองการในการเพิ่มทรัพยากรงบประมาณและทรัพยากรมนุษย

อยางรวดเร็วเพื่อการวิเคราะหและคาดการณขอมูลที่สามารถนำมาใชงานไดเปนเหตุผล

สนับสนุนที่หลายองคกรพิจารณานําโซลูชันการประมวลผลแบบคลาวดมาใชเพื่อการออนตัว 

ยืดหยุน และขยายตัวในการใชงาน ประมวลผล และจัดเก็บขอมูล Big Data  ประโยชนที่

สำคัญอีกดาน คือ บุคลากรสามารถเรียกใชแอปพลิเคชันและบริการไดโดยไมตองจัดการและ

ใชงานโครงสรางพื้นฐานเซิรฟเวอรที่มีราคาแพงและซับซอน การขยายตัวของบริการคลาวด

คอมพิวต้ิงจะยังคงพัฒนาและเติบโตอยางตอเน่ืองตลอดป 2021 

3) Next Gen Data Warehouses คล ังข อมูลเปนการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีและ

องคประกอบที่สรางสภาพแวดลอมใหแยกออกจากระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรโดย

ออกแบบมาอยางสมบูรณเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ รายงานเชิงวิเคราะห การสอบถาม
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เฉพาะกิจและการทําเหมืองขอมูล เปนกระบวนการของการปรับปรุงขอมูล (data) ใหเปน 

information และพรอมใชงานตลอดเวลา คลังขอมูลสามารถรับประกันความปลอดภัยของ

ขอมูลโดยใชการเขารหัสและการตั้งคาความปลอดภัยพิเศษเพื่อปกปองขอมูลที่สำคัญและที่

สำคัญย่ิงยวด นอกจากน้ันยังชวยใหสามารถสอบทานยอนกลับไปที่ขอมูลในอดีตเพื่อวิเคราะห

วิวัฒนาการของแนวโนมขอมูลเชิงลึกที ่ถูกตองและที่สำคัญกวานั ้นคือการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งน้ีคลังขอมูลรุนใหมจะสนับสนุนการจัดเก็บ จัดการ และเขาถึงขอมูล

เชิงพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

4) Lidar (3D Laser Scanning) เ ทค โน โ ล ย ี  Light detection and ranging (LiDAR) เ ป น

แหลงขอมูลที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื ่องและมีราคาที ่สามารถจัดหาไดและจับตองได  

LiDAR เปนเทคโนโลยีที่ใชในอุปกรณเพื่อสรางขอมูลความสูงที่มีความละเอียดถูกตองสูงและ

ขอมูล 3 มิติของพื้นที่ภูมิศาสตรซึ่งสามารถนำไปประยุกตใชในงานที่ตองการความละเอียด

และถูกตองทางความสูงเชนการวิเคราะหบริหารจัดการเมือง วิเคราะหบริหารจัดการน้ำทวม

น้ำแลงและการใชน้ำ ธรณีสัณฐานวิทยา อุทกวิทยา นิเวศวิทยา ภูมิทัศนการวางผังเมือง การ

ประเมินและการสํารวจเพื่อการคํานวณปริมาตร และวิศวกรรมชายฝง ซึ่ง LiDAR สามารถให

ชุดขอมูลที่สมบูรณแกผูใชและสรางภาพ 3 มิติที่แมนยําของพื้นที่ทางภูมิศาสตรชวยใหผูใช

สามารถสรางและปรับปรุงขอมูลแผนที่และขอมูลภูมิสารสนเทศรวมถึงการสรางแบบจําลอง

ดิจิทัลของพื ้นผิวภูมิประเทศ และ Digital Twin ไดอยางรวดเร็ว ชวยประหยัดเวลา และ

ทรัพยากร ไดอยางมาก 

5) AI & Deep Learning ซึ่งเปนสวนหน่ึงของปญญาประดิษฐจะเปนรากฐานเทคโนโลยีที่สำคัญ

ในการพัฒนาคอมพิวเตอรและพัฒนาองคกร องคประกอบสำคัญในการพัฒนาคอมพิวเตอร

คือการออกแบบระบบคอมพิวเตอรที่สามารถจับภาพเขาใจและตีความขอมูลภาพจากรูปภาพ

และวิดีโอ เมื่อไดรับขอมูลแลวขอมูลจะถูกแปลงโดยใชความรูตามบริบทของ DL เพื่อใชใน

กระบวนการตัดสินใจและการสนับสนุนการตัดสินใจ 

6) Think Small Again—Miniaturized Sensors ปจจุบันบรษัิทเทคโนโลยีช้ันนำไดลงทุนมาก

ข้ึนในการพัฒนาและรวมระบบอปุกรณตรวจจับขนาดเล็ก รวมถึงระบบ LiDAR เขาไวภายใน

อุปกรณของพวกเขาสำหรับแอปพลิเคชันการทำแผนที ่

7) Marrying BIM to GIS and Digital Twin โดย Building Information Model (BIM) ขอมูล

ความเปนจริงเสมือน (virtual reality : VR) และเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแหงความ

จร ิง (Augmented reality : AR) จะย ังคงเต ิบโตและได ร ับการพ ัฒนาอยางต อเนื ่อง 

อุตสาหกรรมการทำแผนที่และภูมิสารสนเทศจะพัฒนาเครื่องมือและวิธีการสรางฐานขอมูล 

GIS และแอปพลิเคชันที ่มีประสิทธิภาพ แนวคิดของฝาแฝดดิจิทัล (Digital Twin) และ



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบูรณ 

| กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

 41  

 

ความสำคัญของการวางแผนและการตัดสินใจโดยใชแบบจำลองเสมือนจริงจะชวยใหสามารถ

จัดการ บริหาร และแกไขพื้นที่ แผนผังแบบเรียลไทมและแบงปนการเปลีย่นแปลงเหลาน้ันกบั

ผูใชอยางสะดวกและทันท ี

8) A “Smart” Revolution แนวคิดของเมืองอัจฉริยะและระบบการขนสงอัจฉริยะจะยังคง

พัฒนาและเติบโตอยางตอเน่ือง การเติบโตน้ีจะถูกเรงจากการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

นำโดยกระบวนการ Digital Twin, Big Data, AI, ML, และ DL รวมถึงความกาวหนาอยาง

ตอเนื ่องในการใช IoT การจัดเก็บขอมูลบนคลาวด และการประมวลผลแบบ Near Real 

Time ซึ่งมีอุตสาหกรรมหลากหลายแขนงมีความตองการ รองรับ และเรงรัดการพัฒนาดานน้ี 

เชน ระบบยานยนตขับข่ีอัตโนมัติ 

9) Mapping-as-a-Service การประมวลผลบนระบบคลาวด SaaS (ซอฟตแวรเพื่อการบรกิาร) 

เปนโซลูชันบนแพลตฟอรมที่ใชงานหลากหลาย และเปนการเชาใชตามความตองการซึ่งจะ

ประหยัดในสวนของงบประมาณเพื่อการลงทุนในเบื้องตน รวมถึงมีชุดขอมูล รวมถึงขอมูล

แผนที่ และ ขอมูลภูมิสารสนเทศ ที่พรอมใชงาน ชวยใหผูใชสามารถเขาถึงและใชงานไดทันที 

คําวา Mapping-as-a-service ไดขยายครอบคลุมโซลูชันขอมูลภูมิสารสนเทศบนคลาวด

ทั ้งหมด รวมถึงโซลูชัน Data-as-a-service และ Software-as-a-service และโซลูชันการ

วิเคราะหออนไลนโดยใช AI, ML, และ DL 

จากการคาดการณแนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร สำหรับป 2021 (2564) ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรไดรับการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อรองรับและสอดคลองกับแนวโนมที่ถูกคาดการณและ

ออกแบบไว โดยอาศัยจุดเดน 3 ประการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรคือ 

1) Interconnection / Collaboration ระบบสารสนเทศภูม ิศาสตร จะเป น Platform ที่

เพิ่มเติมความสามารถในมิติดานตำแหนง (location) ที่ชวยใหเกิดการเชื่อมโยง เชื่อมตอ 

แลกเปลี่ยน และรวมมือ ของเทคโนโลยีที่แตกตางกันและสาขาวิชาที่แตกตางกันของเรา 

2) Digital Twin ฝาแฝดดิจิทัล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมีเครื่องมือในการสรางแบบจำลอง

เสมือนของวัตถุทางกายภาพโดยการบูรณาการเทคโนโลยีหลายอยาง เชน AI Algorithm, 

IoT, Cloud Computing และเทคโนโลยีอื่น ๆ เขาดวยกัน ซึ่งตองอาศัยความรู ความเขาใจ

ดานภูมิศาสตร (Geographic Knowledge) อยางแทจริงเพื ่อสรางแบบจำลองฝาแฝดที่

สามารถแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติเก ือบเทียบเทาวัตถุจร ิง Digital Twin ที ่มี

ประสิทธิภาพจะตองมีคุณสมบัติคลายคลึงกับวัตถุทางกายภาพมากที่สุดเพื่อใหไดมาซึ่ง

ผลลัพธที่แมนยำและสามารถตอบสนองการใชงานและจุดประสงคของผูใชได 

3) Model, Monitor, Analysis ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสามารถในการจัดระเบียบความรู

ทางภูมิศาสตรและสราง block ของความเขาใจรวมกันผ านแบบจําลองขอมูลรวมถึง
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แบบจําลองกระบวนการวิเคราะหและแบบจําลองการตีความผานแผนที่และวิธีการที ่เรา

มองเห็นและเขาใจพื้นที่กายภาพของโลกผานแผนที่อัจฉริยะและผานรายงาน infographic 

และ Dashboard แบบจำลองเหลานี้ไดเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเห็นโลก ทั้งยังสามารถแสดง

คุณลักษณะในอดีตและใหขอมูลเกี ่ยวกับสิ ่งที ่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตโดยอาศัยหลักการ

วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ และสามารถแสดงคุณลักษณะในอดีตและใหขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจ

เกิดข้ึนในอนาคตโดยอาศัยหลักการวิเคราะหขอมูล และดำเนินการอยางชาญฉลาด 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรถูกพัฒนาเพื ่อเปน platform ที ่สามารถรองรับการใชงานไดอยาง

หลากหลาย ยืดหยุน ครบถวน และ Scalable แบงออกเปน 

- System of Record เปนเบื้องตนของการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในองคกร 

เปนระบบที่ถูกออกแบบมาเปนสราง แกไข บริหารจัดการขอมลูสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

เพื ่อจัดการ จัดเก็บ แกไข วิเคราะหขอมูลสารสนเทศและภูม ิสารสนเทศ รวมถึงการ

ประมวลผลดวย AI / ML / DL และสรางแบบจำลองในการวิเคราะหขอมูลตางๆ เหมาะ

สำหรับองคกรขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางที่เนนการสรางและจัดทำขอมูล 

- System of Engagement เปนระบบที่รองรับการแบงปน การทำงานรวมกัน สามารถให

บ ุคลากรสามารถจัดเก ็บ จ ัดการ  แก  ไข ส ืบค น แบ  งป น ข อม ูลสารสนเทศและ 

ภูมิสารสนเทศภายในองคกร รวมถึงการใหบริการขอมูลขององคกรแกบุคคลภายนอกภายใต

ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ การเขาถึงขอมูลและการ

ขอรับบริการใชขอมูลขององคกร เหมาะสำหรับองคกรขนาดกลางและใหญที ่มีหลาย

หนวยงาน มีขอมูลหลากหลาย ตองการแบงปนขอมูลเพื่อการทำงานที่มีขั ้นตอน รวมถึง

ตองการใหบริการแกบุคคลและหนวยงานภายนอก 

- System of Insight เปนระบบที่เนนในการวิเคราะห หาความสัมพันธ และสรางแบบจำลอง

เพื่อคาดการณจากขอมูลขององคกร เหมาะสำหรับนักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) 

เพื่อการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก เหมาะสำหรับองคที่มีขอมูลขนาดใหญและวิเคราะหขอมูลเชิง

ลึกเพื่อการคาดการณตาง ๆ ในอนาคต 

- System of System เปนระบบสารสนเทศที่สามารถเช่ือมตอ แลกเปลี่ยน แบงปนกับระบบ

สารสนเทศอื่นทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อการทำงานเปนทีมอยางสมบูรณแบบ 

 

  



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบูรณ 

| กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

 43  

 

ตัวอยางการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรกับงานผังเมือง 

 
รูปที่ 3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กับ การวางผังเมือง 

 
รูปที่ 4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อการตัดสินใจ 

 
รูปที่ 5 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3 มิต ิ
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3.4. สถาปตยกรรมองคกร ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมอืงเปนหนวยงานของรฐัระดับกรมภายใตกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีขอบเขตการ

ดำเนินงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ 

 

วิสัยทัศน 

เปนองคกรแกนนำของประเทศ ในดานการผังเมือง การ

พัฒนาเมือง และการอาคาร ใหมีความนาอยู ปลอดภัย รักษา

สภาพแวดลอม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ 

พันธกิจ 

1. สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงใหงาน 

ผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ ที ่สามารถ

สนองต อความต องการทางส ั งคม เศรษฐก ิจ และ

สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

2. สรางการมีสวนรวมกับภาครัฐและประชาชน ในการวาง

แผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ทองถ่ิน และชุมชน 

3. พัฒนา ปรับปรุง สงเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ

การบังคับใชกฎหมาย การใชประโยชนที่ดิน การผังเมือง

และโยธาธิการ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 

คานิยม 

 มีจิตสาธารณะ 

 กลายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง 

 ไมเลือกปฏิบัติ 

 ซื่อสัตยและมีความรบัผิดชอบ 

 โปรงใส ตรวจสอบได 

 มุงสมัฤทธ์ิผลของงาน 

เปาประสงค 

 เมืองมีกรอบการพฒันาเมอืงที่

ดี มีมาตรฐานเมืองนาอยู และ

สอดคลองกบัสภาพแวดลอม 

 ประชาชนตระหนักถึง

ประโยชนและคุณคาของการ

ผังเมือง และการควบคุม

อาคาร 

 ประชาชนไดรับการบริการดาน

ชางที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึง 

ผลการดำเนินงานท่ีคาดหวัง 

 มีการพฒันาเมืองที่ได

มาตรฐานและสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมของเมือง 

 ประชาชนไดรับบริการดานชาง

ที่ไดมาตรฐาน 
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ภารกิจ 4 ดาน ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 ดานการผังเมือง  ดานการพัฒนาเมือง 

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการ

ใชประโยชนที่ดิน เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมี

ความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค 

เปนระดับผังนโยบายถายทอดสู การวางผังระดับ

จังหวัด 

พัฒนาใหเมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มี

สภาพแวดล  อมท ี ่ ด ี  ม ี ร ะบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบปองกันน้ำ

ทวมพื้นที่ชุมชน เข่ือนปองกันตลิ่ง ระบบโครงสราง

พื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 ดานการอาคาร ดานการบริการดานชาง 

เพื่อใหอาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ ประหยัด

พลังงานและลดภาวะโลกรอนโดยการออกกฎหมาย

ควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐาน

ความปลอดภัยในอาคาร 

มุ งใหบริการงานชางทุกระดับ ในฐานะชางของ

แผนดินโดยใหบริการดานการออกแบบอาคาร 

ทดสอบวัสดุและใหคำปรึกษาดานชาง 

สถาปตยกรรมองคกร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดจัดทำโดยความสอดคลองกับสถาปตยกรรม

รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Architecture) ภายใตกรอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

พ.ศ. 2565 - 2569 การดำเนินงานตามภารกิจหลัก 4 ดาน และภารกิจสนับสนุน 13 ดาน ประกอบดวย

กระบวนงานยอย ๆ ดังน้ี 
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โดยมีสถาปตยกรรมองคกรที่เปนกรอบในการปฏิรูปดิจิทัลในภาพรวม ที่สอดคลองกับสถาปตยกรรม

องคกรภาครัฐ4 กลาวคือ 

 
รูปที่ 6 โครงสรางสถาปตยกรรมองคกร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

1) การพัฒนาที่เปนพื้นฐาน (Foundation) ประกอบดวย 

1.1) มาตรฐาน (Standard) เปนการจัดทำมาตรฐานดานดิจิทัลของกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง ไดแก การจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance) การกำหนด

มาตรฐานการจัดการการเช่ือมโยงขอมูล (API Management) และ มาตรฐานและ

แนวปฏิบัติการบริหารจัดการ Enterprise Architecture (EA Management) 

1.2) โครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (Infrastructure) เปนการจัดการดานโครงสรางพื้นฐาน

ดิจิทัล ประกอบดวย Data Center, SD-WAN, High Speed Networking, Smart 

Security และ Digital Signature 

1.3) นโยบาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ (Policy and Regulation) เปนการกำหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติ ดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และดานการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล และปฏิรูปองคกรดิจิทัลของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
4
 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ประกาศราชกิจจา

นุเบกษา 14 มิถุนายน 2564 
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2) การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ประกอบดวย 

2.1) AI (Artificial Intelligence) – Chatbot, Automatic Consultant, Sentimental 

Analytic, Geospatial Analytic 

2.2) Digital Twins – BIM 

2.3) Regulation Technology - การกำกับดูแลดานการอาคารและการพัฒนาเมือง

ดวยเทคโนโลยี 

3) การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ประกอบดวย 

3.1) สารสนเทศสำหรับผูบริหาร (Executive Dashboard)  

3.2) Big data ดานการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร 

4) การบริการผานระบบดิจิทัล (Digital Services) ประกอบดวย 

4.1) บริการขอมูลผังเมือง พัฒนาเมือง และอาคาร 

4.2) บริการขอมูลกายภาพการผังเมือง 

4.3) บริการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

4.4) บริการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

4.5) บริการข้ึนทะเบียนผูตรวจสอบอาคาร 

4.6) บริการอนุญาตประกอบธุรกิจมหรสพ 

4.7) บริการตรวจสอบอาคารภาครัฐ 

4.8) บริการทดสอบวัสดุ 

4.9) บริการพัฒนาบุคลากรดานโยธาธิการและผังเมือง 

4.10) บริการใหคำปรึกษา 

5) การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platforms) 

5.1) Common ป ร ะ ก อ บ ด  ว ย  Digital ID,  Service Request & Tracking,  

e-Receipt,  e-Certificate, e-License,  e-Payment,  GIS service,  Project 

Management & Tracking, Online Training 

5.2) Exchange ประกอบดวย API Service Platform – ขอกำหนดการใชประโยชน

ที่ดิน, ขอมูลเชิงพื้นที่ (GIS), ขอมูลประชากร เศรษฐกิจ สังคม, ขอมูลอาคาร, ขอมูล

ผูตรวจสอบอาคาร, ขอมูลผูประกอบการกอสราง 

5.3) Back Office ประกอบดวย Workflow Automation, Employee Self Service, 

E-Sarabun, Paperless Meeting, E-Document, E-Audit, Evaluation & Risk 

Management, ERP, HRM/HRD  
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6) ภาคีรวมดำเนินการ/ผูมีสวนเกี่ยวของ (Partners) ประกอบดวย  

6.1 หนวยงานที ่เก ี ่ยวของดานการผังเม ือง ไดแก กรมการปกครอง สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน/กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรมปศุสัตว สำนักงานคณะกรรมการ

พระพุทธศาสนา/กรมการศาสนา กระทรวงสาธารณสุข กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สำนักงานสถิติแหงชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมธนารักษ กระทรวงทองเที่ยว

และกีฬา กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การประปาสวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาค บริษัทโทรคมนาคม

แหงชาติ กรมการขนสง กรมทางหลวง กรมชลประทาน การรถไฟแหงประเทศไทย 

กรมที่ดิน สำนักงานตำรวจแหงชาติ กรมเจาทา หนวยงานภาคเอกชน และ

ประชาชน 

6.2) หน วยงานท ี ่ เก ี ่ ย วข  องก ับการพ ัฒนาเม ือง  ได แก   สำน ักงานจ ั งห วัด 

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคการปกครองสวนทองถ่ิน 

กรมที่ดิน กรมธนารักษ กรมการทองเที่ยว กรมเจาทา กองทุนฯ และแหลงเงิน

สนับสนุนการดำเนินงาน ผูประกอบการ ประชาชน เจาของที่ดิน 

6.3) หนวยงานที่เกี่ยวของกับการอาคาร ไดแก สำนักงานจังหวัด กระทรวงมหาดไทย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคการปกครองสวนทองถิ่น สภาวิศวกร สภา

สถาปนิก ผูตรวจอาคาร เจาของที่ดิน/อาคาร ผูประกอบการ ประชาชน 

6.4) หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริการดานชาง ไดแก กระทรวงพาณิชย หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

เปาหมายสำคัญของการใหบรกิารและการปฏิบัติงานดานการโยธาธิการและผงัเมืองของประเทศไทย 

ซึ่งมีกรอบแนวทางการบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของผานแพลตฟอรมกลางดิจิทัลภาครัฐ 

(Digital Government Platform) ดานโยธาธิการและผังเมือง ดังแสดงในรูปที่ 7 
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รูปที่ 7  แพลตฟอรมกลางดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Platform) ดานโยธาธิการและผังเมือ
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3.4.1. กระบวนการ End to End Digitalization สำหรับงานดานตาง ๆ ของกรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง  

1) กระบวนการดิจทิัลแบบ End–to–End ดานการผังเมือง  

 การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน/สำรวจ วิเคราะห และจัดทำขอมูลเพื่อการวางผงัเมอืง 

 บูรณาการการมีสวนรวมจากทกุภาคสวนในการวาง/ประกาศใชผังเมือง และ

เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมลูผงัเมอืงกบัทองถ่ิน 

 การพสิูจนและยืนยันตัวตนดวย Digital ID เพื่อย่ืนคำขอรับบริการดานผงัเมอืง 

 ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพเมือง/ผลการพัฒนาตามผงัเมือง 

 การบริการขอมูลและใหคำปรกึษาดานผังเมือง
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รูปที่ 8 แผนผังกระบวนการ End to End ดานการผังเมือง 
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โดยมีการปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัล โดย 

- ปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัล โดยใหมีการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานภายนอกแบบ

อัตโนมัติ และใหใชเครื่องมือการประมวลผลขอมูลแบบอัจฉริยะ (Business Intelligence) 

และเครื ่องมือในการจัดการขอมูลขนาดใหญ  (Big Data) เพื ่อชวยในการจัดการและ

ประมวลผลขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแบงปนขอมูลที่ผานการ สำรวจและ

วิเคราะหแลว เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ภายในกรม และ สยผจ. สามารถเขาถึง และเรียกใช

ขอมูลที่ทันตามสถานการณจริง ไดอยางรวดเร็ว 

- ปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัลและมีการเช่ือมโยงกระบวนการไดอยางราบรื่นโดย ปรับปรุง

ระบบใหใชงานไดงาย และสะดวกมากขึ้น เชน เพิ่มความสามารถในการรองรับการนำเขา

ขอมูลผัง (กรณีที ่มีการจางที ่ปรึกษาภายนอกในการวางและจัดทำผัง) ตามรูปแบบหรือ

โครงสรางขอมูลที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะตองกำหนด เพิ่มความสามารถ และสิทธ์ิการ

ใชงานระบบใหกับสำนัก/กอง อื่น ๆ ที่เปนหนวยสนับสนุน และเพิ่มความสามารถในการ 

บูรณาการเชื่อมโยงกับระบบงานสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามขั้นตอนการดำเนินงาน 

เชน ระบบการจัดประชุม ระบบการแสดงความคิดเห็นและยื่นคำรอง และ web site ของ

กรมฯ ทั้งน้ี เพื่อลดข้ันตอนการบันทึกขอมูลของเจาหนาที่ 

- ปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัลและมีการเช่ือมโยงกระบวนการไดอยางราบรื่นโดย ปรับปรุง

ระบบใหใชงานไดงาย และสะดวกมากขึ้น เชน ปรับปรุงระบบติดตามการวางและจัดทำผัง

เมือง ใหใชงานไดงาย และสะดวกมากขึ้น เพิ่มการจัดเก็บขอมูลขอกำหนดการใชประโยชน

ที่ดินในรูปแบบฐานขอมูล เพื่อใหสามารถสืบคน และแสดงผลไดอยางเขาใจงาย และพัฒนา

มาตรฐานขอมูลผังเมืองรวม เพื่อเปน guideline สำหรับทองถิ่นในการพัฒนา/จัดหาระบบ

ฐานขอมูลดานการผังเมือง รวมทั้งเพื่อประโยชนในการบูรณาการขอมูลผังเมืองรวมใน

อนาคต 

- ปรับกระบวนการใหเปนดิจทิัล โดยพัฒนาเครื่องมือชวยในการจัดการขอมูลการติดตามผลผงั

เมืองรวม และเชื่อมโยงขอมูลอาคารจากฐานขอมูลการขออนุญาตกอสราง สามารถจัดเก็บ

ขอมูลที่ไดจากการสำรวจ การเปลี่ยนแปลงสภาพการณและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสามารถชวย

ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อเทียบกับผังเมืองรวมที่ไดจัดทำไวได 

- ปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัล ลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกใหผู ร ับบริการ โดย 

พัฒนาระบบใหบรกิารขอมลูกายภาพพื้นฐาน ที่สามารถเช่ือมโยงบรกิารรบัชำระเงิน  (กรณีที่

มีคาบริการ) โดยระบบสามารถจัดสงขอมูล หรืออนุญาตใหผูขอรับขอมูลเขามา download 

ขอมูลตามที่ขอไดภายในชวงเวลาที่กำหนด 

- ปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัล ลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกใหผูรับบริการ  พัฒนา

ระบบการใหคำปรึกษา ซึ่งเปนระบบที่ใหบริการในรูปแบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ เพื่อ
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อำนวยความสะดวกใหกับบุคคลภายนอก ทั้งบุคคลทั่วไป ผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ 

และองคกรปกครองสวนทองถิ ่นสามารถรับคำปรึกษาในประเด็นตาง ๆ ได โดยไมตอง

เดินทางมารับบริการที่สำนักงาน 

- ปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัล ลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกใหผู ร ับบริการ โดย

พัฒนาระบบบริการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินที่ผูรับบริการสามารถยื่นขอรับบริการ

และจัดสงขอมูลประกอบคำขอผานชองทางดิจิทัล และรับหนังสือรับรองไดในแบบดิจิทัล 

- ปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัล ลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวก โดยพัฒนาบริการย่ืน 

คำรอง/ย่ืนอุทธรณใหเปนแบบดิจิทัล 

- ปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัล และเช่ือมโยงการทำงานในแตละกระบวนการใหสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงระบบจัดการประชุมใหสามารถเชื ่อมโยงเรียกดูขอมูลจากระบบงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดโดยสะดวก และเพิ่มความสามารถของระบบ โดยใหสามารถรองรับ

ขอมูลคณะกรรมการ คำสั่งแตงตั้ง การเชิญประชุมกรรมการผานทางอิเล็กทรอนิกส การ

อนุญาตใหผูเขาประชุมเขาถึงเอกสารและขอมูลประกอบการประชุมผานทางระบบโดยใช

อุปกรณเคลื่อนที่ เชน table หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ได  

 

2) กระบวนการดิจทิัลแบบ end–to–end ดานการพฒันาเมือง 

 การพสิูจนและยืนยันตัวตนดวย Digital ID เพื่อย่ืนคำขอความรวมมือใหดำเนินการ

พัฒนาเมอืง 

 การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อการสำรวจและออกแบบรายละเอียด 

 ดำเนินการพฒันาเมือง และสนับสนุนดานการเงินอยางเปดเผย และโปรงใส 

 ประเมินผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงจากการพฒันาเมอืง
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รูปที่ 9 แผนผังกระบวนการ End to End ดานการพฒันาเมอืง 
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โดยมีการปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัล โดย 

- ปรับกระบวนการใหหนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ประชาชน/ผูดำเนินโครงการ 

สามารถย่ืนคำขอความตองการ/โครงการใหกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการพัฒนาตาม

ผังเมืองดานตาง ๆ  

- การประสานการดำเนินงาน การรายงานความคืบหนาการดำเนินงาน การสงมอบผลงาน

กอสราง และการกำกับควบคุมงานโครงการสามารถดำเนินงานผานระบบดจิิทัลในรูปแบบ

ตาง ๆ ตามที่กำหนดได 

- เพิ่มความสามารถในการจัดการขอมูลเชิงพื้นที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนผังการออกแบบจัดรูป

แปลงที่ดิน และการประเมินราคา โดยมีความเช่ือมโยงขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

กรมที่ดิน กรมธนารักษ เปนตน 

- ปรับกระบวนการยื่นคำขอรับการสนับสนุนดานการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พื้นที่ ซึ่งสามารถรับคำขอ ตรวจสอบขอมูล/เอกสาร หลักฐาน พิจารณาคำขอโดยผูดำเนิน

โครงการสามารถติดตามการพิจารณาผานระบบดิจิทัลได รวมทั้งรับขอมูลการดำเนินงาน

โครงการ การใชจายเงินโครงการตามรูปแบบตาง ๆ  ที่กำหนดผานระบบดิจิทัลที่สามารถ

ประมวลผลและสรุปผลการดำเนินงานและการใชจายเงินได 

- กระบวนการติดตามการปฏิบัติการการบริหารผังเมืองเฉพาะของทองถิ่นและหนวยงาน 

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

- มีระบบสารสนเทศสนับสนุน และอำนวยความสะดวกดานการบริหารงานและการจัดประชุม

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการทั้งดานการสรรหา การนัดหมายการประชุม การจัดการ

เอกสารการประชุม การจัดการประชุม (ออนไลน) และการติดตามการปฏิบัติตามมติการ

ประชุม 

 

3) กระบวนการดิจทิัลแบบ end–to–end ดานการอาคาร 

 การพิสูจนและยืนยันตัวตนดวย Digital ID เพื่อย่ืนคำขออนุญาต และข้ึนทะเบียน 

 กำกับและตรวจสอบการใชอาคารตามมาตรฐานความปลอดภัย 

 การบริการขอมูลและใหคำปรึกษาหลักเกณฑ มาตรฐาน การกำกับการปฏิบัติตาม

กฎหมายฯ 

 ประเมินสถานการณเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ 
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รูปที่ 10 แผนผังกระบวนการ End to End ดานการอาคาร 
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โดยมีการปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัล โดย 

- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดทำกฎหมาย นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร และ

การขุดดินและถมดิน ซึ่งดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวของ โดยการจัดระบบการ

ประชุมหารือเพื่อการพิจารณาจัดทำรางกฎหมายและนโยบาย และเชื่อมโยงกระบวนการ

จัดทำรางกฎหมายเพื่อนำเสนอกระทรวงมหาดไทย ครม. และรัฐสภา โดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา และใหบริการสืบคนขอมูลกฎหมายผานระบบสืบคนกฎหมาย ของกองนติิ

การดวย 

- ปรับกระบวนการใหบริการปรึกษาหารือผานระบบดิจิทัล รวมทั้งการยื่นคำรอง คำคัดคาน 

และการยื่นคำอุทธรณโดยใหสามารถยื่นผานทางชองทางอิเล็กทรอนิกสได ทั้งนี้โดยการ

ประชุมพิจารณาเรื ่องตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของสามารถใชระบบจัดการประชุมสนับสนุนการ

ดำเนินงานได 

- ปรับกระบวนการใหบริการปรึกษาหารือผานระบบดิจิทัล รวมทั้งการยื่นคำรอง คำคัดคาน 

และการยื่นคำอุทธรณโดยใหสามารถยื่นผานทางชองทางอิเล็กทรอนิกสได ทั้งนี้โดยการ

ประชุมพิจารณาเรื ่องตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของสามารถใชระบบจัดการประชุมสนับสนุนการ

ดำเนินงานได 

- การปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานเกี ่ยวกับการควบคุมอาคาร และใหบริการสืบคนขอมูล

มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร โดยนอกเหนือจากประกาศในเว็บไซตจะมีบริการให

ขอมลูมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการควบคุมอาคารดานตาง ๆ ได 

- การปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับการขุดดินและการถมดิน และใหบริการสืบคนขอมูล

มาตรฐานเกี่ยวกับการขุดดินและการถมดินโดยนอกเหนือจากประกาศในเว็บไซตจะมีบริการ

ใหขอมูลมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการขุดดินและการถมดินดานตาง ๆ ได 

- ปรับกระบวนการใหบริการอนุญาต/การขึ้นทะเบียนดานตาง ๆ  โดยการยื่นคำขออนุญาต/

และการข้ึนทะเบียน การตออายุใบอนุญาตและการตอทะเบียนใบอนุญาตผานระบบบริการ

ขึ้นทะเบียนและบริการอนุญาตซึ่งเปนการอำนวยความสะดวกใหผูประกอบการ โดยมีการ

แจงเตือนระยะเวลาการตออายุไดดวย 

- เพ ิ ่มช องทางการร ับชำระเง ินค าธรรมเนียมการข ึ ้นทะเบียนและการอนุญาตทาง

อิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งการจัดทำใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

- เพิ่มกระบวนการออกใบรับรองการข้ึนทะเบียน และใบรับรองใบอนุญาต เปนใบรับรองทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Certificate) 

- มีระบบสารสนเทศสนับสนุน และอำนวยความสะดวกดานการบริหารงานและการจัดประชุม

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการทั้งดานการสรรหา การนัดหมายการประชุม การจัดการ
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เอกสารการประชุม การจัดการประชุม (ออนไลน) และการติดตามการปฏิบัติตามมติการ

ประชุม 

- ปรับกระบวนการรับข้ึนทะเบียน และตอทะเบียนหองปฏิบัติการ การรับชำระคาธรรมเนียม 

และการออกใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate) 

- ปรับกระบวนการรับคำขอบริการตรวจวิเคราะห และรับรองคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑที่ใช

ในอาคารผานทางชองทางอิเล ็กทรอนิกส  ท ั ้งท ี ่ เป นคำขอรับบริการที ่กรมฯ และที่

หองปฏิบัติการ โดยผลการวิเคราะหของหองปฏิบัติอื่น ๆ นอกกรมฯ ใหสามารถสงผลมายัง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อประกอบการพิจารณารับรองคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑได 

 

4) กระบวนการดิจทิัลแบบ end–to–end ดานการบรกิารดานชาง 

 การพสิูจนและยืนยันตัวตนดวย Digital ID เพื่อย่ืนคำขอรับบริการดานชาง 

 การใหบริการดานชาง 

 การบริการขอมูลและใหคำปรกึษาดานชาง 
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รูปที่ 11 แผนผังกระบวนการ End to End ดานการใหบริการดานชาง 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบูรณ 

| กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

     

 

61

โดยมีการปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัล โดย 

- ปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัล โดยเสนอใหใชระบบเขามาชวยในการปฏิบัติงานและชวยใน

การติดตามการดำเนินงานดานพัฒนามาตรฐาน และปรับปรุงกระบวนการใหคำปรึกษาดาน

ชางใหเปนการใหบริการผานชองทางดิจิทัล 

- ปรับใหมีการเช่ือมโยงกระบวนการไดอยางราบรืน่โดย ปรับปรุงระบบคลังแบบสถาปตยกรรม 

วิศวกรรม และแบบกอสราง เพื่อเปนการเชื่อมโยง สรางมาตรฐานกระบวนการดานการ

จัดเก็บแบบ และบูรณาการขอมูลเกี่ยวกับงานออกแบบ และกอสราง ใหใชสามารถใชงานได

งาย และเสนอใหมีระบบสำหรับบูรณาการขอมูลดานการออกแบบและประมาณราคางาน

กอสราง เพื่อใหสามารถติดตามงานไดอยางสะดวกมากข้ึน 

- ปรับใหมีการเชื่อมโยงและสรางมาตรฐานกระบวนการโดย ปรับปรุงระบบฐานขอมูลการ

ควบคุมและบริหารงานกอสราง ใหสามารถเชื่อมโยงการจัดเก็บแบบกอสรางในระบบคลัง

แบบสถาปตยกรรม วิศวกรรม และแบบกอสราง เพื ่อเปนการเชื่อมโยง สรางมาตรฐาน

กระบวนการดานการจัดเก็บแบบ และบูรณาการขอมูลเกี่ยวกับงานออกแบบ และกอสราง 

ใหใชสามารถใชงานไดงาย 

- ปรับกระบวนการทำงานเปนกระบวนการดิจิทัล โดยนำระบบติดตามการดำเนินงาน 

(Workflow Automation) และระบบจัดเก็บแบบและแผนผังงานพระราชพิธี พลับพลาพธีิ 

และรัฐพิธี เขามาชวยในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่กำหนดไวเปนมาตรฐานการดำเนินงาน 

รวมทั้งติดตามการดำเนินงาน และจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน 

- ปรับกระบวนการทำงานเปนกระบวนการดิจิทัล โดยนำระบบติดตามการดำเนินงานบริการ

ดานชางในพื้นที่ควบคุมและระบบจัดเก็บแบบสถาปตยกรรม แบบวิศวกรรม งานระบบและ

แบบกอสรางในพื้นที ่ควบคุม เขามาชวยในการปฏิบัติงานตามขั ้นตอนที่กำหนดไวเปน

มาตรฐานการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามการดำเนินงาน และจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการ

ดำเนินงาน 

- ปรับใหมีการเช่ือมโยงกระบวนการโดย นำระบบบริการรับชำระเงินเขามาเช่ือมโยงกับระบบ

ฐานขอมูลผลทดสอบ เพื่อใหผูรบับริการสามารถชำระเงินคาธรรมเนียมและขอใบเสร็จรบัเงนิ

ไดโดยสะดวก ลดการเดินทาง ลดการใชกระดาษ และลดภาระงานของเจาหนาที่ในการ

จัดทำใบเสร็จรับเงิน 

- ปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัลและใหมีการเชื่อมโยงกระบวนการโดย พัฒนาระบบบริการ

เจาะสำรวจและวิเคราะหชั้นดินใหเชื่อมโยงกับระบบบริการรับชำระเงินเขามาเชื่อมโยงกับ  

เพื่อใหผูรับบริการสามารถชำระเงินคาธรรมเนียมและขอใบเสร็จรับเงินไดโดยสะดวก ลดการ

เดินทาง ลดการใชกระดาษ และลดภาระงานของเจาหนาที ่ในการจัดทำใบเสร็จรับเงิน 

รวมทั้งปรับปรุงระบบจัดทำสารสนเทศขอมูลดิน (GIS) ใหสามารถขยายผลและรองรับการใช
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งานจาก สยผจ. และสำนัก/กอง อื่น ๆ ที่มีการเจาสำรวจชั้นดิน เพื่อบูรณาการและสราง

มาตรฐานขอมูลดานการเจอะสำรวจชั้นดินของกรม ใหสามารถแบงปนขอมูล และเกดิเปน

ศูนยกลางขอมูลดานการเจาะสำรวจช้ันดิน 

 

5) กระบวนการดิจทิัลแบบ end–to–end ดานการบรหิารภาครัฐ 

 วางแผนยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 

 บรหิารการเงินและบัญชี 

 จัดซื้อจัดจางและบรหิารพสัดุ 

 บรหิารทรัพยากรบุคคล 

 พัฒนาบุคลากรดานโยธาธิการและผังเมือง 

 ตรวจราชการ 

 เผยแพรและประชาสัมพันธ 

 กฎหมายและดำเนินคดี 

 วิเทศสัมพันธ 

 สารบรรณและอำนวยการ 

 พัฒนาระบบบรหิาร 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ตรวจสอบภายใน 
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รูปที่ 12 แผนผังกระบวนการ End to End ดานการบริหารภาครัฐ (1/4) 
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รูปที่ 13 แผนผังกระบวนการ End to End ดานการบริหารภาครัฐ (2/4) 
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รูปที่ 14 แผนผังกระบวนการ End to End ดานการบริหารภาครัฐ (3/4) 
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รูปที่ 15 แผนผังกระบวนการ End to End ดานการบริหารภาครัฐ (4/4) 
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โดยมีการปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัล โดย 

- การปรับปรุงระบบงานแผนใหสามารถเช่ือมโยงใชงานรวมกับระบบสารสนเทศดานอื่น ๆ  ที่มี

การติดตามการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแตละดาน  

- ศึกษาความเหมาะสมในการเชื่อมโยงระบบงานแผนของกรมฯ กับระบบ eMENSCR ของ 

สศช. 

- เชื่อมโยงระบบ eMENSCR ในการจัดทำขอมูลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำป 

- การประสานเพื่อเชื่อมโยงระบบการรายงานในโครงการบูรณาการดานน้ำแหงชาติ ไดแก 

ระบบ Thai Water Plan ของ กนช. 

- เช่ือมโยงระบบการติดตามความคืบหนาโครงการกับระบบติดตามการดำเนินงานดานตาง ๆ 

ของกรม 

- ปรับปรุงระบบการติดตามงบประมาณใหมีความสอดคลองกับระบบบริหารงบประมาณของ

กองคลัง 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานการเบิกจายงบประมาณ โดยบูรณาการรวมกับระบบ

การติดตามงบประมาณของ กองแผนงาน 

- การรับคำขอบริการเบิกคาใชจายของบุคลากรดานตาง ๆ ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสใน

ระบบบริการ Self Services 

- การเพิ่มชองทางการรับเงินทางอเิลก็ทรอนิกส เพื่อสนับสนุนการใหบริการของหนวยงานดาน

ตาง ๆ รวมทั้งการจัดทำใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

- การเชื่อมโยงทะเบียนผูรับเหมางานกอสรางของกรมฯ กับระบบทะเบียนผู รับเหมางาน

กอสรางของกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับผูรับจางงานกอสราง และขอมูล

เกี่ยวกับการทิ้งงานของผูรับจาง 

- การใหบริการสถานที่และยานพาหนะ การจองหองประชุม การจองใชยานพาหนะ และการ

ประเมินการใหบริการหองประชุม ยานพาหนะ และพนักงานขับรถ 

- พัฒนาระบบบริการการรับสมัครเขาทำงาน โดยใหผูสมัครสามารย่ืนแบบใบสมัคร พรอมการ

ตรวจสอบขอมูลบุคคลจากกรมการปกครอง และตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครดาน

ตาง ๆ ได ผูสมัครสามารถรับขาวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการรับสมัคร และการนัดหมาย

เพื่อทดสอบ และสอบสัมภาษณ 

- พัฒนาระบบสอบสัมภาษณแบบออนไลน เพื่อแกปญหาการเดินทางมายังสำนักงานฯ 

- เพิ่มชองทางการใหบริการบุคลากรโดยใหบริการผานชองทางดิจิทัลในระบบบริการ Self 

Services ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิในการรับบริการของบุคลากร และครอบครัวได 
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- การใหบริการขอมูลบุคลากรเพื่อการใชตรวจสอบบุคลากรที่ปฏิบัติงานและรับบริการของ

หนวยงานดานตาง ๆ เชน ระบบสมัครการฝกอบรม ระบบบริการระบบสารสนเทศ 

- ปรับกระบวนการรวบรวมความตองการพัฒนาบุคลากรจากภายในและภายนอกกรมฯ โดยมี

ระบบสนับสนุนการรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการวางแผนการพัฒนาบุคลากรประจำป 

- เพิ่มการเช่ือมโยงขอมูลเกี่ยวกับการจัดอบรมของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบ 

และจัดทำหลักสูตรไมใหซ้ำซอนกันได 

- การเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังกลุมเปาหมาย รับสมัครฝกอบรม และแจงเตือน

การชำระเงินผานทางชองอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  โดยการจัดทำใบเสร็จรับเงนิอิเล็กทรอนิกส 

ของกองคลัง 

- การปรับปรุงกระบวนการใหสามารถบริหารการฝกอบรมในข้ันตอนตาง ๆ ทั้งข้ันเตรียมการ

กอนการอบรม และการดำเนินการระหวางการฝกอบรมการลงทะเบียนอบรมผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส และการทดสอบออนไลน 

- การจัดอบรมในรูปแบบออนไลน แบบ (E-learning, M-learning) 

- การจัดอบรมในรูปแบบหองอบรมเสมือนจริง (Virtual Classroom) 

- การรวบรวม จัดเก็บ และใหบริการสืบคนองคความรูผานระบบบริหารจัดการองคความรู ที่

สามารถเช่ือมโยงไปเปนเอกสารประกอบการอบรมได 

- สนับสนุนระบบการติดตามและประเมินผลการฝกอบรม โดยผานระบบประเมินผลแบบ

ออนไลนที่สามารถสรางแบบการประเมิน ประมวลผลและจัดทำรายงานการประเมินได 

- สนับสนุนระบบการติดตามการนำความรูที่ผานการอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบติังาน 

และรับฟงความเห็นเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

- การเชื่อมโยงและตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศดานตาง ๆ  ของกรมฯ เพื่อรวบรวม

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการดำเนินการตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการ 

พื้นที่ และตัวช้ีวัดที่กำหนด 

- การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการเพื่อนำเสนอผูบริหารสั่งการ และติดตามการปรับปรุง

และปฏิบัติตามคำสั่งการ 

- สนับสนุนการบริหารจัดการดานสื่อประชาสัมพันธ โดยการบูรณาการและจัดรวบรวม/

ใหบริการสื่อประชาสัมพันธรวมกันจากทุกภาคสวนในกรมโยธาธิการและผังเมือง 

- ระบบสารสนเทศจัดการดานการเผยแพรและประชาสัมพันธโดยองครวมของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็น และติดตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ของกรมฯ ผานสื่อสังคมออนไลน 

- สนับสนุนการจัดประสานภาคีเครือขายและการจัดกิจกรรมรวมกับภาคีเครือขายและลูกคา 
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- ปรับปรุงการดำเนินงานจัดทำรางกฎหมาย และการดำเนินคดี รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมและ

สัญญา โดยการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานสำคัญเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานผาน

ระบบการดำเนินงานดานกฎหมายและคดี 

- จัดเก็บเอกสารประกอบการจัดทำรางกฎหมายผานระบบการจัดเก็บเอกสาร 

- ปรับปรุงการใหบริการขอมูลกฎหมาย โดยมีระบบสืบคนขอกฎหมายตามเงื่อนไขและความ

ตองการของผูใชไดอยางสะดวก 

- การปรับกระบวนการใหบริการคำปรึกษาดานกฎหมายแกหนวยงาน บุคลากร และ

ผูเกี่ยวของภายนอกผานระบบดิจิทัล โดยสามารถรวบรวมขอหารือจัดทำเปนฐานความรูเพื่อ

ใหบริการในระยะตอไปได 

- ปรับกระบวนการใหสามารถจัดการขอมูลเกีย่วกับขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศ และ

แผนงาน/โครงการความรวมมือกับตางประเทศผานระบบดิจิทัลได 

- ปรับกระบวนการใหบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปตางประเทศของผูบริหาร 

และบุคลากรผานระบบบริการ Self Service 

- ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหรองรับการจัดการหนังสือราชการลับ การสั่งการ 

การติดตามการปฏิบัติงานตามการสั่งการ และการปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  

- ปรับปรุงระบบจัดการเอกสารดิจิทัล ใหสามารถจัดเก็บเอกสารดิจิทัลเพื ่อสนับสนุนการ

บริหารงาน และการใหบริการของหนวยงานดานตาง ๆ ดวย 

- มีกระบวนการและพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการขอมูลบุคลากรชวยอำนวยการที่มาจาก

บุคลากรภายนอก 

- ปรับกระบวนการจัดประชุมผูบริหารใหสามารถใชระบบการประชุมสนับสนุนการดำเนินงาน

ตั้งแตการจัดปฏิทินนัดหมาย การจัดเตรียมวาระและเอกสารการประชุม การสรุปรายงาน

การประชุม และการติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งการ 

- สนับสนุนกระบวนการของศูนยขับเคลื่อนงานจิตอาสา ทั้งดานการสมัครเปนสมาชิกจิตอาสา 

การจัดกิจกรรมจิตอาสาของกรมฯและการเขารวมงานจิตอาสากับกระทรวงมหาดไทย และ

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

- ปรับกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

และการประเมินสวนราชการ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูล และการ

เช่ือมโยงขอมูลการดำเนินงานจากระบบตาง ๆ ของกรมฯ 

- พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล และแผนสถาปตยกรรมองคกรโดยการ

จัดการเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผน และการติดตามประเมินการปฏิบัติตามแผนพัฒนา

ดิจิทัล และแผนสถาปตยกรรมองคกรของกรม 
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- ปรับกระบวนการรวบรวมความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศผานระบบดิจิทัล 

- ปรับกระบวนการจัดการทะเบียนผู ใชงานระบบสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการ 

ผูลงทะเบียนใชงานระบบสารสนเทศเพื่อรับบริการจากกรมฯ ผานระบบดิจิทัล 

- พัฒนาระบบสนับสนุนการทดสอบระบบสารสนเทศ และใหบริการปรึกษาและแจงปญหา

เกี่ยวกับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ปรับกระบวนการใหบริการคำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรเพื่อการใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยดำเนินการผานระบบจัดการฝกอบรมของ สบม.ดวย 

- การปรับกระบวนการบริหารจัดการดานการตรวจสอบภายในใหสามารถแจงแผนการ

ตรวจสอบภายในไปยังหนวยผูรับตรวจผานทางชองทางอิเล็กทรอนิกส  การรับเอกสารและ

หลักฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประเด็นที่ตรวจสอบ การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่

ตรวจสอบ รวมทั้งการแจงผลตรวจสอบภายในและขอสั่งการจากผูบริหาร และการติดตาม

การปฏิบัติ/ปรับปรุงแกไขตามขอสั่งการของผูบรหิาร ผานระบบสารสนเทศตรวจสอบภายใน

ได 

- สนับสนุนการจัดเก็บเอกสารประกอบการพิจารณาตรวจสอบภายในประเด็นตาง  ๆ โดยใช

ระบบจัดการเอกสารดิจิทัลไดอยางปลอดภัย 
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3.4.2. การจัดการดานขอมลูและสารสนเทศ 

1) โครงสรางขอมูลดานการผังเมือง  

ประกอบดวยชุดขอมูลและความสัมพันธของขอมูล กลาวคือ 

 

 

รูปที่ 16 โครงสรางชุดขอมูลและความสัมพันธของขอมูลดานการผังเมือง 
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2) โครงสรางขอมูลดานการพัฒนาเมือง 

ประกอบดวยชุดขอมูลและความสัมพันธของขอมูล กลาวคือ 

 

 

รูปที่ 17 โครงสรางชุดขอมูลและความสัมพันธของขอมูลดานการพัฒนาเมือง 
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3) โครงสรางขอมูลดานการอาคาร 

ประกอบดวยชุดขอมูลและความสัมพันธของขอมูล กลาวคือ 

 

 

รูปที่ 18 โครงสรางชุดขอมูลและความสัมพันธของขอมูลดานการอาคาร 
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4) โครงสรางขอมูลดานการบริการดานชาง 

ประกอบดวยชุดขอมูลและความสัมพันธของขอมูล กลาวคือ 

 

 

รูปที่ 19 โครงสรางชุดขอมูลและความสัมพันธของขอมูลดานการบริการดานชาง 
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5) โครงสรางขอมูลดานการบริหารภาครัฐ 

ประกอบดวยชุดขอมูลและความสัมพันธของขอมูล กลาวคือ 

ชุดขอมูล 
จำนวนกลุม

ขอมูล 

D05  ขอมูลดานวางแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ งบประมาณ  6 

D06 ขอมูลดานการบริหารการเงินบัญชี  5 

D07 ขอมูลดานการจัดซือ้จัดจางและบริหารพสัดุ  8 

D08 ขอมูลดานการบริหารทรพัยากรบุคคล  12 

D09  ขอมูลดานการพัฒนาบุคลากร  7 

D10  ขอมูลดานการตรวจราชการ  5 

D11  ขอมูลดานการเผยแพรประชาสัมพันธ  7 

D12  ขอมูลดานกฎหมายและการดำเนินคดี  4 

D13  ขอมูลดานวิเทศสัมพันธ  4 

D14 กลุมขอมูลสารบรรณ 3 

D15 กลุมขอมูลดานการอำนวยการประชุม  4 

D16 กลุมขอมูลดานการพฒันาระบบบรหิาร  4 

D17 กลุมขอมูลดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  7 

D18 กลุมขอมูลดานการตรวจสอบภายใน  3 

D19  กลุมขอมูลดานงานคณะกรรมการ 2 

D20  กลุมขอมูลดานการใหคำปรึกษา 1 

D21  กลุมขอมูลดานการอุทธรณ  2 

D22  กลุมขอมูลบุคคลและองคกรภายนอก 2 

D23  กลุมขอมูลการรองเรียน/รองทุกข  3 

D24 กลุมขอมูลดานงานจิตอาสา 2 
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รูปที่ 20 โครงสรางชุดขอมูลและความสัมพันธของขอมูลดานการบริหารภาครัฐ (1/4) 
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รูปที่ 21 โครงสรางชุดขอมูลและความสัมพันธของขอมูลดานการบริหารภาครัฐ (2/4) 
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รูปที่ 22 โครงสรางชุดขอมูลและความสัมพันธของขอมูลดานการบริหารภาครัฐ (3/4) 
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รูปที่ 23 โครงสรางชุดขอมูลและความสัมพันธของขอมูลดานการบริหารภาครัฐ (4/4)
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3.4.3. การจัดการระบบสารสนเทศ 

 สถาปตยกรรมองคกรดานระบบสารสนเทศในอนาคตของกรมโยธาธาธิการและผังเมอืงที่มีการ

เสนอระบบที ่พ ัฒนาใหม และระบบสารสนเทศที ่ควรมีการปรับปรุง เพื ่อให สามารถสนับสนุน

กระบวนการทำงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองแบบดิจิทัล ทั ้งภารกิจหลัก 4 ดาน และภารกิจ

สนับสนุน หรือการบริหารภาครัฐ 13 ดาน โดยจัดกลุมระบบสารสนเทศเปน 6 แพลตฟอรม ดังน้ี  

- P01 หมายถึงแพลตฟอรมระบบสารสนเทศที่ใหบริการขอมูลสูภายนอกกรมโยธาธิการและผังเมือง 

- P02 หมายถึงแพลตฟอรมระบบสารสนเทศที่ใหบริการแบบดิจิทัลแกผูมีสวนไดเสีย และผูรับบริการ

จากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

- P03 หมายถึงแพลตฟอรมระบบสารสนเทศที่ใหบริการเช่ือมโยงขอมูลแบบอัตโนมัติสูภายนอกกรมฯ 

และระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงขอมูลแบบอัตโนมัติจากหนวยงานภายนอกเขามาใชงานภายใน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- P04 หมายถึงแพลตฟอรมระบบสารสนเทศที่ใหบรกิารแกบคุลากรภายในที่รับผิดชอบดำเนินงานใน

ภารกิจหลัก (การผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร การบริการดานชาง) ของกรม 

- P05 หมายถึงแพลตฟอรมระบบสารสนเทศที่ใหบรกิารแกบคุลากรภายในที่รับผิดชอบดำเนินงานใน

ภารกิจสนับสนุน (การบริหารภาครัฐ) ของกรม 

- P06 หมายถึง แพลตฟอรมระบบสารสนเทศระบบการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับผูบรหิาร 

(DPT Management Dashboard)  

- P07 หมายถึง แพลตฟอรมระบบขอมูลขนาดใหญ  

 ระบบสารสนเทศในแตแพลตฟอรม ดังแสดงในรูปที ่ 23 – 25 โดยใชสัญลักษณที่ใชอธิบาย

สถานะของระบบสารสนเทศดังน้ี  
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รูปที่ 24 แผนภาพแสดงภาพรวมการออกแบบระบบสารสนเทศ (1/3) 
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รูปที่ 25 แผนภาพแสดงภาพรวมการออกแบบระบบสารสนเทศ (2/3) 
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รูปที่ 26 แผนภาพแสดงภาพรวมการออกแบบระบบสารสนเทศ (3/3) 
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3.4.4. การจัดการโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.3.4.1 ระบบศูนยคอมพิวเตอร (Datacenters) 

การจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อใหบริการขอมูลและ

ระบบสารสนเทศแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกกรมฯ และประชาชนทั่วไป รวมถึงการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจภายในของกรมฯ ไดกำหนดแนวทางการบูรณาการศูนย

คอมพิวเตอร ดังน้ี 

1) การใหบริการระบบสารสนเทศอยางตอเน่ือง 

การปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอรซึ่งเปนที่ต้ังของระบบคอมพวิเตอรและอุปกรณสองแหงใหมี

ความพรอมในการทำงานทดแทนกันไดเสมอ (ศูนยคอมพิวเตอรทั ้งสองแหง ไดแก ศูนย

คอมพิวเตอรหลัก กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 และศูนยคอมพิวเตอรสำรอง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6) รวมไปถึงการจัดหาและปรับปรุงระบบ

คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณระบบเครือขายใหสามารถบริการระบบแบบกลุมเมฆ (Cloud 

as a service) ได  

2) การบริหารจัดการแบบรวมศูนย  

การพัฒนาการบริหารจัดการระบบศูนยคอมพิวเตอรใหเปนรูปแบบรวมศูนย เพื่อใหการ

บริหารจัดการศูนยคอมพิวเตอรสามารถทำไดอยางมีประสิทธิภาพ การเขาถึงและแกไขปญหา

เปนไปไดอยางรวดเร็ว และสามารถประเมินภาพรวมการใชงานทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใชในการ

วางแผนบริหารจัดการระบบในอนาคตไดอยางแมนยำ 

3) การจัดการความมั่นคงปลอดภัย 

การกำหนดมาตรการดานความปลอดภัยของระบบศูนยคอมพิวเตอร โดยการจำกัดการ

เขาถึงระบบงานและขอมูลภายในศูนยคอมพิวเตอรตามสิทธิ และการรองขอที่เปนไปตาม

มาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนยคอมพิวเตอร รวมถึงการเฝาดูและสามารถตรวจสอบได 

กอปรกับการจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยตอระบบสารสนเทศของกรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง ในประเด็นการใหบริการ และการเขาถึงระบบสารสนเทศใหมีความปลอดภัยทั้งในทาง

กายภาพ (Physical) และทางตรรกะ (Logical) ครอบคลุมทั้งระบบ 

4) การจัดทำศูนยคอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐาน 

การดำเนินการปรับปรงุศูนยคอมพิวเตอรโดยอางอิงตามมาตรฐานการออกแบบระบบศูนย

คอมพิวเตอร (Uptime หรือ TIA942) เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา และติดตั้งระบบและ

อุปกรณภายในศูนยคอมพิวเตอร แนวทางที่ควรปฏิบัติ มีดังน้ี 
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รูปที่ 27 การออกแบบระบบศูนยคอมพิวเตอร 

- ระบบแหลงจายไฟฟาหลัก และระบบพลังงานไฟฟาสำรอง (UPS) ที่สามารถทำงาน

ไดอยางตอเน่ือง และจำเปนตองมีระบบไฟฟาจากเครื่องกำเนิดไฟฟาจายกระแสไฟฟา

ทดแทน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่ระบบไฟฟาหลัก และระบบไฟฟาสำรองไมสามารถ

จายไฟใหระบบได โดยระบบจายไฟฟาทั้งหมดควรสามารถควบคุมการจายไฟฟาผาน

ระบบควบคุมการสับเปลี่ยนวงจรไฟฟา (ATS) ไดอยางครบวงจร 

- ระบบระบายความรอน และระบบปรับอากาศแบบ Precision Air-Conditioner และ

สามารถทำความเย็นโดยสงลมเย็นจากพื้นสูเพดาน เพราะชวยประหยัดไฟฟาและ

สามารถทำงานไดอยางตอเนื ่องแบบ Redundant ชวยลดความเสี ่ยงจากความ

เสียหายกับระบบชุดใดชุดหนึ่งได และใหความมั่นใจไดวาศูนยคอมพิวเตอรมีระดับ

อุณหภูมิ และความช้ืนที่เหมาะสมสำหรับระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ  

- ระบบพื้นยก (Raised Floor) ติดตั้งโครงสรางพื้นเปนพื้นยก (Raised Floor) เพื่อ

ชวยใหพื้นของตัวอาคารรองรับน้ำหนักไดมากขึ้น โดยการกระจายน้ำหนักไปยังพื้น

อาคารหลาย ๆ จุด หรือที ่เร ียกวา Share Load ซึ ่งเปนการรองรับน้ำหนักของ

อุปกรณตาง ๆ  นอกจากนี้ยังชวยใหระบบทำความเย็นสามารถซอนอยูใตพื้นได งาย

ตอการจัดระเบียบและการบำรุงรักษาระบบสายไฟฟาและสายสัญญาณตาง ๆ  

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) เปนระบบดับเพลิงเฉพาะ

สำหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน การใชสารดับเพลิงชนิด Novec ™ 1230 ที่เปน

สารสะอาด เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
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ระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตาง ๆ   และตองสามารถทำงานไดทันทีเมื่อเกดิเหตุ

เพลิงไหม รวมถึงสามารถแจงเตือนเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางทันทวงที ทั้งน้ี 

ระบบดับเพลิงของศูนยคอมพิวเตอรจะตองไดรับการบำรุงรักษาเชิงปองกัน ตามแผน

ที่ไดกำหนดเอาไว เพื ่อใหมั ่นใจไดวาระบบจะสามารถตรวจสอบ แจงเตือน และ

หยุดย้ังหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได  

- ระบบปองกันน้ำรั่วซึม - ติดต้ังระบบปองกันน้ำรั่วซึม เพื่อชวยตรวจสอบหาจุดรั่วซึมที่

มองเห็นไดยาก ทำใหเจาหนาที่ผูดูแลระบบจะสามารถทราบขอมูล กอนที่จะเกิด

ความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตาง ๆ   

- ระบบควบคุมการเขาออก เปนการรักษาความปลอดภัยแบบรวมศูนย โดยสามารถ

ทำงานรวมกับระบบ Building Automation System (BAS) ของอาคารได  

- ระบบกลองวงจรปดหรือ CCTV ที่สามารถทำงานไดดีในที ่ที ่มีแสงสวางนอย และ

สามารถบันทึกภาพที่มีความคมชัดในระดับที ่ใชในการตรวจสอบยอนหลังได 

นอกจากนี้ ระบบกลองดังกลาวควรจะถูกติดตั้งในตำแหนงที่เหมาะสม ครอบคลุม

บริเวณทั้งหมดในศูนยคอมพิวเตอร และบริเวณจุดสำคัญ เชน ประตูเขาออก เปนตน 

- ศูนยปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและความปลอดภัย (Computer 

and Network Operation Center) โดยสามารถใชในการบริหารจัดการระบบศูนย

ข อม ูล และระบบสารสนเทศ ม ีการเฝ าด ูและควบคุมการทำงานของระบบ

คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย และมีเจาหนาที่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 

ทำหนาที่ดูแลระบบเครือขาย สภาพแวดลอมในศูนยคอมพิวเตอร  พรอมทั้งรายงาน

ปญหาที่เกิดข้ึน และใหความชวยเหลือ แกผูใชงานไดตลอดเวลา   

- ศูนย ปฏิบ ัต ิการความมั ่นคงปลอดภัย (Security Operation Center (SOC) ที่

สามารถตรวจสอบการเขาถึงเครือขาย และระบบสารสนเทศตาง ๆ ขององคกร และ

ตรวจสอบเมื่อมีการเขาถึงที่ผิดปกติ พรอมทั้งสามารถตอบสนองตอการโจมตีไดอยาง

รวดเร็ว สามารถหยุดการโจมตี และเก็บขอมูลเพื่อตรวจหาชองทางที่ผูไมประสงค

ดีบุกรุกเขามาไดอยางแมนยำ  

3.3.4.2 ระบบเครือขาย (Networking) 

การออกแบบระบบเครือขาย (Networking) ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อ

รองรับการใหบริการแกผูใชงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง หนวยงานภายนอก และ

ประชาชนทั่วไป โดยที่ปรึกษากำหนดกรอบในการพิจารณาการออกแบบระบบเครือขาย 

กลาวคือ สามารถรับ-สงขอมูลไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานไดอยาง

ตอเน่ือง (High Availability) มีความปลอดภัยในระดับสูง โดยแบงตามระบบตาง ๆ ดังน้ี 
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1) ระบบเครอืขายภายในสำนักงานอาคารถนนพระราม 9 

ระบบเครือขายภายในสำนักงานอาคารถนนพระราม 9 ซึ ่งเปนที ่ตั้งของศูนย

คอมพิวเตอรหลัก (DC Site) มีหนาที่ใหบริการระบบตาง ๆ  ทั้งนี้ การออกแบบระบบ

เครือขายตองคำนึงถึงปจจัยที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยแบงเปนสวนประกอบตาง ๆ 

ดังน้ี 

 

รูปที่ 28 แผนภาพการออกแบบระบบเครือขายภายในสำนักงานอาคารถนนพระราม 9 

การออกแบบการเชื ่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต ( Internet Uplink) ใหมีการ

เช่ือมตอกับผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) อยางนอย 2 วงจร เพื่อจะไดมีระบบสำรอง

ใหบริการในกรณีที ่วงจรใดวงจรหนึ่งไมสามารถใหบริการได โดยมีอุปกรณ Load 

Balance สองชุดซึ ่งทำงานแบบ High Availability ทำหนาที ่ในการบริหารจัดการ

ปริมาณขอมูล เพื่อใหมั่นใจวาการเช่ือมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถทำงานได

อยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใหบริการระบบตาง ๆ แกผูใชงาน 

2) ระบบเครอืขายภายในสำนักงานอาคารถนนพระรามที่ 6 

ระบบเครือขายภายในสำนักงานอาคารถนนพระรามที่ 6 ซึ่งเปนที่ตั้งของศูนย

คอมพิวเตอรสำรอง (DR Site) และมีระบบงานบางสวนติดตั้งและใหบริการที่ศ ูนย

คอมพิวเตอรพระรามที่ 6 ดวย การออกแบบระบบเครือขายจะใชปจจัยเดียวกันกับ

HA

Router

Router

ศูนยคอมพิวเตอร พระราม 9 ช้ัน 5 ศูนยคอมพิวเตอร พระราม 9 ชั้น 1
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ศูนยคอมพิวเตอรหลัก (DC Site) ดังรูปที่ 28 โดยจะแบงเปนสวนประกอบตาง ๆ  ดัง

จะกลาวถึงตอไป 

 

รูปที่ 29 แผนภาพการออกแบบระบบเครือขายภายในสำนักงานอาคารถนนพระราม 6 

3) ระบบเครอืขายเช่ือมโยงสวนกลางและสำนักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวัด 

กรมโยธาธิการและผังเมืองสวนกลาง และสวนภูมิภาคมีการทำงานรวมกันอยาง

ใกลชิด มีความตองการใชงานระบบตางๆรวมกัน ทั้งแอปพลิเคชันที่ทางสวนกลาง

ใหบริการ การรับสงขอมูลระหวางกัน การบูรณาการดานขอมูลตางๆ จึงมีความ

จำเปนตองมีระบบเครือขายที่เชื่อมตอถึงกันไดอยางสะดวก และมีความปลอดภัยสูง 

โดยเทคโนโลย ีท ี ่ จำ เป นต องม ี  ค ือ  SD-WAN (Software-Defined wide-area 

network)  

Software-defined wide-area network (SD-WAN หรือ SDWAN) เปนระบบ

ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรองรับการใชงานในการเชื่อมตอเครือขาย WAN 

เพื่อเช่ือมตอเครือขายระหวางสำนักงานใหญกับสาขาตางๆ ซึ่งมีที่ต้ังทางภูมิศาสตรอยู

หางไกลกัน  

การออกแบบระบบเครือขาย SD-WAN ของกรมโยธาธิการและผังเม ือง มี

สวนประกอบดังรูปที่ 30  
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รูปที่ 30 แผนภาพการออกแบบระบบเชื่อมโยงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

4) การแบงสวนเครือขายภายใน (Network Zoning) 

นอกเหนือจากการมีอุปกรณดานความปลอดภัยเครือขายที่ดีแลว กรมโยธาธิการ

และผังเมืองควรแบงสวนเครือขายภายใน ตามปจจัยหลัก เชน รูปแบบการเขาถึง กลุม

ของผูใชงานที่สามารถเขาถึงได หนาที่และรูปแบบการทำงานของอุปกรณน้ัน ๆ  เพื่อให

การกำหนดนโยบายหรือ Policy ในการควบคุมการเขาถึงเปนสวน ๆ มีการบริหาร

จัดการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ประโยชนอีกประการหนึ่งของการแบงสวน

เครือขาย คือ การควบคุม และจำกัดความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นจากการถูกโจมตี

ออกเปนสวน ๆ เพื ่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับระบบเครือขายโดยรวมของกรม 

โยธาธิการและผังเมือง ซึ่งสามารถแบงสวนเครือขายภายในไดดังรูปที่ 31 

 

รูปที่ 31 แผนภาพโครงสรางการจัดกลุมเครือขายภายใน (Network Zoning) 
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3.3.4.3 ระบบเคร ื ่องคอมพิวเตอร แมข ายใหบร ิการแบบกลุ มเมฆสำหรับงานภายใน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง (Private Cloud) 

ดานโครงสรางพื้นฐานระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กำหนดใหมีอุปกรณและระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเปน Virtualized Technology ใน 

ทุก ๆ ศูนยคอมพิวเตอร  

Virtualized Technology ท ี ่ ได ร ับความนิยมในปจจ ุบ ันค ือ Hyper-Converged 

Infrastructure (HCI)   ซึ่งเปนเทคโนโลยีแบบคลาวด (Cloud Computing Technology) ที่

เกิดจากการนำเครื ่องคอมพิวเตอรแมขายอยางนอย 2-3 เครื ่องมาทำงานรวมกันแบบ 

คลัสเตอรผานความสามารถของ Hypervisor และใชความสามารถของ Software-defined 

Storage ทำการเชื่อมตอ Disk จากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทุกเครื่องมารวมเปน Virtual 

Storage Pool เดียวโดยใชโปรโตคอลมาตรฐาน NFS แลวใหเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องใช

งาน Virtual Storage Pool รวมกัน  ในสวนของการบริหารจัดการจะใชรูปแบบรวมศนูยเพื่อ

งายตอการบริหารจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรเครื ่องแมขายที่มีอยูไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ ทั้งในสวนของหนวยประมวลผลหลัก (CPU), หนวยความจำหลัก (Memory), 

หนวยเก็บขอมูล (Storage) และชองทางการสื่อสารเพือ่รับ-สงขอมลู (Network) สามารถแสดง

โครงสรางการทำงานของ Hyper-Converged Infrastructure ดังรูปที่ 32 

 

รูปที่ 32 แผนภาพโครงสรางการทำงานของ Hyper-Converged Infrastructure 
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3.3.4.4 ระบบจัดเก็บขอมลูสวนกลาง (Centralize Storage) 

ในปจจุบันการจัดเก็บขอมูลของกรมโยธาธิการและผังเมือง ยังมีการจัดเก็บขอมูล

หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายแพลตฟอรม มีทั้งการจัดเก็บขอมูลบน SAN หรือ NAS 

แบบเดิมซึ ่งไมไดถูกออกแบบใหรองรับการทำงานสำหรับแอปพลิเคชันที ่ทันสมัย และไม

สอดคลองกับการขยายขนาดตามความตองการได การเติบโตอยางรวดเร็วของขนาดขอมูล

ตางๆ ดังน้ัน ระบบจัดเก็บขอมูลจึงควรเปนสถาปตยกรรมการจัดเก็บขอมูลทีส่ามารถจัดการกบั

ขอมูลจำนวนมากๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว รวมถึงการรองรับการพัฒนา 

แอปพลิเคชันรูปแบบใหมๆ และ Big Data Application  

แพลตฟอรมที่เหมาะสม คือ อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบ Software-defined Object 

Storage ซึ่งเทคโนโลยี Software-defined มีความสามารถในการบริหารจัดการหนวยจัดเก็บ

ขอมูล และการใหบริการที่หลากหลาย ดังรูปที่ 33 

 

รูปที่ 33 แผนภาพโครงสราง Software-defined Object Storage 
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3.3.4.5 ระบบเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย อุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile devices) และอุปกรณ 

ตอพวง 

ในปจจุบัน เทรนดดานอุปกรณลูกขายที่เปลี่ยนภาพขององคกรยุคเกาเปน ‘องคกรยุค

ดิจิทัล’ คืออุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile devices) ไมวาจะเปนรูปแบบการจัดหาใหโดยองคกร 

หรือการนำอุปกรณเคลื่อนที่สวนตัวของเจาหนาที่มาใชในการปฏิบัติงาน หรือที่เรียกวานโยบาย 

Bring Your Own Device (BYOD) ซึ่งชวยใหเจาหนาที่สามารถทำงานไดยืดหยุนมากข้ึน กรม

โยธาธิการและผังเมือง ควรกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเครื ่องคอมพิวเตอรลูกขาย 

อุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile devices) และอุปกรณตอพวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยมีการกำหนดนโยบายการควบคุม ดังน้ี 

- กำหนดนโยบายอุปกรณเคลือ่นที่ (Mobile devices) ดานเทคนิค 

- กำหนดนโยบายอุปกรณเคลือ่นที่ (Mobile devices) ดานผูใชงาน 

- การบริหารจัดการอปุกรณ (Mobile device management) 

- ซอฟตแวรแอนต้ีไวรัส 

- การใชงานพื้นทีจ่ัดเกบ็ขอมลูสวนกลาง 
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4. การวิเคราะหสถานการณขององคกร  

 
การวิเคราะหสถานการณขององคกร (SWOT Analysis) เปนการวิเคราะหเพื่อประเมินสถานภาพองคกร

เกี่ยวกับสถานการณภายในซึ ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength - S)  จ ุดออน (Weakness - W) และ

สถานการณภายนอก ซึ่งวิเคราะหโอกาส (Opportunity - O) และ อุปสรรค (Threat - T) 

1) การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength - S) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผูที่ม ีสวน

เกี่ยวของภายในองคกร โดยพิจารณาปจจัยภายในองคกรที่เปนขอไดเปรียบหรือจุดเดนขององคกร

ที่องคกรควรนำมาใชในการพัฒนาองคกรได และควรดำรงไวเพื่อการเสริมสรางความเข็มแข็งของ

องคกร 

2) การวิเคราะหจุดออน (Weakness - W) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผูที่มีสวน

เกี่ยวของภายในองคกร โดยพิจารณาปจจัยภายในองคกรที่เปนจุดดอย ขอเสียเปรียบขององคกรที่

ควรปรับปรุงใหดีข้ึนหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอองคกร 

3) การวิเคราะหโอกาส (Opportunity - O) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอกองคกร โดยพิจารณา

ปจจัยที่สามารถสงผลกระทบประโยชน ทั้งทางตรงและทางออมตอการดำเนินการขององคกรใน

ระดับมหาภาค และองคกรสามารถฉกฉวยขอดีเหลาน้ีมาเสริมสรางใหหนวยงานเข็มแข็งข้ึนได 

4) การวิเคราะหอุปสรรค (Threat - T) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอกองคกร โดยพิจารณาปจจยั

ที่สามารถสงผลกระทบจากภายนอกที่จะกอใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรง และทางออม ซึ่ง

องคกรจะตองหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองคกรใหมีความพรอมที่จะเผชิญกับผลกระทบที ่อาจ

เกิดข้ึนได 

กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดำเนินการวิเคราะหสถานการณขององคกร โดยการวิเคราะห SWOT ที่

เกี่ยวกับภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการผังเมือง  ดาน

การพัฒนาเมือง ดานการอาคาร ดานการบริการดานชาง และดานการบริหารภาครัฐ โดยการจัดสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการจำนวน 6 ครั้ง ใหผูมีสวนเกี่ยวของจากภาคสวนตาง ๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งสวนกลาง

และสวนภูมิภาคมีสวนรวมในการวิเคราะหสถานการณดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ดังกลาวไดใชแนวทางการวิเคราะห ดังน้ี 
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4.1. การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

 

          

 

             
S1  ระบบสารสนเทศที ่บูรณาการธุรกรรมและ

ข อม ูลพ ื ้นฐานทางภ ูม ิศาสตร ท ี ่ สามารถ

ใหบริการสืบคนทั้งภายในและภายนอกได 

S2  ความสามารถในการริเริ่มนำโมเดลสารสนเทศ

ทางอาคาร มาใช ที่สามารถเชื่อมตอขอมูลกับ

เอกชน ทั้งในสวนเทคนิคโครงสราง ตนทุนวัสดุ 

ฯลฯ 

S3 หองปฏิบัติการใหบริการทดสอบวัสดุทางการ

กอสราง 

S4 ศักยภาพของบุคลากรในการสรางนวัตกรรม

จากสหสาขาวิทยาการมากวาสองสาขา และ

ทักษะทางดิจิทัล 

S5  ความสามารถในการใหบริการประชาชนแบบ

ตั้งแตตนจนจบ ทั ้งในกระบวนการขอขอมูล 

 W1 การนำแผนดิจิทัลไปสู การปฏิบัติการ โดยมี

งบประมาณสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลทาง

ดิจ ิท ัล การปรับกระบวนการใหเปนดิจิทัล

ทั้งหมด และการสรางมูลคาเพิ่มจากนวัตกรรม

ทางดิจิทัล 

W2 การแปลงขอมูลจากอนาลอกเปนดิจิทัล 

W3 การปรับเปลี ่ยนโครงสรางและกระบวนการ 

จากไซโลใหเปนเครือขาย จากกระบวนการ

แบบวอเตอรฟอลใหเปนอะไจล 

W4 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม จากสมบูรณแบบให

เปนการเรียนรูทดลอง พัฒนาอยางรวดเร็วและ

การจำลองสถานการณ 

Strengths Weakness 
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อนุมัติ ย่ืนขอเรียกรอง รับบริการทางวิศวกรรม 

รับชำระเงิน การออกใบรับรอง ฯลฯ 

S6 การมีเครือขายครอบคลุมทั้งประเทศและการ

บริหารความสัมพันธกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

W5 การเพิม่ฟงกชันการไหลของงานในระบบ One 

DPT นอกเหนือไปจากการบรูณาการดาน

ขอมูล ใหเปนการบริการในระดับกระบวนการ 

W6 การอัพเกรดฮารดแวรและซอฟตแวรใหรองรับ

จำนวนผูใชและมปีระสิทธิภาพเพียงพอในการ

เช่ือมตอไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

W7 การเพิม่เติมและปรบัปรุงทกัษะของบุคลากรให

พรอมกับเทคโนโลยีกลุม 4.0 

W8 การใชประโยชนจากเทคโนโลยีขั้นกาวหนาใน

กลุ ม 4.0 จากเดิมที ่มีการใชโซเชียล โมบาย 

และคลาวด ใหตอยอดโดนการใชไอโอที โดรน 

ด ิ จ ิ ท ั ลทว ิ น อาร พ ี เอ  ว ี อ าร   บ ิ ๊ กดาต า  

และอะนาไลติกสตาง ๆ 

 

        

 

            

O1   นโยบายที่สนับสนุนดานการออกแบบและ

พัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดสะอาด พื ้นที่สี

เขียว การสงเสริมส ุขภาพ ผู ส ูงอายุและผู

ทุพพลภาพ การจัดผังเมืองและอุตสาหกรรม

ตางๆ  

O2   เทคโนโลยีในกลุมสตารทอัพ ที่สามารถนำมา 

ใชประโยชนได อันไดแก PropTech, 

ConstructionTech, UrbanTech,  

RegTech, GovTech 

O3  การพัฒนาระบบอัตโนมัติในการใหบริการและ

อำนวยความสะดวกสำหร ับกระบวนการ

ภายในและบริการสำหรบัลกูคา ดวย IPA/RPA 

O4   เทคโนโลยีในการติดตามและตรวจสอบยอน

รอย เพื่อการบริหารวิกฤตตาง ๆ ที่จะสงผล

 T1 WFH ทำใหกระบวนการบางอยางที่เปน

กายภาพไมสามารถทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

T2 งบประมาณที่ลดลงเน่ืองสถานการณวิกฤต 

T3 ความปลอดภัยทางสารสนเทศในทุก

สถาปตยกรรมและการปองกันภัยจากการ

โจมตีทางไซเบอร 

T4 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางฉับพลัน 

อาทิ บล็อกเชน หรอืการตกรุนของซอฟตแวร

ตาง ๆ 

T5 ความไมเสถียรทางการเมอืงทำใหมีการเปลี่ยน

ทีมผูบรหิารระดับสูง 

T6 กฎระเบียบทีเ่ขมงวดและเปลี่ยนแปลงชากวา

ดิจิทัลทรานสฟอรเมชัน ทำใหไมสามารถ

Opportunity Threat 
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กร ะทบต  อบ ุ คคลและทรั พ ย  ส ิ น  ด  ว ย 

IOT/5G/Drone 

O5  การมีส วนร วมของภาคประชาชนใน new 

normal ผ านชองทางด ิจ ิท ัล สามารถใช

เทคโนโลยีกลุม Social Listening ได 

O6  การรวมมือกับพันธมิตรในภาครัฐ ทั้งในและ

นอกกรมฯ ตั้งแตตนน้ำทางขอมูลดิจิทลัจนถึง

ปลายน้ำ 

ใหบรกิารทางดิจทิัลไดอยางทันที อาทิ 

ลายเซ็นดิจิทลั หรือ การติดตามธุรกรรมหรือ

เอกสารอเิลก็ทรอนิกสตามรหัส 

 

 

 

4.2. การกำหนดกลยุทธ (TOWS Matrix) 

รายละเอียดของกลยุทธใน TOWS Matrix 

  

Strength – S 

 

 

Weakness - W 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunity 

– O 

 

 

 

 

 

 

SO Strategy – Elevation 

 

S1S2S3S4S5S6O1O2O3O4O5O6  

Phygital Sustainability 

Branding & Influences 

S1S2S3S4O1O2O3O4O5   

       Data Monetization: AM, 

       BIM, GIS, API Economy 

S1S4O1O2O5  

                  Geospatial, Socio-

Geospatial, MRO 

Analytics, Brand 

Analytics 

 

 

WO Strategy – Acceleration 

 

W3W4W7O1O2O3O4O5O6    

                 Agile/Scrum/OKR     

                 Structure &    

                 Mindset + Talent Fluid  

                 Networking & Mobility 

W1W2O1O3O4O5O6   

                 Data Standard and 

Governance compliance 

with EA 

W1W6W7O1O2O3O4O5O6   

                 Digital Re-skill & Upskill 

4.0 
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Strength – S 

 

 

Weakness - W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunity 

– O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3S4S5O3O4O6   

                   End-to-End Approval, 

Technical Service 

Workflow & Inquiry 

Automation  

S3S5O3  

Tele Consulting Services 

S1S4O1O4O5O6 Smart 

City Data Hub & Civic 

Crisis Resilience Social 

Engagement 

 

S1S2S3S4S5S6O1O6   

                   Cross-Minister Cross-

Dept High Impact 

Integration  

 

1. การทำการสื ่อสารดานแบรนดเกี่ยวกับ

ความย่ังยืนและการสรางแรงจูงใจใหกับผู

ม ีส วนเก ี ่ยวข องด านกายภาพดิจ ิทัล 

(Phygital) 

2. การสร างรายได ด วยข อม ูล จากการ

บร ิหารส ินทร ัพย ทางด ิจ ิท ัล โมเดล

ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง อ า ค า ร  ร ะ บ บ 

ภ ูม ิสารสนเทศ และ ส วนเช ื ่อมโยง

โปรแกรมแอปพลิเคชัน ในการใหบริการ

ขอมูลตาง ๆ 

 

W5W8O3O4O6  

                 Internet of Infrastructure 

Platform Integration with 

Alliance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การปรับโครงสรางใหเปนแบบ Agile 

และScrum รวมถึงกรอบแนวคิดเพื่อ

สรางเครือขายและการเคลื ่อนยายผูมี

ความสามารถไดอยางมีพลวัต 

2. การสร างมาตรฐานของข อม ูลและ 

ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ ห  ส อ ด ค ล  อ ง กั บ

สถาปตยกรรมขององคกร 

3. การปรับปรุงและเพิ ่มเติมทักษะดาน

ดิจิทัลของบุคลากรใหใชประโยชนจาก

เทคโนโลยี 4.0 ใหไดมากที่สุด 
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Strength – S 

 

 

Weakness - W 

 

 

 

 

 

Opportunity 

– O 

3. การวิเคราะหอะนาไลติกส  

ดานภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ เชิงสังคม 

การบำรุงรักษา ภาพลักษณ การรบัรูและ

การสือ่สารสูภาคประชาชน 

4. การใหบริการแบบตนจนจบ สำหรับงาน

อนุมัติ งานบริการดานชาง และระบบ

ตอบอัตโนมัติสำหรับขอคำถามตาง ๆ 

5. การบริการใหคำปรึกษาทางไกล 

6. ศูนยรวมบริการขอมูลดานเมืองอัจฉริยะ 

การบรรเทาภัยพิบัติ โดยการมีสวนรวม

ของภาคประชาชน 

7. การทำงานแบบบูรณาการรวมกับกรม

กระทรวงและอื่น ๆ ที่มีผลกระทบสูง 

4. การใช อ ินเตอร  เน ็ตในการควบคุม

โครงสรางพื้นฐานผานแพลตฟอรมที่รวม

บูรณาการกับพันธมิตรที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Threat -T 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST Strategy – Collaboration 

  

S1S2S3S4S5S6T1  

                  New Normal Contactless 

& Paperless Process, 

Work from Anywhere, 

Digital Signature & 

Regulation Revision 

S4S5T1T2   

HR Pools for Central and 

Regional Div. 

S1S2S3S4T4   

Disruption Surveillance 

on Blockchain and 

related technology 

WT Strategy – Reduction 

 

W6T2   

Lower Total Cost of 

Ownership using SaaS 

and XaaS 

W7T1T3T4   

Tech Talk Knowledge 

Sharing 

W8T4T6   

Digital Laws Surveillance 

and DGA Support 
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Strength – S 

 

 

Weakness - W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Threat -T 

S4T3   

Cybersecurity Audit with 

Technology 

S4T2   

Long-term Integrated 

Budget preventing 

political disturbances 

S1S6T1T6   

Real-time Enterprise with 

Responsive Feedback 

1. การสรางกระบวนการทำงานใน New 

Normal ไรการสัมผัส ใหสามารถทำงาน

จากที่ใดก็ได รองรับลายเซ็นดิจิทัล โดยมี

การทบทวนกฎระเบียบที่เกี ่ยวของให

เหมาะสม 

2. การสรางฐานขอมูลผูมีความสามารถใน

แตละดานทางดิจิทัล ทั้งในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค 

3. การเฝ าระว ังการเปล ี ่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีอยางฉับพลัน โดยเฉพาะ

บล็อกเชน และฟนเทคตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

4. การเฝาระวังและปองกันการโจมตีทาง 

ไซ เบอร   โ ดยม ี ก ารตรวจสอบทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. การทำงบประมาณแบบบูรณาการใน

ระยะยาว เพื่อปองกันความผันผวนทาง

การเมือง 

6. การพ ัฒนาองคกรแบบเร ียลไทม  ที่

สามารถตอบสนองไดอยางรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การลดตนทุนขององคกร โดยการเชาใช

ซอฟตแวรหรือทรัพยากรบางอยางบน

คลาวด  

2. การเปดเวทีทางเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมี

การแบงปนและแลกเปลี ่ยนเรียนรู ใน

ออนไลนได 

3. การติดตามการเปลี ่ยนแปลงกฎหมาย

และ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของดานดิจิทัล และ

การขอการสนับสนุนจาก สพร. 
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สรุปการวิเคราะหกลยุทธ  

1) กลยุทธเชิงรุก (SO) เปนกลยุทธที่ใชในการปรับปรุงแกไขจุดออนขององคกรเพื่อควาโอกาสที่มีใน

อุปสงคปจจุบันและในอนาคต  

2) กลยุทธเชิงพัฒนา (WO) เปนการเริ่มตนทำสิ่งใหมที่ไมมีความถนัดและความเช่ียวชาญ 

3) กลยุทธเชิงรับ (ST) เปนกลยุทธที่ใชในการปกปองตำแหนงเชิงกลยุทธ รักษาสวนแบงทางการ

บริการที ่เกี ่ยวของ หรือรักษาสถานะและภาพลักษณขององคกรจากการ

กลาวหาหรือการโจมตีจากภายนอก 

4) กลยุทธเชิงพลิกฟน (WT) เปนกลยุทธที่ตองออกนอกกรอบขอจำกัดทั ้งจากปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอก โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด กระบวนทัศน ตำแหนงเชิงกล

ยุทธ คุณลักษณะหรือจุดเดนบางอยาง เพื่อใหอยูรอดในสภาวการณปจจุบัน 

โดยอาจมีการพึ่งพาทรัพยากรและขีดความสามารถจากภายนอกหรือการ

ปรับปรุงบริการและมาตรฐาน โดยลดขอผิดพลาดตาง ๆ 

4.3. ทิศทางการปฏิรูปองคกรดิจิทัลของกรมโยธาธิการและผังเมือง (Roadmap) 

4.3.1. วัตถุประสงค 4 ดานตามเสาหลักของกลยุทธดิจิทัล 

1) การสรางประสบการณที ่ด ีให ก ับผ ู ม ีส วนเก ี ่ยวของ  (People: Superior Customer 

Experience) วัดจากการเพิ่มความพึงพอใจและการบอกตอทางออนไลนของผูรับบริการ 

ดวยผูใหบริการที่มีความพรอมทางดิจิทัล 

2) การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด (Process: Maximum Organization Efficiency) วัดจาก การ

เพิ่มสัดสวนของกระบวนการใหมีความรวดเร็วและแมนยำ ไดใกลเคียงเรียลไทม 

3) การบูรณาการสถาปตยกรรมทางสารสนเทศ (Technology: Integrated Information 

Infrastructure) วัดจากการนำเทคโนโลยี 4.0 ในกลุมแพลตฟอรมและปญญาประดิษฐใชใน

การวิเคราะห บูรณาการ สังเคราะหและสนับสนุนการตัดสินใจในระดับขอมูล กระบวนการ 

ระบบ และบริการ ไดอยางคุมคา 

4.3.2. การบริหารเนื้อหาสาระอยางเหมาะสม (Content: Optimized Content Management) วัด

จากการสรางสรรคเนื้อหาสาระความรู เผยแพร ตอยอดและนำความเชี่ยวชาญไปใชไดอยาง

เหมาะสมกับบริบททิศทาง (Roadmap) การพัฒนาดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนสูองคกรดิจิทัลใน

ภาพรวม 
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การปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล5 หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผน

และเปนระบบจนพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการ

สาธารณะจะอยูในรูปแบบดิจทิัลที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบรกิาร ซึ่งประชาชน

ทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา และในระยะตอไป รัฐบาล

สามารถหลอมรวมการทำงานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเปนผูอำนวย

ความสะดวกในการสรางบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกวา บริการระหวางกัน (Peer to 

Peer) ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล (Universal Design) ประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดแนว

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการปกครอง/การบริหารบานเมืองและเสนอความคิดเห็นตอการ

ดำเนินงานของภาครัฐไดอยางสมบูรณ 

จากคำนิยามดังกลาวขางตน กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณาองคประกอบของการ

วิเคราะหทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ ที่

เกี ่ยวของกับการปฏิรูปองคกรเปนองคกรดิจิทัล (Digital Transformation) ไดแก ดานยุทธศาสตร/ 

กลยุทธองคกร (Strategy) ดานองคกร (Organization) ดานวัฒนธรรมในองคกร (Culture) ดาน

เทคโนโลยี (Technology) ดานผู ร ับบริการ (Customer) และดานบุคลากรและผู มีสวนเกี ่ยวของ 

(People) 

 

 
5 ประกาศ เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580)  ของสำนักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 

11 เมษายน 2562 
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Strategy –  

ยุทธศาสตร/กลยุทธองคกร 

 

 กลยุทธเชิงดิจิทลัมีการสรางสรรคในเชิง

ประจักษ 

 การจัดทำกลยุทธในรูปแบบรายงานและมี

การสือ่สารกลยุทธไปยังหนวยงานตาง ๆ 

 การคนหาและประเมินแนวโนมใหมดวยการ

คาดการณเชิงยุทธศาสตร 

 
Organization - องคกร 

 พันธมิตรและระบบนิเวศ 

 ความวองไวเชิงองคกร 

 ความรวมมือระหวางหนาที่งาน หรือการ

ทำงานขามสายงาน 

 การลงทุนขององคกรในกิจการอื่น ๆ ทีม่ี

นวัตกรรม การวิจัย หรือการผลิตเชิงดิจิทลั 

 

Culture - วัฒนธรรม

องคกร 

 การเปดอิสระใหมีพื้นทีก่ารทดลองและ

วัฒนธรรมที่ลมแลวลกุได 

 พันธะสัญญาที่จริงจังจากฝายบรหิาร 

 ภาวะผูนำเชิงดิจิทลัอันเขมแข็ง 

 
Technology - เทคโนโลย ี

 การใชเทคโนโลยีใหมใหเกิดประโยชนสงูสุด 

 การตอยอดสถาปตยกรรมสมัยใหม เชน 

คลาวด และสวนเช่ือมตอโปรแกรม

แอปพลเิคช่ัน 

 การปรับเปลี่ยนระบบงานหลักของ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนดิจิทลั 

 ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

Customer – ผูรับบริการ 

 ชองทางในการสรางปฏิสัมพันธกบั

ผูรบับริการแบบผสมผสาน 

 การวิเคราะหเพื่อหย่ังรูขอมูลลูกคาเชิงลึก 

 ประสบการณผูรับบรกิาร 

 การพัฒนาผลิตภัณฑโดยใหลกูคามีสวนรวม 

 

People -  

บุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 การใหความรูอยางเปนระบบและการพฒันา

ทักษะใหม 

 การจัดรูปแบบงานใหมีความยืดหยุน 
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หนวยงานของรัฐตองดำเนินงานรวมกันเพื่อ “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล” (Digital 

Government Transformation) ซึ ่งมีปจจัยการพัฒนาทั้งดานความพรอมของบุคลากรและผูมีสวน

เกี ่ยวของ (People) การปรับเปลี ่ยนกระบวนงาน (Process) และการนำเทคโนโลยีที ่ทันสมัยและ

เหมาะสมมาปรับใชงาน (Technology) รวมทั้งการเตรียมความพรอมดานการจัดการขอมูลที่พรอมใช

งาน (Content) ซึ่งเปนวัตถุประสงคสำคัญ 4 ดานตามเสาหลักของกลยุทธดิจิทัลของกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง กลาวคือ  

People 

การสรางประสบการณที่ดีใหกับบุคลากร/ผู มีสวนเกี่ยวของ (People : 

Superior Customer Experience) วัดจากการเพิ่มความพึงพอใจและการ

บอกตอทางออนไลนของผูรับบริการ ดวยผูใหบริการที่มีความพรอมทาง

ดิจิทัล 

 
Process 

การ เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพส ู งส ุ ด  (Process : Maximum Organization 

Efficiency) วัดจาก การเพิ่มสัดสวนของกระบวนการใหมีความรวดเร็วและ

แมนยำ ไดใกลเคียงเรียลไทม 

Technology 

การบูรณาการสถาปตยกรรมทางสารสนเทศ (Technology : Integrated 

Information Infrastructure) วัดจาก การนำเทคโนโลยี 4.0 ในกลุม

แพลตฟอรมและปญญาประดิษฐใชในการวิเคราะห บูรณาการ สังเคราะห

และสนับสนุนการตัดสินใจในระดับขอมูล กระบวนการ ระบบ และบริการ 

ไดอยางคุมคา 

Content 

การบริหารเน้ือหาสาระอยางเหมาะสม (Content : Optimized Content 

Management) วัดจาก การสรางสรรคเนื้อหาสาระความรู เผยแพร ตอ

ยอดและนำความเช่ียวชาญไปใชไดอยางเหมาะสมกับบริบท 

 

 ดานบุคลากร/ผูมสีวนเก่ียวของ (O1: People) 

People-centric Culture การสรางการมีสวนรวมของผู มีสวนเกี่ยวของ

โดยการทำ Social Listening ทั ้งในสวนกลาง

กับสวนภูมิภาค และ สวนภูมิภาคกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

Partner Enablement 

Programs 

การปรับกระบวนการทำงานที่ตองเชื่อมตอกับ

พันธมิตรใหเปนดิจิทัลต้ังแตตนน้ำไปยังปลายน้ำ 
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Personalized Civic 

Engagement 

การใชโซเชียลแพลตฟอรม (Social Platform) 

ในการวิจัยศึกษาการรับรู แบรนด และความ

ตองการเฉพาะทางของภาคประชาสังคม 

 ดานกระบวนการ (O2: Process) 

Advanced Business 

Intelligence 

การใชอะนาไลติกสในการหยั่งรู เชิงลึกดานวิจัย

เช ิงมหภาค ทร ัพยากร อ ุปกรณ งานบริการ 

บุคลากร แบรนด กลยุทธและผลการดำเนินงาน 

Total Operational 

Integration 

การบูรณาการกระบวนการใหมีความลื ่นไหล 

ติดตามงานไดภายในระบบ One DPT/GIS และ

รองรับการอนุมัติดวยลายเซ็นดิจิทัล 

Digital Public Relations 

Campaigns 

การบริหารสื่อและประชาสัมพันธในหลากหลาย

ชองทาง และการทำแบรนดทางดิจิทัล 

Customer Lifecycle 

Analysis 

การวิเคราะหการเดินทางเชิงดิจทิัลของผูรบับริการ 

และชวงเวลาแหงการคนหาความจริงและขอมูล

บนเครือขาย เพื่อสรางประสบการณที่ดี 

 ดานเทคโนโลยี (O3: Technology) 

Predictive Data Analytics การ ให บ ร ิ การแบบสมาร ท ด  วย  Analytic 

เช ิงพยากรณ ในการบริหารการวางผังเม ือง

อ ัจฉร ิยะ การอาคารอ ัจฉร ิยะ การจ ัดสรร

ทร ัพยากร บำร ุงร ักษาและการทดสอบแบบ

สมาร ท การเก็บขอมูลกายภาพของเมืองและ

พฤติกรรมของชุมชนดวยระบบอัจฉริยะ และการ

บริหารผลการดำเนินงาน 

Integration of Instant 

Messaging Platforms 

องคกรแบบเรียลไทม ที่สามารถสงขอมูลตอบกลบั

ไดอยางทันทวงทีผานแพลตฟอรมการตลาดดิจิทัล 

อยางเชน LINE@, Fanpage หรือ Instagram 

Integration of Data Silos การบูรณาการเพื่อการหาความหมายของขอมูล 

โดยการเชื ่อมโยงใหเกิดความหมายตอประเทศ 
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หรือการทำวิศวกรรมขอมูล เพื่อสกัด นำเขาและ

แปลงรูป เพื่อเพิ่มคุณภาพของขอมูลในระบบ 

Contextual Information 

Architecture 

การพัฒนาเทมเพลตสารสนเทศที่ปรับเปลี่ยนได

ตามบริบท โดยการพัฒนาโครงสรางและเช่ือมโยง

ดานภววิทยาและวิศวกรรมความรู 

 ดานเนื้อหาสาระ (O4: Content) 

Digital Asset 

Management 

การบริหารสินทรัพยทางดิจิทัล ในสวนของสิทธ์ิ 

การประเมินมูลคา ในสินทรัพยแบบตาง ๆ ทั้ง

ฮารดแวร ซอฟตแวร เครือขาย บริการ คอนเทนต 

ธุรกรรมและบุคลากร 

Project Information 

Management 

การบริหารสารสนเทศของโครงการดานผังเมือง 

การพัฒนาเมือง และการอาคาร ใหเชื่อมโยงกัน

ภายในระบบ One DPT 

Enterprise & Site Search 

Optimization 

การสืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยมีสวนเชื่อมตอผานโปรแกรมแอปพลิเคชัน มี

การค ิดค าบร ิการแบบพร ี เม ียม และพัฒนา

อัลกอริท ึมในการสืบคนและทำดัชนีเอกสาร

ภายในเพื่อสกัดสาระสำคัญจากเอกสารไดทันที 

เหมือนการสืบคนฐานขอมูลงานวิจัย 

Data Quality & 

Governance 

การปรับปรุงคุณภาพขอมูล สรางมาตรฐานและ 

ธรรมาภิบาลทางดิจิทัล ใหเกิดการใชประโยชนได

สูงสุดในทางกายภาพ และสารสนเทศที่ไดรายงาน

ไว เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

การประเม ินความพร อมและว ุฒ ิภาวะ (Maturity) ปฏ ิร ูปส ู  องค กรด ิจ ิท ัล  (Digital 

Transformation) ซึ ่งจากการประเมินสถานภาพปจจุบัน ตามกรอบการประเมินและวัดวุฒิภาวะ 

(Maturity) Digital Transformation ข อ ง  MIT CISR (MIT Center for Information Systems 

Research)  



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบูรณ 

| กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

     

 

106

 

ทั้งน้ีโดยเมื่อดำเนินการสำเร็จตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2565-2569 แลวจะสามารถปรับข้ึน

สูระดับที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหลัก (Optimized Core) 

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ไดดำเนินการสำรวจระดับความ

พรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Maturity) ของหนวยงานของรัฐ โดยดำเนินการ

สำรวจมาต้ังแตป พ.ศ.2558 จนถึงปจจุบัน โดยมีกรอบการสำรวจตามแบบจำลองระดับความพรอมการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Maturity Model) โดยมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับ

ขอบัญญัติตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดย

การจัดระดับการพัฒนาเปน 5 ระดับ คือ Initial, Developing, Defined, Managed และ Optimized 

และมีตัวช้ีวัดเกี่ยวกับ Policies and Practices: ประเมินความเพียงพอของโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล 

และการบริหารจัดการฐานขอมูลของหนวยงาน Digital Capability ประเมินความเพียงพอของโครงสราง

พื ้นฐานดานดิจิทัล และการบริหารจัดการฐานขอมูลของหนวยงาน Public Service ประเมินความ

เพียงพอของโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล และการบริหารจัดการฐานขอมูลของหนวยงาน Smart Back 

Office ประเมินความเพียงพอของโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล และการบริหารจัดการฐานขอมูลของ

หนวยงาน Secure and Efficient Infrastructure ประเมินความเพียงพอของโครงสรางพื้นฐานดาน

ดิจิทัล และการบริหารจัดการฐานขอมูลของหนวยงาน และ Digital Technology Practices ประเมิน

ความเพียงพอของโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล และการบริหารจัดการฐานขอมูลของหนวยงาน ซึ่งกรม

โยธาธิการและผังเมืองนาจะสามารถผานเกณฑการประเมินในระดับที ่ 3 Defined ไดภายใตกรอบ

ระยะเวลาของแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569  
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5. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จของแผน  

5.1. วิสัยทัศน (VISION) 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. คำอธิบายวิสัยทัศน 

เปนองคกรแหงความสามารถในการชี้นำประเทศดานการผังเมืองและโยธาธิการ ดวย

บุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการ และองคความรู ผานบริการดวยทักษะที่เกี่ยวของกับความ 

ทาทายเชิงกายภาพของเมืองและประชาชน ดวยนวัตกรรมเชิงดิจิทัลตาง ๆ   ทางสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร พื้นที่ ทางสถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร และพฤติกรรมศาสตรเชิงสังคมของผู

อยูอาศัย เพื่อสรางความสุขสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

5.3. พันธกิจ (MISSION) 

 

สรางทีมทีส่มารท (Smart Team) 

 

ใชเทคโนโลยีที่รวดเร็ว (Speedy Technology) 

 

ขอมูลไดมาตรฐาน (Standardized Data) 

 

กระบวนการทีม่ีประสทิธิภาพ และบริการที่เปนเลิศ (Streamlined 

Process, & Superior Service) 

“ผูนำกายภาพดิจิทัลดานนวัตกรรมและธรรมาภิบาล 

อยางยั่งยืน”  

(Phygital Leadership in Sustainable Innovation  

and Governance) 
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5.4. ผลสัมฤทธิ์เชิงกลยุทธ (STRATEGIC RESULTS) 

การปฏิรูปเชิงดิจิทัลเพื่อสังคมที่นาอยู  Digital Transformation for Well-being Society 

5.5. คานิยม (CORE VALUES) 

 ความสะดวก (Convenience)  

 การมสีวนรวม (Engagement)  

 การปรับตัว (Adaptivity)  

 ความปลอดภัย (Security)  

 ความแมนยำ (Accuracy) และ 

 ความเรียลไทม  (Real-time) 

5.6. เสาหลักของกลยุทธดิจิทัล (STRATEGIC PILLARS OR CORE STRATEGIES) 
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5.7. ทิศทางกลยุทธ  

(RACE – Reduction  Acceleration  Collaboration  Elevation) 

 

5.8. เปาประสงคสูงสุด   

ความสำเรจ็ในการปฏิรปูเชิงดิจิทลัเพื่อสังคมที่นาอยู 

5.9. ผลสัมฤทธิ์อิงตาม KPIs: 

 ทางการเงิน :    -    การลดตนทุนในแตละกระบวนการปฏิบัติการและการใหบริการ 

- การเพิม่โอกาสในการไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป 

- การสรางรายไดจากบริการดิจทิัล 
 

 ทางผูมีสวนเกี่ยวของ:   -    ประสบการณที่ดีและการมสีวนรวมของผูรับบรกิาร ผูใหและ 

   ผูรวมใหบรกิาร   

- การรบัรูเกี่ยวกับองคกรและการเติบโตของผูติดตามเน้ือหาสาระ

ของกรมโยธาธิการและผังเมืองทางชองทางออนไลน 
 

 ทางกระบวนการ:    -    ความเร็วทีเ่พิ่มข้ึน ความแมนยำทีเ่พิ่มข้ึน ของกระบวนการและ 

   การเช่ือมโยงในบริการดิจิทลั  

- จำนวนกระบวนการทีม่ีความรวมมอืทางดิจิทลัระหวางกรมหรือ 

   กระทรวงมากกวาสามฝายข้ึนไป  
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- จำนวนนวัตกรรมที่สรางข้ึนจากขอมลูและเครื่องมือฮารดแวร 

   ซอฟตแวรทางเทคโนโลยี 4.0  

- จำนวนกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติทางดิจทิัลที่เกี่ยวของและ

ผลักดันใหใชไดจนสมัฤทธ์ิผล 
 

 ทางการเรียนรู:           -    ทักษะความรูดานดิจิทลัของบุคลากร  

- วัฒนธรรมในการเรียนรูทดลองและการสื่อสารขอเทจ็จริงแบบ

เรียลไทม 

- โครงสรางการทำงานแบบอะไจล  

- การเติบโตของขอมูลและเน้ือหาสาระของกรมฯ จากภายในและ

เครือขายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

  



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบูรณ 

| กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

     

 

111

6. ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล  

ยุทธศาสตร กลยุทธการพฒันาดิจทิัล และแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทลัของกรม

โยธาธิการและผังเมือง มีดังน้ี 
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6.1. ยุทธศาสตรท่ี 1  ยกระดับการบริหารงานและใหบริการผานแพลตฟอรมกลางการผังเมืองและ 

โยธาธิการ 

6.1.1. ยุทธศาสตร 

Process 

 

ยกระดับการบริหารงานและใหบริการผานแพลตฟอรมกลาง 

การผังเมืองและโยธาธิการ 

การเพิม่ประสิทธิภาพสูงสุด (Optimized Organization Efficiency) 

การเพิม่สัดสวนของกระบวนการใหมีความรวดเร็วและแมนยำ ไดใกลเคียงเรียลไทม 

ปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน และใหบริการดานการผังเมืองและโยธาธิการ โดยการบูรณาการการ

ทำงานรวมกันกับผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งภายในองคกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค 

และทองถ่ิน โดยพัฒนาแพลตฟอรมกลางเพื่อการใชงานรวมกันของภาคสวนตาง ๆ ที่สามารถเช่ือมโยงการ

ทำงานรวมกันต้ังแตตนจนจบกระบวนการ (End to End Digitalize Process) อยางตอเน่ือง สะดวก และ

รวดเร็ว ลดการลงทุนซ้ำซอน อำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการใหบริการประชาชน ผูประกอบการ 

รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน 

 

6.1.2. เปาประสงค (Objectives) 

O1 ประชาชน ผูประกอบการ และผูมีสวนเกี่ยวของไดรบับริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว 

ผานแพลตฟอรมการใหบริการ และ แพลตฟอรมกลางการผงัเมืองและโยธาธิการของ

ประเทศไทย 

O2 การเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารงานและใหบริการของกรมโยธาธิการและผงัเมืองโดยการ

เพิ่มสัดสวนของกระบวนการใหมีความรวดเร็วและแมนยำ ไดใกลเคียงเรียลไทม 

O3 การใหบริการดิจทิัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Digital Services) 

O4 การเปนศูนยแลกเปลี่ยนขอมลูกลางดานการผงัเมอืงและโยธาธิการ 
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6.1.3. ตัวชี้วัด (KPI) 

Key Results - KR Indicator - KPI 

KR1   Reduction – ลด 

งานเอกสารที่เปนกระดาษ ใหเปน อเิล็กทรอนิกส 

- การลดลงของการใชกระดาษ ในกระบวนการ

ภายใน เชน การจัดประชุม การมอบงาน/

รายงานและการติดตามงานตาง ๆ รอยละ 5 

ตอไตรมาส 

- รอยละของจำนวนเอกสารที่ดำเนินการผาน

ระบบดิจิทลั และการการแลกเปลี่ยนเช่ือมโยง

ขอมูลระหวางหนวยงาน 

KR2   Acceleration เรง  

การปอนขอมูลที่มีคุณภาพ และการนำเสนอ

รายงานแบบเรียลไทม 

จำนวนขอมูลทีป่อนเขาระบบ มีจำนวนเพิ่มข้ึน 

รอยละ 10 ในทุกไตรมาส 

KR3: Collaboration รวม  

เช่ือมโยง บรูณาการ กระบวนการ 

ตาง ๆ เขาระบบ OneDPT/GIS/BIM และ

เช่ือมตอกบัระบบสวนกลางของรัฐบาล โดยอาจ

ใชกลไกของ API 

จำนวนกระบวนการที่ไดเช่ือมตอเขาในระบบได

สำเร็จ ปละ 1 กระบวนการเปนอยางนอย 

KR4: Elevation   ยก  

ระดับการใหบรกิารแบบตนจนจบ ดวยดิจิทลั 

แบบไรสัมผัส 

- จำนวนบริการดิจทิัล แบบเบ็ดเสรจ็ (End - 

to – End Digital Services) ปละ 1 

กระบวนการ 

- สัดสวนความสำเรจ็ของกระบวนงานที่ไดรบั

การปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทลั 

- ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการดิจิทลั

ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพิ่มข้ึนรอยละ 

10 ตอป 

 

6.1.4. กลยุทธ  

S1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการดานการผังเมืองและโยธาธิการผานระบบดิจิทัลเพื่ออำนวย

ความสะดวกใหประชาชน ผู ประกอบการ และผู มีสวนเกี ่ยวของเขาถึงบริการไดงาย 

สะดวก และรวดเร็ว โดยการบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของอยางไรรอยตอ 

มีมาตรการสำคัญ ดังน้ี 
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 ปรับปรุงกระบวนการดานการบริการใหเปนการบริการผานระบบดิจิทัลทุก

ชองทางอยางครบวงจร ลดการใชกระดาษ ลดการเดินทางของผูรับบริการ และ

ลดการทำสำเนาเอกสาร 

 ผูรับบริการสามารถติดตอขอรับบริการไดผานทางชองทางดิจิทัล ทั้งการยื่นคำ

ขอรับบริการ การย่ืนเรื่องอุทธรณ รองเรียนที่มีผลกระทบจากการดำเนินงานของ

กรมฯ 

 พัฒนานวัตกรรมการบริการดานการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และ

การบริการดานชางเพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน 

 บริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยและคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

S2 เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหารงานของบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของโดย

เปนการทำงานผานระบบดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันได มี

มาตรการสำคัญ ดังน้ี 

 บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถปฏิบัติงานและบรหิารงานผานระบบดิจทิลั

ไดในทุกที่ ทุกเวลา แบบ New Normal 

 การจ ัดการเอกสารประกอบการทำงานปร ับเปล ี ่ ยนเป นเอกสารทาง

อิเล็กทรอนิกสที่สามารถจัดการและสืบคนไดอยางรวดเร็ว 

S3 เพิ่มชองทางในการติดตอ สื่อสาร และประชาสัมพันธ รวมทั้งการสรางการมีสวนรวม

ของภาคสวนตาง ๆ ผานระบบดิจิทัลเพื่อสรางการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในวงกวาง ทั้งในและตางประเทศ มีมาตรการ

สำคัญ ดังน้ี 

 เปดชองทางการติดตอ สื่อสาร และรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภารกิจของกรมฯ 

ไดหลากหลายชองทาง  

 นำเทคโนโลยีเพื่อการติดตอ สื่อสาร และประชาสัมพันธที่เพียงพอและเหมาะสม

กับผูใชบริการทุกระดับ 
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6.1.5. แผนงาน/โครงการ  

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 1 ดังแสดงในรปูที่ 34 

 
รูปที่ 34 ภาพแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 1 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรที ่1  

       หมายถึงโครงการทีจ่างดำเนินการการ            หมายถึงโครงการที่ดำเนินการเอง 

แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

  

งบประมาณ 

  

  
2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับการบริหารงานและใหบริการผานแพลตฟอรมกลางการผังเมืองและโยธาธิการ 

กลยุทธ S1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการดานการผังเมืองและโยธาธิการผานระบบดิจิทัลเพ่ืออำนวยความสะดวกใหประชาชน ผูประกอบการ และผูมีสวนเก่ียวของเขาถึงบริการไดงาย สะดวก และรวดเร็ว โดยการบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของอยางไรรอยตอ  

1. โครงการพัฒนาระบบการ

ใหบริการตรวจสอบขอมูล

แกประชาชนในการขอ

อนุญาตปลูกสรางอาคาร

หรือสิ่งปลูกสราง  

1. มีระบบการใหบริการตรวจสอบขอมูล

แกประชาชน ในการขออนุญาตปลูก

สรางอาคารหรือสิ่งปลูกสราง 

- มีระบบการใหบริการ

ตรวจสอบการขออนุญาต

ปลูกสรางอาคารหรือสิง่ปลูก

สราง จำนวน  

1 ระบบ 

                                          ศทส. 10,000,000 

2. โครงการเพ่ือบูรณาการ

เพ่ือการพัฒนา

แพลตฟอรมกลางดาน

การใชประโยชนท่ีดินและ

การพัฒนาพ้ืนท่ีของ

ประเทศไทย  

1. สรางความรวมมือในการบริหารงาน

และใหบริการท่ีเก่ียวกับการจัดการ

ดานการใชประโยชนท่ีดิน การพัฒนา

เมือง การอนุญาตกอสรางและควบคุม

อาคาร และการบริการงานดานชาง

ของหนวยงานภาครัฐ ท้ังสวนกลาง 

สวนภูมิภาค และทองถิ่นท่ีเก่ียวของ 

- มีแพลตฟอรมกลางดานการ

ใชประโยชนท่ีดินและการ

พัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศไทย 

จำนวน 1 ระบบ 

                                          ศทส. 10,000,000 

2. โครงการพัฒนา 

Platform กลางแบบ

อัจฉริยะของกรม 

โยธาธิการและผังเมือง 

 

1. มีศูนยรวมบริการดิจิทัลดาน 

โยธาธิการและผังเมืองท่ีสามารถ

ใหบริการไดแบบเบด็เสร็จท่ีจุดเดียว 

(one-stop service) และใหบริการ

ไดอยางอัจฉริยะ 

2. มีบริการดิจิทัลดานการใหคำปรึกษา

แบบอัจฉริยะเก่ียวกับการผังเมือง 

การพัฒนาเมือง การอาคาร การ

บริการดานชาง รวมท้ังการให

คำปรึกษาดานกฎหมายเก่ียวกับ

โยธาธิการและผังเมือง ท่ีสามารถ

1. จำนวนคร้ังในการเขาใช

บริการท่ีอยูบนแพลตฟอรม

กลาง 

2. จำนวนคร้ังในการสืบคน

ขอมูลกฎหมายและ

มาตรฐานท่ีไดขอมูลท่ี 

ตรงกับความตองการของ 

ผูท่ีสืบคน 

3. ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการใหคำปรึกษา

แบบอัจฉริยะ 

                                          ศทส. 18,150,000 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

  

งบประมาณ 

  

  
2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ใหบริการไดท้ังแบบอัตโนมัตแิละแบบ

บริการโดยบุคลากรของกรมฯ 

3. มีบริการดิจิทัลดานการอุทธรณ

เก่ียวกับงานโยธาธิการและผงัเมือง   

มีบริการขอมูลกฎหมายและมาตรฐาน

ดานโยธาธิการและผงัเมือง ท่ีสามารถ

สืบคนไดแบบอัจฉริยะ และสามารถ

แนะนำขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียว ของแก

ผูรับบริการได  

4. มีชองทางการรับชำระเงินท่ีใหความ

สะดวกและมีความปลอดภัยในการทำ

ธุรกรรมแกผูรับบริการ  

5. มีชองทางรับฟงความคิดเห็นและ

ประมวลผลความคิดเห็นจากผูใช 

บริการของกรมจากชองทางตาง ๆ 

แบบอัตโนมัติ  

4. จำนวนความคดิเห็นท่ีมีการ

กลาวถึงกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง (ท้ังแงบวกและ 

แงลบ) 

3. โครงการพัฒนาระบบ

บริการขอมูลกายภาพ

การผังเมืองแบบดิจิทัล   

  

1. มีบริการขอมูลกายภาพการผงัเมือง

แบบดิจิทัลท่ีสามารถอำนวยความ

สะดวกใหกับผูท่ีตองการรับบริการท้ัง

หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  

ภาคธุรกิจ และบคุคลท่ัวไป สามารถ

รับบริการไดโดยสะดวก รวดเร็ว ลด

การเดินทาง ลดภาระดานเอกสาร 

และมีความปลอดภยัในการทำ

ธุรกรรมกับกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

1. จำนวนคร้ังในการขอรับ

ขอมูลกายภาพการผงัเมือง

ผานชองทางดจิิทัลท่ีเพ่ิมขึ้น 

เปรียบเทียบกับการขอรับรับ

บริการในชองทางออฟไลน 

2. ความพึงพอใจของผูรับ 

บริการท่ีเพ่ิมขึ้น 

                                          สวผ. 4,974,000 

4. โครงการพัฒนาระบบ

บริการดิจิทัลดาน

สนับสนุนการพัฒนาตาม

ผังเมือง     

1. มีระบบบริการดิจิทัลดานสนับสนุน 

การพัฒนาตามผังเมือง ท่ีประกอบ 

ดวยบริการดิจิทัลดานตาง ๆ ดงัน้ี  

บริการขอรับการสนับสนุนการพัฒนา

1. จำนวนคร้ังในการขอรับการ

สนับสนุนการพัฒนาตาม 

ผังเมืองผานชองทางดิจิทัล 

ท่ีเพ่ิมขึ้น เปรียบเทียบ 

                                          สสผ. 4,770,000 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

  

งบประมาณ 

  

  
2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ตามผงัเมือง บริการตรวจสอบตดิตาม

การดำเนินโครงการพัฒนาตามผังเมือง 

บริการแจงซอมแซมความชำรุด

เสียหาย 

การขอรับการสนับสนุน 

การพัฒนาตามผังเมืองผาน

ชองทางออฟไลน 

2. ความพึงพอใจของผูรับการ

สนับสนุนการพัฒนาตามผัง

เมืองท่ีเพ่ิมขึ้น 

5. โครงการพัฒนาบริการ

ดิจิทัลดานการจัดรูปท่ีดิน

ระยะท่ี 1 

 

  

1. มีบริการดิจิทัลดานการจัดรูปท่ีดิน 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีสามารถใหบริการ

ไดอยางครบวงจร  

- ความพึงพอใจของผูใชงาน

ระบบท่ีเพ่ิมขึ้น 

พัฒนาระบบ 

Web 

Replotting 

Design 

ระบบ Web 

Sheet 

Replotting 

                                        สจพ. 5,325,000 

6. โครงการพัฒนาบริการ

ดิจิทัลดานการจัดรูปท่ีดิน

ระยะท่ี 2 

1. ระบบสารสนเทศเดิมท่ีเก่ียวกับ 

การดำเนินงานดานการจัดรูปท่ีดิน

ไดรับการปรับปรุงเพ่ือใหสามารถ

เชื่อมโยงกับระบบใหมท่ีพัฒนาขึ้นได 

- ความพึงพอใจของผูใชงาน

ระบบท่ีเพ่ิมขึ้น 

                     สจพ.  3,778,000 

7. โครงการพัฒนาบริการ

ดิจิทัลดานการเงินเพ่ือ

การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา

พ้ืนท่ี    

1. มีบริการดิจิทัลดานการเงินเพ่ือ 

การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  

ท่ีสามารถอำนวยความสะดวกใหกับ

ผูรับบริการได  

- ความพึงพอใจของผูใชงาน

ระบบท่ีเพ่ิมขึ้น 

พัฒนา ระบบ

สารสนเทศเพื่อ

การบริหาร

จัดการ 

(MIS/EIS) 

กองทุนจัดรูป

ที่ดินเพื่อพัฒนา

พื้นที่ 

                                        สกจพ. 7,317,000 

8. โครงการพัฒนาระบบ

บริการดานการตดิตาม

การปฏิบตัิตามการ

บริหารผังเมืองเฉพาะ 

1. มีบริการดิจิทัลดานการพัฒนาตามผัง

เมืองเฉพาะสามารถใหบริการดิจิทัล

กับผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาตาม

ผังเมืองเฉพาะได 

- ความพึงพอใจของผูใชงาน

ระบบท่ีเพ่ิมขึ้น 

                                          กผฉ. 9,987,000 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 

| กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

  

งบประมาณ 

  

  
2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

9. โครงการพัฒนา 

platform การใหบริการ

แบบดิจิทัล ดานการ

ควบคุมและตรวจสอบ

ดานความปลอดภัยของ

อาคาร  

1. มี Platform การใหบริการแบบดิจิทัล

ดานการควบคุมและตรวจสอบดาน

ความปลอดภยัอาคาร ประกอบดวย

บริการแบบดิจิทัลดานการควบคุม

และตรวจสอบวามปลอดภัยอาคาร 

ดังน้ี บริการยื่นขอขึ้นทะเบียน/ตอ

อายุผูตรวจสอบอาคาร การตรวจสอบ

ผลการขอขึ้นทะเบยีน และจัดพิมพ

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู

ตรวจสอบอาคาร บริการยื่นขอ

อนุญาตใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการ

โรงมหรสพ การตรวจสอบผลการขอ

อนุญาต และจัดพิมพใบอนุญาตใช

อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ 

บริการตรวจสอบอาคารภาครัฐ 

บริการขอมูลผูตรวจสอบอาคาร 

บริการขอมูลอาคารควบคุม 

2. มีระบบการพิจารณาอนุมัติการขึ้น

ทะเบียนผูตรวจสอบอาคาร และการ

ออกหนังสือรับรองผูตรวจสอบอาคาร

แบบอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate) 

3. มีระบบการพิจารณาอนุญาตการขอ

ใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรง

มหรสพ และการออกใบอนุญาตแบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Certificate)  

4. มีระบบการตรวจสอบอาคารควบคุม

และอาคารภาครัฐ  

1. จำนวนคร้ังในการยื่นขอ

อนุญาต/ขึ้นทะเบียนผาน

ชองทางดิจิทัลท่ีเพ่ิมขึ้น 

2. ความพึงพอใจของผูรับ 

บริการท่ีเพ่ิมขึ้น 

                                          สนอ. 14,480,000 

10. โครงการพัฒนาบริการ

ดิจิทัลดานการรับรอง

หองปฏบิัติการและการ

1. มีบริการดิจิทัลดานการรับรองหอง 

ปฏิบตัิการและการทดสอบความ

ปลอดภยัวัสดุท่ีใชภายในอาคารท่ี

1. จำนวนคร้ังในการยื่นขอ

อนุญาตผานชองทางดจิิทัล 

ท่ีเพ่ิมขึ้น 

                                          สนอ. 10,403,000 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 

| กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

  

งบประมาณ 

  

  
2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ทดสอบความปลอดภยั

วัสดุท่ีใชภายในอาคาร  

สามารถใหบริการดิจิทัลแก

ผูประกอบการไดอยางครบวงจร

จำนวน 1 ระบบ  

2. มีระบบการขึ้นทะเบียนหองปฏบิัต ิ

การตรวจวิเคราะหวัสดแุละผลติภัณฑ

ท่ีใชในอาคาร ท่ีใชสนับสนุนการ

ปฏิบตัิงานดานการขึ้นทะเบยีน

หองปฏบิัติการตรวจวิเคราะหวัสดุ

และผลิตภัณฑท่ีใชในอาคาร ของ

เจาหนาท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

จำนวน 1 ระบบ 

3. มีระบบการตรวจ วิเคราะหรับรอง

คุณภาพวัสดแุละผลิตภัณฑท่ีใชใน

อาคาร ท่ีใชสนับสนุนการปฏิบตัิงาน

ดานการตรวจสอบรับรองคุณภาพ

วัสดุและผลิตภัณฑท่ีใชในอาคาร ของ

เจาหนาท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

จำนวน 1 ระบบ  

2. ความพึงพอใจของผูรับ 

บริการท่ีเพ่ิมขึ้น 

11. โครงการปรับปรุงและ

เพ่ิมประสิทธิภาพบริการ

ทดสอบคุณสมบัตขิอง

วัสดุกอสรางและวัสดุ

โครงสราง  

1. มีบริการดิจิทัลดานการทดสอบวัสดุ

กอสรางแบบดิจิทัล ท่ีสามารถให 

บริการแกบุคคล/องคกรภายนอกได

ในหลากหลายชองทาง ท้ังบนเว็บ

บราวเซอร (web browser) และ 

อุปกรณเคลื่อนท่ี (Mobile Device)  

โดยสามารถบริการขอมูลท่ีเก่ียวของ

กับบริการดานการทดสอบวัสดุ

กอสราง  การขอรับบริการดานการ

ทดสอบวัสดุกอสราง การชำระเงิน 

การตรวจสอบผลการทดสอบ การ

ดาวนโหลดเอกสารผลการทดสอบ 

1. จำนวนคร้ังในการขอรับ

บริการผานชองทางดิจิทัล 

ท่ีเพ่ิมขึ้น 

2. ความพึงพอใจของผูรับ 

บริการท่ีเพ่ิมขึ้น 

                                          กวท. 9,998,000 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 

| กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

  

งบประมาณ 

  

  
2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

และการเชื่อมโยงบริการขอมูล

สอบถามขอมูล/ใหคำปรึกษาแบบ

อัตโนมัติ  

2. มีการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ

โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลของ

ศูนยทดสอบวัสดุ ใหมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น สามารถประมวลผลขอมูล

และจัดเก็บขอมูลไดอยางรวด รองรับ

การใชงานไดจากท้ังสวนกลางและ

ศูนยทดสอบ/หนวยทดสอบในสวน

ภูมิภาค รองรับการรับชำระ

คาธรรมเนียมผานชองทางดิจิทัล  

การเชื่อมโยงบริการขอมูลมาตรฐาน

เก่ียวของกับบริการดานปฐพี

วิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม และการ

สอบถามขอมูล/ใหคำปรึกษาแบบ

อัตโนมัติ กับระบบใหบริการกลาง

ดานมาตรฐาน ขอกฎหมาย การให

คำปรึกษา และการยื่นอุทธรณ 

แบบดิจิทัล 

12. โครงการปรับปรุงและ

เพ่ิมประสิทธิภาพบริการ

เจาะสำรวจและวิเคราะห

ชั้นดิน  

1. มีบริการดานการเจาะสำรวจและ

วิเคราะหชั้นดิน แบบดิจิทัล ท่ี

สามารถใหบริการไดท้ังหนวยงาน

ภายในกรม และองคกรภายนอกไดใน

หลากหลายชองทาง ท้ังบนเว็บ

บราวเซอร (web browser) และ 

อุปกรณเคลื่อนท่ี (Mobile Device)  

โดยสามารถบริการขอมูลเก่ียวกับ

หลุมเจาะและการวิเคราะหชั้นดิน  

การขอรับบริการดานการเจาะสำรวจ

1. จำนวนคร้ังในการขอรับ

บริการผานชองทางดิจิทัล 

ท่ีเพ่ิมขึ้น 

2. ความพึงพอใจของผูรับ 

บริการท่ีเพ่ิมขึ้น 

                                          กวท. 9,360,000 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 

| กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

  

งบประมาณ 

  

  
2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

และวิเคราะหชั้นดิน การชำระเงิน 

และการเชื่อมโยงบริการขอมูล

สอบถามขอมูล/ใหคำปรึกษาแบบ

อัตโนมัติ  

2. มีบริการดิจิทัลแกหนวยงานภายใน

กรมโยธาธิการและผังเมืองดานการ

เจาะสำรวจชั้นดิน โดยหนวยงาน

ภายในสามารถขอรับบริการไดผาน

ชองทางดิจิทัลเพ่ืออำนวยความ

สะดวก และลดระยะเวลาการดำเนิน 

งานดานเอกสาร 

3. มีการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

จัดทำสารสนเทศขอมูลดินใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น สามารถ

ประมวลผลขอมูลและจัดเก็บขอมูลได

อยางรวด รองรับการใชงานไดจากท้ัง

สวนกลางและศูนยทดสอบ/หนวย

ทดสอบในสวนภูมิภาค รองรับการรับ

ชำระคาธรรมเนียมผานชองทางดิจิทัล 

การเชื่อมโยงบริการขอมูลมาตรฐาน

เก่ียว ของกับบริการดานปฐพี

วิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม และการ

สอบถามขอมูล/ใหคำปรึกษาแบบ

อัตโนมัติ กับระบบใหบริการกลาง

ดานมาตรฐาน ขอกฎหมาย การให

คำปรึกษา และการยื่นอุทธรณแบบ

ดิจิทัล 

13. โครงการพัฒนา 

Platform การใหบริการ

1. มี Platform การใหบริการฝกอบรม

ดานโยธาธิการและผงัเมือง สำหรับ

ใหบริการฝกอบรมแกบุคลากรของ

1. จำนวนผูสมัครเขารับการ

ฝกอบรมผานชองทางดิจิทัล

โครงการ

ปรับปรุงระบบ

การเรียนการ

                                        สบม. 11,989,000 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 

| กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

  

งบประมาณ 

  

  
2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ฝกอบรมดานโยธาธิการ

และผังเมือง  

กรมโยธาธิการและผังเมือง องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ัง

หนวยงานและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ใหไดรับบริการและขอมูลท่ีเก่ียวของ

อยางสะดวกรวดเร็ว และตรงกับ

ความตองการใชงาน สามารถใชงาน

ไดท้ัง web browser และ mobile 

device ประกอบดวยบริการดจิิทัล

อยางนอยดงัน้ี 

ท่ีเพ่ิมขึ้นเปรียบเทียบกับ

ชองทางแบบออฟไลน 

2. ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการผานชองทาง

ดิจิทัลท่ีเพ่ิมขึ้น 

สอน (LMS) 

และบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส 

(e-Learning 

SCORM  

Courseware) 

กลยุทธ S2 : เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหารงานของบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของโดยเปนการทำงานผานระบบดิจิทัลท่ีมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันได  

1. โครงการพัฒนาระบบ

กลางสำหรับบริหาร

จัดการผูใชและสิทธ์ิการ

เขาถงึระบบสารสนเทศ  

1. มีบริการกลาง (Common Service) 

สำหรับใหบริการภายในแกระบบ

สารสนเทศอ่ืน ๆ ดานการพิสูจน

ยืนยันตัวตันในการเขาใชงานระบบ

สารสนเทศของกรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง  

2. มีบริการกลางสำหรับบริการขอมูล

บุคลากรภายในแกระบบสารสนเทศ

อ่ืน ๆ ท่ีตองการใชขอมูลบุคลากร 

3. มีการจัดการขอมูลดิจิทัลของบคุคล 

ภายนอกท่ีลงทะเบยีนรับบริการ หรือ

ทำธุรกรรมดิจิทัลกับกรมโยธาธิการ

และผังเมือง ใหเปนไปตาม พ.ร.บ.

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

1. จำนวนคร้ังในการเรียกใช

บริการ Authentication 

service เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 

ตอป ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการรอยละ 80 และ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป 

                                          ศทส. 15,687,000 

2. โครงการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลขนาดใหญ  

(Big Data) สำหรับกรม

โยธาธิการและผังเมือง  

ระยะท่ี 1  

1. มีระบบรวบรวม จัดเก็บ และ

วิเคราะหขอมูลสำหรับขอมูลขนาด

ใหญ (Big Data) และระบบการนำ 

เสนอขอมูลเชงิบูรณาการสำหรับ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  

1. จำนวนคร้ังในการเรียกใช

ขอมูลจากระบบขอมูลขนาด

ใหญ (Big Data) เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 20 ตอปความพึง

พอใจของผูใชขอมูล 

                                          ศทส. 51,409,000 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 

| กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

  

งบประมาณ 

  

  
2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2. บุคลากรของกรมฯ ไดรับการถาย 

ทอดองคความรูและพัฒนาทักษะ

เก่ียวกับการบริหารจัดการขอมูล

ขนาดใหญ และการวิเคราะหขอมูล

ขนาดใหญ 

3. มีตนแบบ Application ท่ีนำขอมูล

เปดท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง

คัดเลือกมาพัฒนาใหเปนนวัตกรรม

หรือบริการใหม ท่ีสามารถนำมาตอ

ยอดการพัฒนาใหเปนบริการท่ี

สามารถใชงานไดจริง 

รอยละ 80 และเพ่ิมขึ้น 

รอยละ 10 ตอป ผลการ

ประเมินความรู/ความเขาใจ

ของบคุลากรท่ีไดรับอบรม

เก่ียวกับการบริหารจัดการ

ขอมูลขนาดใหญจำนวน 

application ตนแบบ 1 

application 

3. โครงการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลขนาดใหญ  

(Big Data) สำหรับ 

กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง ระยะท่ี 2 

1. มีโมเดลการวิเคราะหขอมูลดานการ

วางและจัดทำผงัเมือง และการพัฒนา

เมือง สำหรับใชพยากรณในอนาคตได

อยางมีความเท่ียงตรงมากขึ้น และ 

ลดภาระการทำงานในกระบวนการ 

และลดความผดิพลาดของขอมูล 

2. มีบุคลากรกรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองท่ีมีสมรรถนะ/ศักยภาพ และ

มีองคความรูดานการพัฒนาและ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโมเดลการ

วิเคราะหขอมูลแบบตาง ๆ  อันจะ

สามารถขยายขดีความสามารถของ

กรมดานการใชประโยชนขอมูลดาน

อ่ืน ๆ ของกรมท่ีมีอยูเปนจำนวนมาก

ใหเกิดประโยชนสูงสุดได  

1. ความพึงพอใจของผูใชขอมูล

รอยละ 80 และเพ่ิมขึ้น 

รอยละ 10 ตอป 

2. ผลการประเมินความรู/

ความเขาใจของบุคลากรท่ี

ไดรับอบรมเก่ียวกับการ

พัฒนาโมเดลในการ

วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

                                          ศทส. 9,912,000 

4. โครงการพัฒนาระบบ

สำรวจและวิเคราะห

1. มีเคร่ืองมือสำหรับการสำรวจจัดเก็บ 

และวิเคราะหขอมูล เพ่ือสนับสนุน

กระบวนการปฏิบัตงิานตดิตาม

- ความพึงพอใจของผูใช

ระบบงานรอยละ 80 และ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป 

                                          สวป. 13,210,000 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 

| กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

  

งบประมาณ 

  

  
2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ขอมูลเพ่ือการประเมินผล

ผังเมือง 

ประเมินผลผัง โดยสามารถบันทึกและ

แสดงผลขอมูลในรูปแบบขอมูลทาง

ภูมิสารสนเทศได  

5. โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการวาง 

ผังเมืองดวยเคร่ืองมือ

ดิจิทัล 

1. มีเคร่ืองมือสำหรับชวยในการเชื่อม 

โยงขอมูลเก่ียวของกับการวางผังเมือง 

เชน โครงการการพัฒนา,  

ผังการใชประโยชนท่ีดินเดิม, จำนวน

ประชากรในแตละพ้ืนท่ี, เสนทางการ

คมนาคม, พ้ืนท่ีปา เพ่ือนำมาเปน

ขอมูลสนับสนุนการจัดทำผังเมือง และ

ขอกำหนดการใชประโยชนท่ีดินมี

เคร่ืองมือสำหรับจัดทำขอกำหนดการ

ใชประโยชนพ้ืนท่ีในแตละบริเวณเปน 

Scenario เคร่ืองมือสำหรับการจำลอง

ความหนาแนนของการวางผงั แบบ 3 

มิติ ท่ีสามารถคำนวณผลกระทบดาน

ประชากรและสิ่งแวดลอม ของการวาง

ผังในแตละ Scenario 

- ความพึงพอใจของผูใช

ระบบงานรอยละ 80 และ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป 

                                          สปภ. 

สผม. 

5,300,000 

6. โครงการพัฒนาระบบ

ตรวจงานแผนท่ีผงัเมือง 

1. มีเคร่ืองมือสำหรับสนับสนุนงาน

ตรวจทาน ตรวจสอบ ใหความเห็น 

และแกไขขอกำหนดการใชประโยชน

ท่ีดินตามกฎกระทรวงกับแผนผังการ

ใชประโยชนท่ีดิน ท่ีสามารถรองรับ

การสงตองาน หรือผลการพิจารณา 

ตรวจสอบ/ตรวจทาน ไปยังเจาหนาท่ี

ท่ีเก่ียวของไดตามขั้นตอนการ

ปฏิบตัิงาน 

- ความพึงพอใจของผูใช

ระบบงานรอยละ 80 และ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป 

                                          กนต. 

สผม. 

4,740,000 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 

| กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

  

งบประมาณ 

  

  
2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

7. โครงการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลการบริหาร

จัดการเคร่ืองจักรกล

สำหรับงานบูรณะและ

บำรุงรักษา 

1. มีเคร่ืองมือสำหรับจัดการขอมูล

เก่ียวกับการบริหารจัดการการยืม คืน 

การตรวจสภาพ การซอมบำรุง

เคร่ืองจักรกล สำหรับงานบูรณะและ

บำรุงรักษาใหเปนขอมูลดิจิทัล   

- ความพึงพอใจของผูใช

ระบบงานรอยละ 80 และ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป 

                                          กบร. 9,800,000 

8. โครงการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลการติดตาม

และประเมินผลโครงการ

จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา

พ้ืนท่ี   

1. มีเคร่ืองมือท่ีสามารถรองรับการ

จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ การ

วิเคราะหขอมูล และการประเมินผล

โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีได

อยางมีประสิทธิภาพ 

- ความพึงพอใจของผูใช

ระบบงานรอยละ 80 และ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป 

                                          สจพ. 8,035,000 

9. โครงการพัฒนาระบบ

การจัดประชุมแบบไร

กระดาษ 

 

1. มีระบบการจัดประชุมของกรมโยธาธิ

การและผังเมืองท่ีสามารถสนับสนุน

การดำเนินงานท่ีเก่ียวกับคณะกรรม/

อนุกรรมการ/คณะทำงาน และการ

จัดประชุมท่ีเก่ียวของท้ังในภารกิจ

หลัก และภารกิจสนับสนุน รวมท้ัง

สนับสนุนการจัดการประชุมผูบริหาร

ของกรมโยธาธิการและผงัเมืองได

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบการจัดประชุมท่ีรองรับการจัด

ประชุมแบบไรกระดาษ ท่ีสามรรถ

ใหบริการไดท้ังกับการจัดประชุม

ภายในกรม และการจัดประชุม

รวมกับบุคคลภายนอกกรมฯ  

1. ความพึงพอใจของผูใช

ระบบงานรอยละ 80 และ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป 

2. ปริมาณกระดาษท่ีใชในการ

จัดประชุมท่ีลดลงรอยละ 20 

ตอป 

                                          ศทส. 8,045,000 

10. โครงการปรับปรุงระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

1. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ

กรมโยธาธิการและผังเมืองท่ีสามารถ

รองรับการปฏิบตังิานตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน 

สารบรรณ พ.ศ. 2564 

- ความพึงพอใจของผูใช

ระบบงานรอยละ 80 และ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป 

                                          ศทส. 4,440,000 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 

| กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

  

งบประมาณ 

  

  
2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

11. โครงการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการบริหารงาน

บุคลากร 

 

1. มีระบบสำหรับสนับสนุนกระบวนการ

บริหารงานบคุคล ดานการรับสมัคร

บุคคลเขารับราชการ การประเมินผล

การปฏิบตัิราชการ และการขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ใหสามารถปฏิบตัิงานแบบดิจิทัลได

ตลอดท้ังกระบวนการ 

2. มีระบบอำนวยความสะดวกใหบริการ

แกเจาหนาท่ีภายในกรมโยธาธิการ

และผังเมือง ในรูปแบบการบริการ

ตนเองแบบดิจิทัล (Digital Self 

Service) 

- ความพึงพอใจของผูใช

ระบบงานรอยละ 80 และ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป 

                                          กจ. 5,110,000 

12. โครงการพัฒนาระบบ

ติดตามการดำเนินงาน

ตามกระแสงานแบบ

ดิจิทัล (Digital 

Workflow)   

1. มีระบบสนับสนุนกระบวนการปฏิบัต ิ

งานแบบดิจิทัล และจัดการขอมูลให

เปนดิจิทัลดานการจัดทำมาตรฐาน

ดานโยธาธิการและผงัเมืองการจัดทำ

กฎหมายนิติกรรมสัญญา และการ

ดำเนินคดีดำเนินงานดานชางการ

ดำเนินงานดานงานพระราชพิธี

พลับพลาพิธี รัฐพิธี มีการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัตงิานตามworkflow 

ใหเปนกระบวนการปฏิบตัิงานแบบ

ดิจิทัล ลดเวลาการดำเนินงาน ลดเวลา

ในการรับสงขอมูล ลดเวลาในการ

ประมวลผลขอมูล 

- ความพึงพอใจของผูใช

ระบบงานรอยละ 80 และ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป 

                                          ศทส. 8,444,000 

13. โครงการพัฒนาระบบการ

ประเมินสวนราชการและ

การบริหารความเสี่ยง  

  

1. มีระบบสนับสนุนการดำเนินงานดาน

การพัฒนาระบบราชการ ของกรม

โยธาธิการและผังเมือง ท่ีสามารถ

เชื่อมโยงขอมูลท่ีเก่ียวของจากระบบ

- ความพึงพอใจของผูใช

ระบบงานรอยละ 80 และ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป 

                                          กพร. 3,370,000 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 

| กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

  

งบประมาณ 

  

  
2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

สารสนเทศอ่ืน ๆ ภายในกรมไดเพ่ือ

นำขอมูลมาสนับสนุนการดำเนินงานมี

ระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวน 

การปฏิบตัิงานแบบดิจิทัลดานการ

บริหารความเสี่ยง ของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

14. โครงการพัฒนาระบบ

รายงานผลการ

ดำเนินงานสำหรับการ

ตรวจราชการ 

 

1. มีระบบการรายงานผลการดำเนินงาน

สำหรับการตรวจราชการ ท่ีสามารถ

เชื่อมโยงขอมูลจากระบบสารสนเทศ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบตัิงานแบบดิจิทัลดานการตรวจ

ราชการ 

- ความพึงพอใจของผูใช

ระบบงานรอยละ 80 และ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป 

                                          สตร./กตร. 2,990,000 

15. โครงการพัฒนาระบบ

จัดการและสืบคนองค

ความรูแบบอัจฉริยะ 

(Knowledge 

Management)  

 

1. มีระบบสนับสนุนการจัดการองค

ความรู ท่ีสามารถสบืคนขอมูลไดจาก

หลายแหลงและหลายรูปแบบขอมูล

ภายในกรมฯ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 

องคความรูใหมใหกับบคุลากรของกรม

โยธาธิการและผังเมือง  

1. จำนวนคร้ังในการสืบคน

ขอมูล จำแนกตามแหลง 

ขอมูล 

2. ความพึงพอใจของบคุลากร

ภายในกรมท่ีใชระบบงาน 

                                          สบม. 1,940,000 

16. โครงการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการบริหารงาน

ภาครัฐ 

 

1. มีระบบสนับสนุนการปฏิบตัิงานแบบ

ดิจิทัลดานการบริหารภาครัฐ ไดแก 

  1) การจัดการยานพาหนะ  

  2) การประเมินผลการจัดการ  

      เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  3) การรายงานผลการทดสอบระบบ  

  4) การจัดการกิจกรรมงานจิตอาสา   

  5) การจัดการภาคีเครือขาย  

  6) การจัดการสื่อเผยแพร 

     ประชาสัมพันธ   

  7) การตรวจสอบภายใน 

1. จำนวนคร้ังในการใชงาน

ระบบ จำแนกตามระบบงาน 

2. ความพึงพอใจของผูใช

ระบบงาน 

                                          ศทส. พัฒนาเอง 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

  

งบประมาณ 

  

  
2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

17. โครงการปรับปรุง

กระบวนการทำงานเพ่ือ

รองรับการปฏิรูปทาง

ดิจิทัล   

1. กรมโยธาธิการและผังเมืองมีกระบวน 

การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ และคูมือ

การปฏิบตัิงานท่ีสอดคลอง และมี

ความเหมาะสมกับทิศทางการปฏิรูปสู

การเปนองคกรดิจิทัล 

2. บุคลากรของกรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองเกิดการเรียนรูและตระหนักถึง

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดวยตนเองอยางเปนระบบ 

1. จำนวนคูมือการปฏิบตัิงาน 

ท่ีมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับการปฏิรูปสู

การเปนองคกรดิจิทัล 

จำนวน 17 กระบวนการ 

2. จำนวนกระบวนการท่ีไดรับ

การปรับปรุงและทดลองใช

งานไดประสบความสำเร็จ

ตามตัวชี้วัดของกระบวนการ 

                                          คณะทำงาน

พัฒนา

สถาปตยกรรม

องคกร (EA 

Working 

Group) 

ดำเนินการเอง 

กลยุทธ S3 : เพ่ิมชองทางในการติดตอ สื่อสาร และประชาสัมพันธ รวมท้ังการสรางการมสีวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ผานระบบดิจิทัลเพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในวงกวาง  

 ท้ังในและตางประเทศ  

1. โครงการพัฒนา 

Platform กลางแบบอัจ

ริยะของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

1. มีศูนยรวมบริการดิจิทัลดานโยธาธิ

การและผังเมืองท่ีสามารถใหบริการ

ไดแบบเบ็ดเสร็จท่ีจุดเดียว (one-

stop service) และใหบริการไดอยาง

อัจฉริยะ 

2. มีบริการดิจิทัลดานการใหคำปรึกษา

แบบอัจฉริยะเก่ียวกับการผังเมือง 

การพัฒนาเมือง การอาคาร การ

บริการดานชาง รวมท้ังการใหคำ 

ปรึกษาดานกฎหมายเก่ียวกับโยธาธิ

การและผังเมือง ท่ีสามารถใหบริการ

ไดท้ังแบบอัตโนมัติและแบบบริการ

โดยบุคลากรของกรมฯ 

3. มีบริการดิจิทัลดานการอุทธรณ

เก่ียวกับงานโยธาธิการและผงัเมือง   

มีบริการขอมูลกฎหมาย และ

มาตรฐานดานโยธาธิการและผังเมือง 

ท่ีสามารถสบืคนไดแบบอัจฉริยะ และ

1. จำนวนคร้ังในการเขาใช

บริการท่ีอยูบน Platform 

กลาง 

2. จำนวนคร้ังในการสืบคน

ขอมูลกฎหมายและ

มาตรฐานท่ีไดขอมูลท่ีตรง

กับความตองการของผูท่ี

สืบคน 

3. ความพึงพอใจของผูรับ 

บริการใหคำปรึกษาแบบ

อัจฉริยะ 

4. จำนวนความคดิเห็นท่ีมีการ

กลาวถึงกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง (ท้ังแงบวกและ 

แงลบ) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ศทส. พัฒนารวมกับ

โครงการท่ี 3  

ในกลยุทธท่ี 1 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

  

งบประมาณ 

  

  
2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

สามารถแนะนำขอมูลอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของแกผูรับบริการได  

4. มีชองทางการรับชำระเงินท่ีใหความ

สะดวกและมีความปลอดภัยในการทำ

ธุรกรรมแกผูรับบริการ  

5. มีชองทางรับฟงความคิดเห็นและ

ประมวลผลความคิดเห็นจากผูใช 

บริการของกรมจากชองทางตาง ๆ 

แบบอัตโนมัติ  

2. โครงการประเมินผลการ

รับรูและความเขาใจ

เก่ียวกับการดำเนินงาน

ของกรมโยธาธิการ 

และผังเมือง 

1. มีผลการสำรวจ/ขอมูลสำหรับ

ปรับปรุงการใหบริการและ

กระบวนการปฏิบัตงิานของกรม

โยธาธิการและผัง 

- ผลการสำรวจความพึงพอใจ

และการรับฟงความคดิเห็น

เก่ียวกับบริการดิจิทัลตาง ๆ 

ของผูรับบริการของกรม

โยธาธิการและผังเมืองผาน

ชองทางดิจิทัล 

                     ปชส. ดำเนินการเอง 
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6.2. ยุทธศาสตรท่ี 2  บริหารจัดการและใหบริการขอมูลอยางปลอดภัย เชื่อมโยง และเปดเผยตามกรอบ

ธรรมาภิบาลขอมูล 

6.2.1. ยุทธศาสตร 

Content 

 

บริหารจัดการและใหบริการขอมลูอยางปลอดภัย เชื่อมโยง และ

เปดเผยตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูล 

การบริหารขอมูลและเน้ือหาสาระอยางเหมาะสม (Content: Optimized Content Management)  

การบริหารจัดการขอมูล6 และสรางสรรคเนื้อหาสาระความรู เผยแพร ตอยอดและนำความเชี่ยวชาญไป

ใชไดอยางเหมาะสม 

การบริหารจัดการขอมูลตามมาตรฐานขอมูลดานการผงัเมอืงและโยธาธิการ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

โดยการบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสรางขอตกลงในการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนและใช

ขอมูลรวมกันอันจะเปนการลดความซ้ำซอนในการจัดการขอมูล และมีความปลอดภัย โดยเฉพาะการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

การจัดการ ประมวลผล และเปดเผยขอมูลที่มุงเนนการสรางสรรคเนื้อหาสาระ และองคความรูที่เปน

ประโยชนตอการดำรงชีวิต และประกอบธุรกิจของภาคสวนตาง ๆ  ทั้งภาคประชาชน ผูประกอบการ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีการใหบริการและการวิเคราะหเนื้อหาสาระผานระบบดิจิทัลไดอยางสะดวก 

และสอดคลองกับความตองการและเกี่ยวของของแตละภาคสวน 

 

6.2.2. เปาประสงค (Objectives) 

O1 ประชาชน ผู มีสวนไดสวนเสียไดรับขอมูล เนื ้อหาสาระ และองคความรู เกี ่ยวกับการ

ดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการผังเมืองและโยธาธิการที่เหมาะสมและทันตอสถานการณ 

O2 ผูประกอบธุรกิจ นักลงทุน และภาคเอกชนสามารถตรวจสอบและสืบคนขอมูล เนื้อหา

สาระ และองคความรูเชิงวิเคราะหที่เปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจ 

 
6 ขอมูล (Data) หมายถึง ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริงหรือเรื่องอ่ืนใด ไมวาจะไดจัดทำไวในรูปของเอกสาร แฟม 
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ภาพถายดาวเทียม ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล หรือวิธีอ่ืนใดที่ทำใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 
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O3 หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินมีความรวมมือใน

การบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการขอมูล เนื้อหาสาระ และองคความรูรวมกันไดอยาง

เปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

O4 กรมโยธาธิการและผังเมืองมีการจัดการมาตรฐานขอมูลดานการผังเมืองและโยธาธิการ 

เพื่อการบูรณาการรวมกันทั้งภายในและภายนอก 

 

6.2.3. ตัวชี้วัด  

Key Results - KR Indicator - KPI 

KR1   Reduction – ลด  

เวลาในการสืบคนขอมูล และประมวลผลขอมูล

ดิบ 

- จำนวนสารสนเทศที่ไดรับการวิเคราะหและ

จัดทำเปนรายงานที่สรุปประเด็นสำคัญหรือ

อินโฟกราฟก รอยละ 5 ตอไตรมาส 

- จำนวนการสืบคนทีเ่พิ่มข้ึนดวยจำนวนเวลาที่

ลดลงในการสืบคน รอยละ 5 ตอไตรมาส 

KR2   Acceleration เรง  

การจัดทำมาตรฐานดานการผังเมืองและ 

โยธาธิการรวมถึงขอมลูตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

จำนวนมาตรฐานในแตละหมวดขอมลูทีเ่กี่ยวของ   

รอยละ 5 ตอไตรมาส 

KR3: Collaboration รวม  

สรางความรวมมือระหวางสวนกลางและสวน

ภูมิภาคในการบูรณาการขอมูล 

จำนวนองคความรูทีเ่พิ่มข้ึนตอหนวยงาน 

รอยละ 5 ตอไตรมาส 

KR4: Elevation   ยก  

ระดับการรบัรูถึงแบรนดและภาพลักษณของกรม

โยธาธิการที่เปนผูนำทาง Phygital 

- จำนวนการรบัรูของประชาชน เพิ่มข้ึน รอยละ 

5 ตอไตรมาส 

 

6.2.4. กลยุทธ  

S1 การจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ มีมาตรการสำคัญ ดังน้ี 

 การกำหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการ

ขอมูล เน้ือหาสาระ และองคความรูแบบดิจิทัลดานการผังเมืองและโยธาธิการโดย

บูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกกรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง 
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 จัดทำธรรมาภิบาลขอมูลดานการผงัเมอืงและโยธาธิการ โดยสรางความรวมมือและ

ขอตกลงรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผังเมืองและโยธาธิการเพื่อ

กำหนดกรอบความรับผิดชอบและการจัดการขอมูลดิจิทัลรวมกันอยางชัดเจน 

S2 การจัดทำมาตรฐานขอมูลดานการผังเมืองและโยธาธิการเพื่อเปนกรอบในการบริหาร

จัดการขอมูลดิจิทัลภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง มีมาตรการสำคัญ ดังน้ี 

 ศึกษา สำรวจ และกำหนดมาตรฐานขอมูลที ่ เก ี ่ยวของกับการผังเม ืองและ 

โยธาธิการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประกาศเปนกรอบแนวทางการ

ปฏิบัติรวมกันไดอยางเหมาะสม 

 สงเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนการเปดเผยขอมูล 

การแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงขอมูลดานการผังเมือง การพัฒนาตามผังเมือง การจัดรูป

ที ่ดิน การควบคุมอาคาร การบริการดานชาง และดานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวของโดย 

บูรณาการรวมกับภาคสวนตาง ๆ  ที่เกี่ยวของทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน

ทองถ่ิน 

 ติดตามและประเมินผลการนำมาตรฐานขอมูลดานการผังเมืองและโยธาธิการไปใช

ในการดำเนินงาน รวมทั้งปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณ 

S3 การบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ 

ผังเมืองและโยธาธิการของประเทศไทย 

 ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาแพลตฟอรมกลางการบูรณาการเช่ือมโยง แลกเปลี่ยน

ขอมูลดิจิทัลดานการผังเมืองและโยธาธิการรวมกับหนวยงานตาง ๆ  ทั้งสวนกลาง 

สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

 สงเสริม สนับสนุน ผลักดัน และใหคำปรึกษาในการบูรณาการใชงานขอมูลดิจิทัล

ผานแพลตฟอรมกลางการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลดานการ 

ผังเมืองและโยธาธิการของประเทศไทย 
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6.2.5. แผนงาน/โครงการ 

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 2 ดังแสดงในรปูที่ 35 

 

รูปที่ 35 ภาพแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 2 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรที ่2 

แผนงาน / 

โครงการ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : บริหารจัดการและใหบริการขอมูลอยางปลอดภัย เชื่อมโยง และเปดเผยตาม 

กลยุทธ S1 : การจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

1. โครงการจัดทำวิธี 

การบริหารจัดการ 

ธรรมาภิบาล

ขอมูลและกำหนด

ชุดขอมูลหลัก 

(Master Data 

Set) ของ 

กรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

 

1. มีคูมือวิธีการบริหารจัดการ 

ธรรมาภิบาลขอมูลท่ีสอดคลองกับ

พระราชบัญญตัิการบริหารงานและ

การใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล 

พ.ศ. 2562  จำนวน 1 ชุด 

2. มีสื่อมัลติมีเดียสำหรับการใหความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการบริหาร

จัดการธรรมาภิบาลขอมูลของกรม

โยธาธิการและผังเมือง สำหรับ

เผยแพรใหกับบุคลากรภายในทุก

ระดับ 

3. มีระบบสำหรับการเผยแพรและ

จัดการขอมูลชดุขอมูลหลัก (Master 

Data Sets)  จำนวน 1 ระบบ 

1. ผลการประเมินความรู/

ความเขาใจของบุคลากร

ท่ีไดรับอบรมเก่ียวกับ 

การบริหารจัดการ 

ธรรมาภิบาลขอมูล 

จำนวนคร้ังในการเรียกดู/

รับชมสื่อมัลติมีเดยี

สำหรับการใหความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการ

บริหารจัดการ 

ธรรมาภิบาลขอมูลของ

กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง 

2. จำนวนคร้ังในการเขาใช

งานระบบสำหรับการ

เผยแพรและจัดการ

ขอมูลชุดขอมูลหลัก 

(Master Data Sets)  

      

          

                          ศทส. 8,020,000 

กลยุทธ S2 : การจัดทำมาตรฐานขอมูลดานการผังเมืองและโยธาธิการเพ่ือเปนกรอบในการบริหารจัดการขอมูลดิจิทัลภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง 

1. โครงการจัดทำ

มาตรฐานการ

พัฒนาระบบ

สารสนเทศของ

กรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

1. มีการประกาศมาตรฐานการ

ออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศในรูปแบบ API สำหรับ

เผยแพรภายในกรมโยธาธิการและผัง

เมือง  

2. มีการประกาศมาตรฐาน/แมแบบการ

พัฒนาระบบสารสนเทศของกรม 

1. จำนวนคร้ังในการ

เรียกใชงาน common 

service ท่ีพัฒนาขึ้น 

2. จำนวนคร้ังในการ 

download มาตรฐาน

ไปใชงาน 

      

            

                        ศทส. 3,405,000 
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แผนงาน / 

โครงการ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
 

เพ่ือใหระบบสารสนเทศถูกพัฒนาอยู

บนมาตรฐานเดยีวกัน ลดความ

ซับซอนในดูแลการบำรุงรักษา และ

ปรับปรุงระบบงานในอนาคต   

3. มี common service ท่ีเปน

มาตรฐานสำหรับใชในงานพัฒนา

ระบบสารสนเทศของกรม 

โยธาธิการและผังเมือง 

กลยุทธ S3 : การบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ 

1. โครงการพัฒนา

แพลตฟอรมขอมูล

โยธาธิการและผัง

เมืองกลาง เพ่ือ

ใหบริการขอมูลใน

รูปแบบ อี-เซอรวิส 

1. มีแพลตฟอรมดิจิทัลในการบริหาร

จัดการและใหบริการขอมูลใน

รูปแบบ อี-เซอรวิส ซ่ึงสามารถ

รองรับการให บริการขอมูลสำหรับ

เชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกหรือ  

แอปพลิเคชันตาง ๆ  

- มี platform ขอมูลและ

ระบบเชื่อมโยแลกเปลีย่น

ขอมูล จำนวน 1 ระบบ 

                                          ศทส. 10,000,000 
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6.3. ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลอยางปลอดภัยและท่ัวถึง 

6.3.1. ยุทธศาสตร 

Technology 

 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล

อยางปลอดภัย และท่ัวถึง 

การบูรณาการสถาปตยกรรมทางสารสนเทศ : การนำเทคโนโลยี 4.0 ในกลุ มแพลตฟอรมและ

ปญญาประดิษฐมาใชในการวิเคราะห บูรณาการ สังเคราะหและสนับสนุนการตัดสินใจในระดับขอมูล 

กระบวนการ ระบบบริการ และการบริหารงาน 

การบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม และเพียงพอตอการดำเนินงานดาน

การใหบริการ และบริหารงานผานระบบดิจิทัลของบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของอยางทั่วถึง ทั้งองคกร 

การบริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ภัยคุกคาม และการบริหารจัดการความเสี่ยงทาง

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหมีความปลอดภัย และความตอเน่ืองในการใหบริการและการบริหารงาน 

**การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร” หมายความวา มาตรการหรือการดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อ

ปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอันกระทบ

ตอความมั ่นคงของรัฐ ความมั ่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั ่นคงทางทหาร และความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ 

***ภัยคุกคามทางไซเบอร” หมายความวา การกระทำหรือการดำเนินการใด ๆ โดยมิชอบโดยใช

คอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมไมพึงประสงคโดยมุงหมายใหเกิดการประทุษรายตอ

ระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลอื ่นที ่เกี่ยวของ และเปนภยันตรายที่ใกลจะถึงที่จะ

กอใหเกิดความเสียหายหรือสงผลกระทบตอการทำงานของคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลอื่น

ที่เกี่ยวของ 

 

6.3.2. เปาประสงค (Objectives) 

O1 บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถปฏิบัติงานโดยใชโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจทิลั

ที่มีประสิทธิภาพ ความเหมาะสม และเพียงพอ  
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O2 กรมโยธาธิการและผังเมืองมีการบริหารจัดการดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง 

ไซเบอร และปองกันภัยคุกคามทางไซเบอรท ี ่ม ีความสอดคลองตามขอบัญญั ติ

พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ.2562 

O3 ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื ่อการนำเทคโนโลยี 4.0 มาสนับสนุนการ

ดำเนินงานดานการผังเมืองและโยธาธิการใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป (New Normal) 

 

6.3.3. ตัวชี้วัด  

Key Results - KR Indicator - KPI 

KR1   Reduction – ลด 

ตนทุนและคาใชจายของฮารดแวร ซอฟตแวร 

การใชแรงงานคนตอหน่ึงงาน 

จำนวนกระบวนการทีม่ีความเปนอัตโนมัติ เพิม่ข้ึน 

รอยละ 10 ตอป 

KR2   Acceleration เรง  

การนำเทคโนโลยีดิจิทลัมาเพิ่มประสิทธิภาพอยาง

เหมาะสมใหกบับุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ 

บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มข้ึน ไม

ต่ำกวา รอยละ 25 ตอป 

KR3  Collaboration รวม  

พัฒนากลไกในการเฝาระวังภัยทั้งทางกายภาพ

และทางไซเบอร รวมถึงการติดตามโครงสราง

พื้นฐานดวยไอโอท ี

จำนวนมาตรการในการเฝาระวังทางกายภาพและ

ทางไซเบอร มีการดำเนินการตรวจสอบและเฝา

ระวังอยางตอเน่ืองไดอยางมปีระสิทธิภาพกวา 

รอยละ 95 

KR4  Elevation   ยก  

ระดับนวัตกรรมดิจิทลัดวยเทคโนโลยี 4.0 ในการ

สนับสนุนงานดานการผงัเมอืงและ 

โยธาธิการ 

จำนวนนวัตกรรมดิจิทลัที่ไดมีการใชจริงไมต่ำกวา 

3 ช้ินตอป 

 

6.3.4. กลยุทธ  

S1 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความกาวหนามาใชงานใหเพียงพอและเหมาะสม 

 การศึกษาและติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลที ่มีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติงานดานการผังเมืองและโยธาธิการ 

 พัฒนานวัตกรรมและแบบจำลองการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 มาสนับสนุนการ

ใหบริการและบริหารงานของบุคลากร ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูรับบริการจากภาค

สวนตาง ๆ  
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S2 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและการคุกคามทางไซเบอรตามกรอบกฎหมาย

และมาตรฐานสากล มีมาตรการสำคัญ ดังน้ี 

 กำหนดนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ไซเบอร และการปองกันภัยคุกคามไซเบอรของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐานและ

แนวปฏิบัติดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และการปองกันภัยคุกคาม

ไซเบอรของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

S3 การปกปองคุมครองขอมูลสวนบุคคล มีมาตรการสำคัญ ดังน้ี 

 กำหนดกรอบนโยบาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติดานการรักษาและคุมครองขอมูล

สวนบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบ และมีความเกี่ยวของกับการดำเนินงานของกรม

โยธาธิการและผังเมือง 

 กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติและ

ขอบัญญัติพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

 

6.3.5. แผนงาน/โครงการ 

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 3 ดังแสดงในรปูที่ 36 

 

รูปที่ 36 ภาพแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 3 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรที ่3 

ลำดับความสำคัญ ระดับที่ 1 มีความสำคัญสูงและเรงดวน ซ่ึงมีผลกระทบตอผูรับบริการของกรมฯ ใหพิจารณาดำเนินการทันท ีระดับที่ 2 มีความสำคัญสูง ใหพิจารณาดำเนินการตอไปจากระดับที่ 1 ระดับที่ 3 มีความสำคัญและไมเรงดวน ใหพิจารณาดำเนินการในภายหลัง 

แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ  

งบประมาณ 

   2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลอยางปลอดภัย และท่ัวถึง 

กลยุทธ S1 : การนำเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีความกาวหนามาใชงานใหเพียงพอและเหมาะสม 

1. โครงการจัดหา

โครงขายเชื่อมโยง

สำนักโยธาธิการ

จังหวัด (DPT SD-

WAN System) 

1. มีระบบเครือขาย

เชื่อมโยงกรมโยธา 

ธิการและผังเมือง

สวนกลางและผัง

เมืองจังหวัด 67 

จังหวัด 

2. มีระบบรักษาความ

ปลอดภยัเครือขายท่ี

มีประสิทธิภาพ 

3. มีระบบเครือขายท่ี

พรอมใหบริการ

ระบบสารสนเทศได

อยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 

1. มีเครือขายเชื่อมโยงกรม

โยธาธิการและผังเมือง

สวนกลางและสำนักงาน

โยธาธิการและผังเมือง

จังหวัด 67 จังหวัดท่ี

รวดเร็วและมีการเชื่อม 

ตอท่ีใหบริการไดตอเน่ือง 

2. มีระบบรักษาความ

ปลอดภยัเครือขายท่ี

สามารถรับมือภยัคุกคาม

ทางไซเบอรได 

3. สามารถเขาถงึบริการ

ระบบสารสนเทศสวน 

กลางจากสวนภูมิภาคได

อยางสะดวกรวดเร็ว 

4. เจาหนาท่ีดูแลระบบตอง

มีความสามารถในการ

ดูแลระบบ มีความรูความ

เขาใจในระบบบริหาร

จัดการระบบเครือขาย

และการรักษาความ

ปลอดภยัเครือขาย                                            

ศทส. 33,200,000 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ  

งบประมาณ 

   2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2. โครงการพัฒนาศูนย

คอมพิวเตอร 

สำนักงานอาคารถนน

พระรามท่ี 6 

1. ปรับปรุงระบบศูนย

คอมพิวเตอรใหเกิด

ความม่ันคงปลอดภัย

ไดมาตรฐาน และมี

ความพรอมใชงาน 

1. ระบบศูนยคอมพิวเตอรมี 

Uptime ไมนอยกวา 

99% ตอป หรือระยะ 

เวลาท่ีระบบสารสนเทศ 

ไมสามารถใหบริการได 

ไมเกิน 3.65 วันตอป                                           

ศทส. 17,227,000 

3. โครงการปรับปรุง

ระบบโครงสราง

พ้ืนฐานเครือขาย

คอมพิวเตอรความเร็ว

สูง 

1. มีระบบเครือขาย

ความเร็วสงูเชื่อม ตอ

ถึงศูนยขอมูล

สำนักงานอาคาร

ถนนพระราม 9  

ชั้น 5, สำนักงาน

อาคารถนนพระราม 

9 ชั้น 1 และ

สำนักงานอาคาร

ถนนพระรามท่ี 6 

2. มีระบบเครือขาย

ความเร็วสงูเชื่อม ตอ

ถึงสวนงานตางๆ 

ภายในกรมโยธาธิ

การและผังเมือง 

3. มีระบบเครือขายท่ี

พรอมใหบริการ

ระบบสารสนเทศ 

ไดอยางเต็ม

ประสทิธิภาพ 

1. มีระบบเครือขายความเร็ว 

10Gbps เชื่อมตอจาก

อุปกรณเครือขายการ

เชื่อมตอกลาง (Core 

Switch) ไปยังศูนยขอมูล

สำนักงานอาคารถนน

พระราม 9 ชั้น 5, 

สำนักงานอาคารถนน

พระราม 9 ชั้น 1 และ 

สำนักงานอาคารถนน

พระรามท่ี 6 

2. มีระบบเครือขายความเร็ว 

10Gbps เชื่อมตอจาก

อุปกรณเครือขายการ

เชื่อมตอกลาง (Core 

Switch) ไปยังอุปกรณ

เครือขายการกระจายการ

เชื่อม ตอ (Access 

Switch) 

3. มีระบบเครือขายเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตความเร็ว 

1000/500 Gbps จาก

เครือขายกลาง (Core 

Switch) สำนักงาน                                           

ศทส. 71,800,000 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ  

งบประมาณ 

   2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

อาคารถนนพระราม 9 

จำนวน 2 วงจร ทำงาน

แบบ Active-Standby 

4. เจาหนาท่ีดูแลระบบตอง

มีความสามารถในการ

ดูแลระบบ มีความรูความ

เขาใจในระบบบริหาร

จัดการระบบเครือขาย

และการรักษาความ

ปลอดภยัเครือขาย  

4. โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

เครือขายภายในและ

โครงขาย Fiber Optic 

1. มีระบบเครือขาย

ความเร็วสงูเชื่อมตอ

ถึงสวนงานตางๆ

ภายในกรมโยธาธิ

การและผังเมือง 

2. มีระบบเครือขายท่ี

พรอมใหบริการ

ระบบสารสนเทศได

อยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 

1. มีระบบเครือขาย

ความเร็ว 10Gbps 

เชื่อมตอจากอุปกรณ

เครือขายการเชื่อมตอ

กลาง (Core Switch) ไป

ยังอุปกรณเครือขายการ

กระจายการเชื่อมตอ 

(Access Switch) 

2. สามารถใหบริการระบบ

สารสนเทศแกผูใชงาน

ภายในกรมโยธาธิการ

และผังเมืองไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ                                           

ศทส. 84,800,000 

5. โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบ

คอมพิวเตอร 

แมขาย 

1. สามารถใหบริการ

ทรัพยากรระบบ

คอมพิวเตอรแมขาย 

สำหรับหนวย งาน

ภายในกรมโยธาธิ

การและผังเมือง 

1. สามารถใหบริการ

คอมพิวเตอรแมขาย 

สำหรับหนวยงานภายใน

กรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองตามการรองขอ 

ไดอยางรวดเร็วใน

ระยะเวลาไมเกิน 1 วัน                                           

ศทส. 111,590,000 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ  

งบประมาณ 

   2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ตามการรองขอได

อยางรวดเร็ว 

2. ระบบเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขาย

มีความพรอมใชงาน

ตลอดเวลา 

3. มีระบบจัดเก็บขอมูล

สวนกลางใหบริการ

แกสวนงานตางๆ 

ของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

4. มีระบบท่ีสามารถ

ติดตามการใชงาน

ทรัพยากรของระบบ

คอมพิวเตอรแมขาย

แบบครบวงจร  

5. มีประสิทธิภาพ

รองรับความตอง 

การของระบบงาน

ตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น

จากแผนปฏบิัติการ

ดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 

2569  

2. ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร

แมขายมีอัตรา Uptime 

ไมนอยกวา 99% ตอป 

หรือระยะเวลาท่ี 

ศูนยคอมพิวเตอรไม

สามารถใหบริการได 

ไมเกิน 3.65 วันตอป 

3. มีการจัดเก็บขอมูลแบบ

รวมศูนย ท่ีสามารถเขาใช

งานไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

4. มีระบบติดตามการใชงาน

ท่ีสามารถตรวจสอบ

ปญหาและแจงเตือนแก

เจาหนาท่ีผูดูแลระบบได

แบบเรียลไทม 

5. สามารถใหบริการระบบ

สารสนเทศและระบบ 

งานตางๆไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 

6. เจาหนาท่ีดูแลระบบตอง

มีความสามารถในการ

ดูแลระบบ มีความรูความ

เขาใจในระบบบริหาร

จัดการเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขายได 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ  

งบประมาณ 

   2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

6. โครงการจัดหาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบคอมพิวเตอรแม

ขาย อาคารถนน

พระรามท่ี 6 

1. สามารถใหบริการ

ทรัพยากรระบบ

คอมพิวเตอรแมขาย 

สำหรับหนวยงาน

ภายในกรมโยธาธิ

การและผังเมืองตาม

การรองขอไดอยาง

รวดเร็ว 

2. ระบบเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขาย

มีความพรอมใชงาน

ตลอดเวลา 

3. มีระบบท่ีสามารถ

ติดตามการใชงาน

ทรัพยากรของระบบ

คอมพิวเตอรแมขาย

แบบครบวงจร  

4. มีประสิทธิภาพ

รองรับความตอง 

การของระบบงาน

ตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น

จากแผนปฏบิัติการ

ดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 

2569  

1. สามารถใหบริการ

คอมพิวเตอรแมขาย 

สำหรับหนวยงานภายใน

กรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองตามการรองขอได

อยางรวดเร็วในระยะ 

เวลาไมเกิน 1 วัน 

2. ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร

แมขายมีอัตรา Uptime 

ไมนอยกวา 99% ตอป 

หรือระยะเวลาท่ี 

ศูนยคอมพิวเตอรไม

สามารถใหบริการได 

ไมเกิน 3.65 วันตอป 

3. สามารถใหบริการระบบ

สารสนเทศและระบบงาน

ตางๆ ไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 

4. เจาหนาท่ีดูแลระบบตอง

มีความสามารถในการ

ดูแลระบบ มีความรูความ

เขาใจในระบบบริหาร

จัดการเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขายได                                           

ศทส. 47,000,000 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ  

งบประมาณ 

   2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

7. โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการกู

คืนระบบจากภัยพิบัต ิ

(Disaster 

Recovery) 

1. ระบบการกูคืนระบบ

จากภัยพิบัต ิ

สามารถนำขอมูล

และระบบ

สารสนเทศกลับมา

ใหบริการไดอยาง

ถูกตอง 

2. ระบบการกูคืนระบบ

จากภัยพิบัต ิ

สามารถกูคืนระบบ

ในระนะเวลาอันสั้น 

3. สามารถใหบริการ

ขอมูลและระบบ

สารสนเทศไดอยาง

ตอเน่ือง 

1. การกูคืนระบบจากภัย

พิบัติมี RTO ไมเกิน  

8 ชั่วโมง และ RPO  

ไมเกิน 24 ชั่วโมง 

2. ระบบสารสนเทศมี 

Uptime ไมนอยกวา 

99% ตอป หรือระยะ 

เวลาท่ีระบบสารสนเทศ

ไมสามารถใหบริการได 

ไมเกิน 3.65 วันตอป 

                                          

ศทส. 20,100,000 

8. โครงการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการระบบ

คอมพิวเตอรและ

เครือขายคอมพิวเตอร  

(IT Infrastructure 

real-time 

monitoring and 

management 

system) 

1. สามารถตรวจสอบ

สถานะ ระบบโครง 

สรางพ้ืนฐานและ

ระบบสารสนเทศ

ตางๆ ไดอยางรวด                                                                                                                          

เร็วมีระบบแจงเตือน

ใหผูดูแลระบบทราบ

ตามเงื่อนไขกำหนด 

2. สนับสนุนโครงสราง

พ้ืนฐานสารสนเทศ

ของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง ใหเปน 

ไปตาม พรบ.การ

รักษาความม่ันคง

1. มีการกำหนดคณะทำงาน

ในการบริหารจัดการ

ระบบคอมพิวเตอรและ

เครือขายคอมพิวเตอรท่ี 

มีหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจนในการ

รับทราบและเขาถงึปญหา

ท่ีชัดเจน 

2. มีระบบบริหารจัดการ

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน

และการติดตามสถาณะ

ของระบบสารสนเทศได

แบบรวมศูนย 

                     

  



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ  

งบประมาณ 

   2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ปลอดภยั 

ไซเบอร พ.ศ. 2562 

3. สามารถบริหาร

จัดการระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานได

แบบรวมศูนย 

3. มีระบบท่ีแจงเตือนให

เจาหนาท่ีผูดูแลระบบ

สามารถทราบถึงปญหาได 

9. โครงการซอมแซม

และบำรุงรักษา

อุปกรณเครือขาย

คอมพิวเตอร 

1. กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองสามารถให 

บริการระบบ 

เครือขายสื่อสาร

ขอมูลท้ังสำนักงาน

สวนกลางและ

สำนักงานสวน

ภูมิภาคไดอยาง

ตอเน่ือง 

2. กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองมีระบบ

คอมพิวเตอรแมขาย

และระบบสารสน- 

เทศพรอมใหบริการ

ตลอดเวลา 

3. กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองมีระบบ

รักษาความปลอด 

ภัยเครือขายและ

ระบบสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ความสามารถท่ี

รองรับเทคโนโลยี

ปจจุบัน  

1. ใหบริการระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต และระบบ

บริการเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขาย

เสมือน โดยมีระดับของ

การใหบริการ ไมต่ำกวา 

99% ตอป หรือ 

ไมสามารถใหบริการ 

(Down Time)   

ไดไมเกิน 3.65 วัน ตอป 

 

                     

ศทส. 78,430,000 

 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 

| กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

     

 

147

แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ  

งบประมาณ 

   2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

10. โครงการปรับปรุง

หองฝกอบรม

คอมพิวเตอร  

อาคาร 4 ชั้น 5 

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง พระราม 9 

กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง มีหองฝกอบรม

ท่ีทันสมัย รองรับ

จำนวนผูเขาอบรมท่ี

สามารถยึดหยุนนไดไม

นอยกวา 70 คน และ 

มีระบบและอุปกรณ

สำหรับการฝกอบรม

อยางเพียงพอ 

1. กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง มีหองฝกอบรม 

ท่ีทันสมัยรองรับจำนวน 

ผูเขาอบรมท่ีสามารถยึด

หยุนนไดไมนอยกวา  

70 คน และมีระบบและ

อุปกรณสำหรับการ

ฝกอบรมอยางเพียงพอ 

2. มีระบบสนับสนุนการ

เรียนการสอน สำหรับ

ผูสอนและผูเรียน                      

ศทส. 7,391,000 

11. โครงการ (จัดหา

หรือเชา) ครุภัณฑ

คอมพิวเตอรเพ่ือ

ทดแทนหรือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 

1. กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง มีครุภัณฑ

คอมพิวเตอรท่ีมี

ประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมใชในการ

ปฏิบตัิงาน 

2. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอรมาใช

ทดแทนของเดิมท่ีมี

อายุการใชงานเกิน  

7 ป และไมรองรับใน

การปฏิบตัิงาน 

3. มีครุภัณฑคอมพิว- 

เตอร ท่ีรองรับความ

ตองการของระบบ 

งานตางๆ ท่ีจะเกิด 

ขึ้นจากแผนปฏบิัติ

การดิจิทัล พ.ศ. 

2565 – 2569  

1. หนวยงานในสังกัดกรมมี

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ท่ี

มีประสิทธิภาพและ

ทันสมัย สำหรับให

บุคลากรใชในการปฏบิัต ิ

งานอยางเพียงพอ 

 

                     

ศทส. 128,600,000 

 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ  

งบประมาณ 

   2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

กลยุทธ S2 : การบริหารจัดการความมัน่คงปลอดภัยและการคุกคามทางไซเบอรตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนาระบบ

ปองกันความปลอดภยั

ระบบคอมพิวเตอร 

เครือขาย และระบบ

สารสนเทศ (IT Smart 

Security) 

1. แบงสวนระบบ

เครือขาย(Network 

Zoning) ใหมีความ

ปลอดภยั 

2. มีระบบรักษาความ

ปลอดภยัเครือขายท่ี

มีประสิทธิภาพและ

สามารถรับมือภยั

คุกคามทางไซเบอร

ได 

3. มีระบบท่ีเฝาดูและ

ควบคุมการทำงาน

ของระบบรักษา

ความปลอดภยั

เครือขาย รวมถงึ

ตรวจสอบการเขาถงึ

เครือขายและระบบ

สารสนเทศตางๆ 

1. มีการกำหนด Zone ของ

ระบบเครือขายและการ

ออกแบบชุด IP Address 

ใหสอดคลองกับการจัด 

โซนของระบบเครือขาย 

2. มีระบบควบคุมการเขาถึง

ระบบเครือขาย (Next 

Generation Firewall) 

ท่ีสามารถทำงานไดอยาง

ตอเน่ือง 

3. มีระบบควบคุมการเขาถึง

ระบบเครือขายท่ีทำงาน

ระดับ Application 

Layer เพ่ือปองกัน 

การโจมตีในสวนของ 

Application ได 

4. เจาหนาท่ีดูแลระบบตอง

มีความสามารถในการ

ดูแลระบบ มีความรูความ

เขาใจในระบบบริหาร

จัดการระบบเครือขาย

และการรักษาความ

ปลอดภยัเครือขาย                                            

ศทส. 52,600,000 

2. โครงการทบทวน

หลักเกณฑและ

แนวทางปฏิบตัิตาม

พระราชบัญญตัิการ

รักษาความม่ันคง

1. กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองสามารถ

ปองกัน หรือรับมือ

กับภัยคุกคามทางไซ

เบอรไดอยางทัน 

ทวงที 

1. ผลรายงานวิเคราะห และ

ตรวจสอบประเมินความ

พรอมการให บริการ

เครือขาย พระราชบญัญัติ

การรักษาความม่ันคง

ปลอดภยัไซเบอร  

จัดทำ

หลักเกณฑและ

แนวทางปฏิบตัิ 

ตามพระราช 

บัญญตัิการ

รักษาความ                     

ศทส. 1,500,000 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ  

งบประมาณ 

   2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ปลอดภยัไซเบอร พ.ศ. 

2562 

2. กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองมีมาตรการ

ปองกัน เฝาระวัง 

รับมือ และลดความ

เสี่ยงจากภยัคุกคาม

ทางไซเบอร มิให

เกิดผลกระทบตอ

การปฏิบตัิงาน 

3. เจาหนาท่ีและ

ผูบริหารของกรม

โยธาธิการและ 

ผังเมืองมีความรู 

และตระหนักถึงภัย

คุกคามทางไซเบอร

และรับมือ ปองกัน

ภัยคุกคามทาง 

ไซเบอร 

4. ยกระดับการรักษา

ความม่ันคงปลอด 

ภัยเทคโนโลยี

สารสนเทศของกรม

โยธาธิการและ 

ผังเมืองใหมี

มาตรฐาน และ

สอดคลองกับ

ระเบียบและ

ขอบังคับและ

กฎหมายท่ีกำหนด 

 

 

พ.ศ. 2562 ของกรม

โยธาธิการและผังเมือง 

2. ผลการทดสอบความ

ตอเน่ืองระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกรมโยธาธิ

การและผังเมือง 

3. รายงานสรุปผลการ

ประเมินความเสีย่งดาน

การรักษาความม่ันคง

ปลอดภยัไซเบอร และ

การตรวจสอบดานความ

ม่ันคงปลอดภยัไซเบอร 

4. นโยบายในการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศของกรมโยธาธิ

การและผังเมือง 

5. แนวปฏิบตัิในการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศของกรมโยธาธิ

การและผังเมือง 

6. เจาหนาท่ีและผูบริหาร 

ของกรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองมีความรู และ

ตระหนักถึงภัยคุกคาม

ทางไซเบอรและรับมือ 

ปองกันภัยคุกคามทาง 

ไซเบอร 

ม่ันคงปลอดภยั

ไซเบอร พ.ศ. 

2562 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ  

งบประมาณ 

   2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

กลยุทธ S3 : การปกปองคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

1. โครงการพัฒนาระบบ

ปองกันความ

ปลอดภยัระบบ

คอมพิวเตอรเครือขาย 

และระบบสารสนเทศ 

(IT Smart Security) 

1. แบงสวนระบบ

เครือขาย (Network 

Zoning) ใหมีความ

ปลอดภยั 

2. มีระบบรักษาความ

ปลอดภยัเครือขายท่ี

มีประสิทธิภาพและ

สามารถรับมือภยั

คุกคามทางไซเบอร

ได 

3. มีระบบท่ีเฝาดูและ

ควบคุมการทำงาน

ของระบบรักษา

ความปลอดภยั

เครือขาย รวมถงึ

ตรวจสอบการเขาถงึ

เครือขายและระบบ

สารสนเทศตางๆ 

1. มีการการกำหนด Zone 

ของระบบเครือขายและ

การออกแบบชุด IP 

Address ใหสอดคลอง

กับการจัด Zone ของ

ระบบเครือขาย 

2. มีระบบควบคุมการเขา 

ถึงระบบเครือขาย (Next 

Generation Firewall) 

ท่ีสามารถทำงานไดอยาง

ตอเน่ือง 

3. มีระบบควบคุมการเขาถึง

ระบบเครือขายท่ีทำงาน

ระดับ Application 

Layer เพ่ือปองกันการ

โจมตีในสวนของ 

Application ได 

4. เจาหนาท่ีดูแลระบบตอง

มีความสามารถในการ

ดูแลระบบ มีความรูความ

เขาใจในระบบบริหาร

จัดการระบบเครือขาย

และการรักษาความ

ปลอดภยัเครือขาย                                            

ศทส. ดำเนินการพรอม

กับโครงการที่ 1  

กลยุทธ S2 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ  

งบประมาณ 

   2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2. โครงการจัดหาระบบ

ลายเซ็นดิจิทัล 

(Electronic and 

Digital Signature 

System) 

1. มีระบบบริการ 

ลงลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

(Electronic 

Signature) และการ

ลงลายมือชื่อดิจิทัล 

(Digital Signature) 

2. เพ่ิมความปลอดภยั

ในการระบุตัวตน

ผูใชงานระบบ

สารสนเทศ 

1. ใหบริการลงลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Signature) 

และการลงลายมือชื่อ

ดิจิทัล (Digital 

Signature) ลงในระบบ 

งานเอกสารของ 

กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง ได 2 ระบบงาน 

2. สามารถระบุตัวตนผูใช 

งานระบบสารสนเทศได                                           

ศทส. 9,350,000 

3. โครงการทบทวน

หลักเกณฑและ

แนวทางปฏิบตัิ ตาม

พระราชบัญญตัิ

คุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 

1. กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองมีมาตรฐาน

การรักษาความม่ัน 

คงปลอดภยัของ 

ขอมูลสวนบุคคล

อยางเหมาะสมและ

เพียงพอ 

2. กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง มีกรอบ

นโยบายและแนว 

ทางปฏิบตัิการคุม 

ครองขอมูลสวน

บุคคล ท่ีสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 

3. ยกระดับการรักษา

ความม่ันคงปลอด 

ภัยเทคโนโลย ี

1. มีมาตรฐานและมีความ

ม่ันคงปลอดภยัท้ังเชงิ

เทคนิค และการจัดการ

อยางเหมาะสม เพ่ือการ

ปฏิบตัิตามพระราช 

บัญญตัิคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. 2562 

2. สรางความรูความเขาใจ

และความตระหนัก ถงึ

ความสำคัญของกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ใหแกเจาหนาท่ีและ

ผูบริหารกรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

จัดทำหลักเกณฑ

และแนวทาง

ปฏิบตัิ ตามพระ

ราช บญัญตัิ

คุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. 

2562 

        

     

       

ศทส.  1,500,000 
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แผนงาน / โครงการ 

  

  

เปาหมาย 

  

  

ตัวชี้วัด 

  

  

ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ  

งบประมาณ 

   2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

สารสนเทศของ 

กรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองใหมี

มาตรฐานและ

สอดคลองระเบียบ

และขอบังคับของ

กฎหมาย 

4. เจาหนาท่ีของ 

กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง มีความรู

ความเขาใจและ

ความตระหนักรู

รับผิดชอบตอสิทธิ

และผลกระทบจาก

การละเมิดสิทธิความ

เปนสวนตัวของ

ขอมูลสวนบุคคล 

5. ประชาชนผูใช 

บริการสารสนเทศ

ของกรมโยธาธิการ

และผังเมืองเกิด

ความเชื่อม่ันวา

ขอมูลสวนบุคคลจะ

ไดรับความคุมครอง 
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6.4. ยุทธศาสตรท่ี 4  เสริมสรางศักยภาพดานดิจิทัลสำหรับบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของท่ัวท้ังองคกร 

6.4.1. ยุทธศาสตร 

People 

 

เสริมสรางศักยภาพดานดิจิทัลสำหรับบุคลากร 

และผูมีสวนเก่ียวของท่ัวท้ังองคกร 

การสรางประสบการณที่ดีใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ : การเพิ่มความพึงพอใจและการบอกตอทางออนไลนของ

ผูรับบริการผลสัมฤทธ์ิ 

การพัฒนาทักษะ และประสบการณดานเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 ใหแกบุคลากรของกรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองในทุกระดับ ทั่วทั้งองคกร โดยผานชองทางบริการดิจิทัลดานการฝกอบรมและถายทอดองคความรู 

การพัฒนาความรูและประสบการณใหกบัผูมสีวนเกี่ยวของกับการดำเนินงานดานการผังเมืองและโยธาธิการ

ในการใชบริการแบบดิจิทัลผานแพลตฟอรมกลางดานการผังเมืองและโยธาธิการของประเทศไทย 

6.4.2. เปาประสงค (Objectives) 

O1 บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองมีทักษะ ความรู และประสบการณดานเทคโนโลยี 4.0 

ที่เหมาะสมกับการผังเมืองและโยธาธิการ 

O2 ผูมีสวนเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ และประสบการณเกี่ยวกับการดำเนินงานผาน

ระบบดิจิทัลดานการผังเมืองและโยธาธิการของกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้ง

หนวยงานบูรณาการที่เกี่ยวของ 

O2 การพัฒนาชองทางการเรียนรูผานดิจิทัล และการจัดการองคความรูรูปแบบดิจิทัลโดยการ

มีสวนรวมกับภาคสวนตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

6.4.3. ตัวชี้วัด  

Key Results - KR Indicator - KPI 

KR1   Reduction – ลด 

วัฒนธรรมแบบสมบูรณนิยมเปนวัฒนธรรมเชิง

การทดลองและการจำลองสถานการณ 

จำนวนการระดมสมอง โดยใชเครื่องมือจำลอง

สถานการณและการทดลอง เพิ่มข้ึน รอยละ 25 

ตอป 

KR2   Acceleration  เรง  

พัฒนาทักษะความรูดานดิจิทลัของบุคลากรที่

จำเปนตองาน 

ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาตามสมรรถนะหลักใหมทาง

ดิจิทัลหรืออยางนอยหน่ึงทักษะตอคนตอไตรมาส 
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Key Results - KR Indicator - KPI 

KR3  Collaboration  รวม  

พัฒนาโครงสรางการทำงานแบบอะไจล 

ความเร็วในการพฒันางานทีเ่พิ่มข้ึน รอยละ 25 

ดวยทีมสหสาขาวิชาทั้งจากหนวยงานภายในและ

หนวยงานภายนอกที่บรูณาการกัน 

KR4  Elevation   ยก  

ระดับประสบการณที่ดีของบุคลากรภายใน 

ผูรบับริการ พันธมิตร และผูมีสวนเกี่ยวของ 

จำนวนการกดไลค จำนวนคอมเมนตเชิงบวก และ

จำนวนการแชรในแตละกิจกรรมรวมกันไมต่ำกวา 

100 

6.4.4. กลยุทธ  

S1 การพัฒนาภาวะผูนำทางดิจิทัล 

 การพัฒนาความรูหลักสูตรภาวะผูนำทางดิจิทัลใหกับผูบริหารระดับตาง ๆ  

 การจัดกิจกรรมสรางเสริมภาวะผูนำทางดิจิทัล โดยการมีสวนรวมระหวางผูบริหาร

และผูปฏิบัติงานในทุกระดับ 

S2 การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีมาตรการ

สำคัญ ดังน้ี 

 การศึกษา รวบรวมและตรวจประเมินทักษะและสมรรถนะดานดิจิทัลของบุคลากร

ตามกลุมภารกิจและความรับผิดชอบ (Digital Literacy Assessment)  

 การพัฒนาทักษะ และความรูดานดิจิทัลผานการฝกอบรม และการเรียนรูดวย

ตนเองแบบดิจ ิท ัล (e-Learning / m-Learning) และ หองเร ียนแบบเสมือน 

(Virtual Classroom) 

S3 การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและใหบริการทางดิจิทัลได

อยางตอเน่ืองและสอดคลองกับสถานการณ 

 การจัดโครงสรางองคกรและบุคลากรรับผิดชอบในการศึกษา วิจัย และการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 ที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน

ดานการผังเมืองและโยธาธิการ 

 การสงเสริม สนับสนุน และเปดโอกาสใหบุคลากรผู ปฏิบัติงานเฉพาะดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) ไดรับการอบรมเพื่อใหเปน “ผูสราง

องคกรอัจฉริยะ” ที่มีความรอบรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถ

คาดการณและเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององคกร และรองรับการ

เปลี่ยนผานเทคโนโลยีในอนาคต  
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6.4.5. แผนงาน/โครงการ  

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 4 ดังแสดงในรปูที่ 37 

 

รูปที่ 37 ภาพแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 4 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรที ่4 

แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : เสริมสรางศักยภาพดานดิจิทัลสำหรับบคุลากรและผูมสีวนเก่ียวของท่ัวท้ังองคกร 

กลยุทธ S1 : การพัฒนาภาวะผูนำทางดิจิทัล 

1. โครงการฝกอบรม

หลักสูตรรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสสำหรับ

ผูบริหารระดับสงู 

(GCEO) 

1. เพ่ือใหผูบริหารระดบั 

สูงรับทราบแนวทาง 

การประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

กับการบริหารงาน

ราชการแผนดินภายใต

นโยบายดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสงัคม 

และสอดคลองกับแผน 

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ของประเทศไทย เพ่ือ

ขับเคลื่อนองคกรสูการ

บริการภาคประชาชน

ใหเกิดความสะดวก 

รวดเร็ว และโปรงใส 

2. เพ่ือใหผูบริหารระดบัสูง

สามารถกำหนด

ยุทธศาสตรขององคกร

ภายใตนโยบายดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

และสอดคลองกับ

แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย 

3. เพ่ือใหผูบริหารระดบัสูง

มีความเขาใจกฎหมาย

ดิจิทัลท่ีมีความ

- จำนวนผูบริหารท่ี

ไดรับการอบรม 

    

    

                                  กจ. 288,000 
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แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

เก่ียวของกับการบริหาร

ราชการแผนดิน และ

นำไปประยุกตเพ่ือใช

กำหนดนโยบายองคกร 

4. เพ่ือใหผูบริหารระดบัสูง

เกิดแนวคดิในการ 

บูรณาการระบบงาน

ราชการเพ่ือการปฏิรูป

การบริหารงานราชการ

ในหนวยงานตามแนว 

ทางรัฐบาลดิจิทัล 

5. เพ่ือใหผูบริหารระดบัสูง

เขาใจแนวทางการจัด 

การขอมูลรวมถึงนำ

ขอมูลไปใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

6. เพ่ือใหผูบริหารระดบัสูง

สามารถกำหนด

นโยบายในการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไปใชในการยกระดับ

การใหบริการโดยให

สอดคลองกับพระราช 

บัญญตัิการอำนวย

ความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการไปชวย

ยกระดับการใหบริการ

ประชาชน 
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แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2. โครงการฝกอบรม

หลักสูตรการพัฒนา

ผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดบัสูง

ภาครัฐ (GCIO)  

1. เพ่ือใหผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูงภาครัฐไดปรับ

กรอบแนวคิดดาน

ดิจิทัลเพ่ือการทำงานใน

ยุคดิจิทัล และเกิดการ

สรางวิสยัทัศนรวมกัน

ของผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดบัสูง

ภาครัฐในการพัฒนา

องคกรสูรัฐบาลดิจิทัล 

2. เพ่ือใหผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูงภาครัฐ มี

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ เทคโนโลยี

ดิจิทัลตามมาตรฐาน 

สากล และมีความรูและ

ทักษะในการบริหาร

จัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. เพ่ือใหผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูงภาครัฐ

สามารถเปนผูนำใน 

การปรับเปลีย่นและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทำงานและการบริการ

ของหนวยงาน โดย

- จำนวนผูบริหารท่ี

ไดรับการอบรม 

    

    

                                   กจ. สนับสนุน 

งบประมาณ

ดำเนินการ 

จากกองทุนพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและ

สังคม 
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แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

บูรณาการการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล

และนวัตกรรมเขาเปน

สวนหน่ึงของกลยุทธ

องคกรเพ่ือสรางคุณคา

รวมกันกับทุกภาคสวน 

4. เพ่ือใหผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูงภาครัฐ

สามารถ วิเคราะห

สภาวการณปจจุบันท่ี

เก่ียวของกับการพัฒนา

ระบบสารสนเทศและ

พรอมรับมือกับทิศทาง

กับทิศทางเทคโนโลยีใน

อนาคต 

5. เพ่ือใหเกิดเครือขาย

ของผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดบัสูง

ภาครัฐอันจะทำใหเกิด

การทำงานแบบบูรณา

การขามหนวยงานให

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. โครงการฝกอบรม

หลักสูตรผูนำดิจิทัล 

(Digital Leadership) 

 

1. เพ่ือสรางความตระหนัก

ในความสำคญัและ 

การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ

การทบทวนโยบายและ

- จำนวนผูท่ีไดรับการ

อบรม 

    

    

                                   สบม.      48,800  



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 
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แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ

ขององคกรท่ีรับผิดชอบ 

2. เพ่ือใหมีความรูสราง

ความรูความเขาใจใน

การผลักดันและ 

ตัดสิน ใจใหเกิดการ

ปรับเปลีย่นกระบวน 

การทำงานและการ

ใหบริการแกประชาชน

ดวยเทคโนโลยดีิจิทัล 

3. สามารถเตรียมการเพ่ือ

การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานและพัฒนา

บุคลากรสูการยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัด 

การและการใหบริการ

ภาครัฐ 

4. ตระหนักและมีความรู

ความเขาใจในการเชื่อม 

โยงขอมูลและระบบ

การใหบริการระหวาง

หนวยงานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของเพ่ือบูรณาการ

และสรางเอกภาพการ

ใหบริการภาครัฐ 

รวมถึงการสงเสริมให

เกิดการเปดเผยขอมูล 

ท่ีเปนประโยชนตอ 

สาธารณ 
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แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

กลยุทธ S2 : การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน 

1. โครงการฝกอบรม

หลักสูตรการสราง

กระบวนการเปลี่ยนผาน

องคกรสูรัฐบาลดิจิทัล 

(Digital 

Transformation) 

1. เพ่ือใหเจาหนาท่ี 

กรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองสามารถ

ออกแบบกระบวนการ

ท่ีสนับสนุนการ

เปลี่ยนผานองคกร

ไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

2. เพ่ือใหเจาหนาท่ี 

กรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองเกิดแนวคดิใน

การบูรณาการระบบ 

งานราชการเพ่ือการ

ปฏิรูปการบริหารงาน

ราชการในหนวยงาน

ตามแนว ทางทาง

รัฐบาลดิจิทัล 

- จำนวนผูท่ีไดรับการ

อบรม 

                                           สบม.     620,000  

2. โครงการฝกอบรม

หลักสูตรขั้นตอนการ

จัดทำธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐ (Government 

Data Governance) 

1. เพ่ือสรางความรูความ

เขาใจแนวทางการ

กำกับดูแลขอมูล 

(Data Governance)  

2. เพ่ือสรางความ

ตระหนักถึงความ 

สำคัญของการบริหาร

จัดการและกำกับดูแล

ขอมูล เพ่ือใหการ

ไดมาและการนำไปใช

ขอมูลน้ันถูกตอง มี

ความม่ันคงปลอดภัย 

และมีคุณภาพ  

- จำนวนผูท่ีไดรับการ

อบรม 

                                           ศทส. อบรมใน

โครงการจัดทำ

วิธีการบริหาร

จัดการธรร

มาภิบาลขอมูล

และกำหนดชดุ

ขอมูลหลัก 

(Master Data 

Set) ของ กรม

โยธาธิการและ

ผังเมือง 

(ยุทธศาสตรท่ี 

2 กลยุทธ S1) 
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แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

3. เพ่ือพัฒนาบคุลากรสู

การยกระดับคุณภาพ

การบริหารจัดการกำ 

กับดูแลขอมูล รวมถึง

ผลักดันดำเนินการ 

และติดตามการ

บริหารจัด การขอมูล

ใหมีความโปรงใส 

และตรวจสอบได   

4. เพ่ือใหหนวยงาน

สามารถกำหนดแนว 

ทางในการจัดทำ

กรอบการกำกับดูแล

ขอมูลภายใน

หนวยงานได 

3. โครงการฝกอบรม

หลักสูตรการเขาใจ

ดิจิทัล (Digital 

Literacy) 

1. เพ่ือพัฒนาบคุลากร

กรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองทุกคนใหมี

ความตระหนัก มี

ความรู ความเขาใจ

ทักษะการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ใหเกิดประโยชนและ

สรางสรรค 

2. เพ่ือพัฒนาบคุลากร

กรมโยธาธิการและผัง

เมืองทุกคนใหมีทักษะ

การเขาดิจิทัล 

สามารถนำความรู 

ทักษะ คุณลักษณะ 

- จำนวนผูท่ีไดรับการ

อบรม 

                                          ศทส. หลักสูตร 

online จัด

โดย TDGA ไม

มีคาใชจาย 
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แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

เพ่ือใชเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการเรียนรู  

การปฏิบตัิงาน 

รวมท้ังการดำเนิน

ชีวิตประจำวันไดอยาง

เหมาะสมยัง่ยืน 

4. โครงการฝกอบรม

หลักสูตรการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลใน

หนวยงานภาครัฐ 

(Personal Data 

Protection in 

Government) 

1. เพ่ือสรางความเขาใจ

เก่ียวกับหลักการและ

สาระสำคัญของ

พระราชบัญญตัิ

คุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562  

ท้ังดานนิยามสำคัญ 

การตีความสิทธิ 

หนาท่ี การบงัคบัใช 

และบทลงโทษ 

2. เพ่ือสรางความเขาใจ

เก่ียวกับการเตรียม

ความพรอมท้ังดาน

นโยบาย แนวปฏิบตัิ 

การประเมินความ

เสี่ยง และกระบวน 

การเตรียมพรอม 

เพ่ือการปฏิบตัิให

สอดคลองตาม

กฎหมายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล 

3. เพ่ือสรางความเขาใจ

เก่ียวกับแนวปฏิบตัิ

- จำนวนผูท่ีไดรับการ

อบรม 

                                           สบม.     620,000  
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แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ดานความม่ันคง

ปลอดภยัของขอมูล

โดยเฉพาะอยางยิง่

ขอมูลสวนบุคคล

ท่ัวไปและท่ีมีความ

ออนไหว (Sensitive 

Data) ในฐานะ

เจาของขอมูลสวน

บุคคล (Data 

Subject) ผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคล 

(Data Controller)  

ผูประมวลผลขอมูล

สวนบุคคล (Data 

Processor) และ

เจาหนาท่ีคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล 

(Data Protection 

Officer - DPO)  

ตามนัยของพระราช 

บัญญตัิคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. 

2562 
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แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

5. โครงการเวทีเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนากรมโยธาธิการ

และผังเมืองสูการเปน

องคกรดิจิทัล 

1. มีการแลกเปลีย่น

เรียนรูระหวาง

หนวยงาน และ

บุคลากรภายใน 

กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง  

2. สรางความตระหนักรู

และสงเสริมการสราง

นวัตกรรม และ 

องคความรูใหม ๆ 

ภายในกรมโยธาธิการ

และผังเมือง  

1. จำนวนนวัตกรรม

อยางนอย 1 เร่ือง 

ตอป 

2. จำนวนบุคลากรท่ี

เขารวมเวที

แลกเปลีย่นเรียนรู

เพ่ิมขึ้น 

                     ศทส.      

213,000 

6. การอบรมการใช

เคร่ืองมือดานดิจิทัลหรือ

แอพพลิเคชั่นสำหรับการ

ทำงาน 

1. พัฒนาบคุลากรใหมี

ความรูดานดิจิทัลหรือ

แอพพลิเคชั่นสำหรับ 

การทำงาน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การทำงานของ

บุคลากรดานดิจิทัล

หรือแอพพลิเคชั่น

สำหรับการทำงาน 

- จำนวนผูท่ีไดรับการ

อบรม 

                     สบม. 39,000 

7. อบรมออนไลน 

e-learning  

การประยุกตใชเคร่ืองมือ

ดิจิทัลเพ่ือการทำงาน 

(ONE DPT) 

1. พัฒนาความรู ทักษะ 

ความสามารถการใช

งานระบบ (ONEDPT) 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทำงานของบคุคลากร

ผูดูแลระบบงาน 

(ONEDPT) 

- จำนวนผูท่ีไดรับการ

อบรม 

                     สบม. อบรมแบบ  

e-learning  

ใมมีคาใชจาย 
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แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

กลยุทธ S3 : การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการและใหบริการทางดิจิทัลไดอยางตอเนื่องและสอดคลองกับสถานการณ 

1. อบรมการใชซอฟตแวร

ภูมิ-สารสนเทศเบื้องตน 

รวมท้ังการจัดทำและ

เผยแพรขอมูลภูมิ

สารสนเทศ (ArcGIS 

Desktop) 

1. พัฒนาบคุลากรใหมี

ความรูพ้ืนฐานดาน

กฎหมายเก่ียวกับ

ดิจิทัลท่ีจำเปนในการ

ปฏิบตัิงาน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทำงานของบคุลากร 

3. เพ่ือใหผูท่ีผานการ

ฝกอบรม มีความรู 

ความเขาใจใน

ซอฟตแวร ArcGIS 

Desktop สามารถนำ

ความรูท่ีเรียน 

ไปใชในการปฏิบัต ิ

งานได 

- จำนวนผูท่ีไดรับการ

อบรม 

                     สบม. 93,000 

2. อบรมโปรแกรม

สารสนเทศภูมิศาสตร 

(QGIS) โดยการฝกอบรม

และฝกปฏิบตั ิ

1. เพ่ือสรางความรู

ความเขาใจเก่ียวกับ

ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

(Geographic 

Information 

System: GIS) 

2. ผูเขารับการฝกอบรม 

มีความเขาใจใน 

หลักการพ้ืนฐาน 

ของเทคโนโลยี- 

ภูมิสารสนเทศ 

3. มีความรูความเขาใจ

และบริหารจัดการ

- จำนวนผูท่ีไดรับการ

อบรม 

                     สบม. 470,000 
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แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ขอมูลในรูปแบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร

ได 

4. สามารถการวิเคราะห

เชิงพ้ืนท่ีและสามารถ

นำมาประยุกตใหเขา

กับงานของตนเองได 

3. โครงการฝกอบรม

หลักสูตรการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภยัไซเบอร

และการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลสำหรับ

ผูปฏิบตัิงานดาน

เทคโนโลยี   

(Cybersecurity for 

Technologists) 

1. เพ่ือสรางความ

ตระหนักรูในการใช

เทคโนโลยีดานความ

ม่ันคงปลอดภยัและ

การคุมครองขอมูล

สวนบุคคล 

2. เพ่ือสรางความรูความ

เขาใจกฎหมายในการ

รักษาความม่ันคง

ปลอดภยัการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลและ

เขาใจในบทบาท

หนาท่ีท่ีตองปฏบิัติ

ตามกฎหมาย 

3. เพ่ือใหมีความรูและ

ความเขาใจในกรอบ

การรักษาความม่ันคง

ปลอดภยัไซเบอร และ

การคุมครองขอมูล

สวนบุคคลตาม

แนวทางของ NIST 

Cybersecurity 

Framework และ 

- จำนวนผูท่ีไดรับการ

อบรม 

                      ศทส.      

140,000  



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบรูณ 

| กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

     

 

168

แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

NIST Privacy 

Framework 

4. เพ่ือใหมีความสามารถ

ในการวางแผน

ปองกันและรับมือกับ

วิกฤติท่ีเก่ียวกับความ

ม่ันคงปลอดภยั 

ไซเบอรไดตามหลัก 

การสากล 

5. เพ่ือใหมีการนำความรู

ไปประยุกตในการ

วางแผนรับมือเก่ียว 

กับความเสีย่งดิจิทัล

ในองคกรได 

4. โครงการฝกอบรม

หลักสูตรวิทยาการขอมูล 

(Data Science) 

1. สรางความเขาใจใน

หลักการของ

วิทยาศาสตรขอมูล

และการประยุกตใช

ในองคกร 

2. เรียนรูเคร่ืองมือและ

เทคนิคการเก็บและ

วิเคราะหขอมูลขนาด

ใหญบนพ้ืนฐานของ

วิทยาศาสตรขอมูล 

- จำนวนผูท่ีไดรับการ

อบรม 

                      สบม.     72,000  
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แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

5. โครงการฝกอบรม

หลักสูตรการจัดการ

ขอมูลนาดใหญ และการ

วิเคราะหขอมูล (Big 

Data 

Management/Data 

Analytics) 

1. เพ่ือสรางความเขาใจ

ในหลักการและ

องคประกอบของ

แพลตฟอรมเพ่ือการ

วิเคราะหขอมูล (Data 

Analytics Platform) 

และเทคโนโลยีขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data) 

2. เรียนรูกรณีศึกษาการ

นำ Big Data/Data 

Analytics ไปใช

สนับสนุนการดำเนิน 

งานตามภารกิจของ

กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง 

3. เขาใจแนวทางการ

เชื่อมโยงระบบการนำ

ขอมูลเขา การเตรียม

ความพรอมของโครง 

สรางขอมูลและเน้ือ

ขอมูล โมเดลการ

ประมวลผล การใช

เคร่ืองมือในการ

ประมวลผล และนำ 

เสนอผลการวิเคราะห 

- จำนวนผูท่ีไดรับการ

อบรม 

                      ศทส. อบรมในโครง 

การพัฒนา

ระบบขอมลู

ขนาดใหญ 

ระยะที่ 1 

(ยุทธศาสตรที่ 

1 กลยุทธ S2) 
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แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

6. โครงการฝกอบรม

หลักสูตรคลาวด 

คอมพิวติง้ และการ

พัฒนาซอฟตแวรแบบอา

จายและเดฟออปสบน

ระบบคลาวด   (Cloud 

Computing, Agile 

and DevOps 

Software) 

1. เพ่ือใหผูเขารับการ

ฝกอบรมไดรับความรู

ดาน Cloud 

Computing ท้ังหลัก 

การพ้ืนฐานเทคโนโลย ี

(IaaS Infrastructure 

as a Service) และ

การบริการของ 

Cloud (PaaS -

Platform as a 

Service) และ 

ความม่ันคงปลอดภัย 

ไซเบอรของระบบ 

Cloud 

2. เพ่ือใหผูเขารับการ

ฝกอบรมไดเรียนรู

ระบบการทำงาน และ

เรียนรูวิธีการแกไข

ปญหาเบื้องตนของ

ระบบ Cloud ทำให

สามารถใชงานบน

ระบบ Cloud ได

อยางมีประสิทธิภาพ

และเปนประโยชนตอ

การพัฒนาตอไป 

3. เพ่ือสรางความรู 

ความเขาใจ และ

ทักษะในกระบวน 

การพัฒนาซอฟตแวร

แบบอาจารย 

- จำนวนผูท่ีไดรับการ

อบรม 

                      สบม. 262,000 
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แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

4. เพ่ือสรางความรู 

ความเขาใจ และ

ทักษะในการใช

เคร่ืองมือการพัฒนา

ซอฟตแวรแบบ 

DevOps 

5. เพ่ือใหผูเขารับการ

ฝกอบรมสามารถ 

นำเทคโนโลยี Cloud 

มาบริหารจัดการ

ทรัพยากรของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในหนวยงานใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

7. โครงการฝกอบรม

หลักสูตรการพัฒนา

ซอฟตแวรแบบเว็ปเอ

พีไอ คอนเทนเนอร และ

ไมโครเซอรวิส (Web 

API, Containers and 

Microservices 

Software 

Development) 

1. เพ่ือสรางความเขาใจ 

และทักษะการพัฒนา

ซอฟตแวรแบบ API 

และการใช API 

Gateway 

2. เพ่ือสรางความเขาใจ 

และทักษะการพัฒนา

ซอฟตแวรบน 

คอนเทนเนอร 

3. เพ่ือสรางความเขาใจ 

และทักษะการพัฒนา

ซอฟตแวรดวย 

Container 

Orchestration 

4. เพ่ือสรางความเขาใจ

แนวทางการออกแบบ

- จำนวนผูท่ีไดรับการ

อบรม 

                      ศทส. 50,000 
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แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงาน 

 2564 

แผนการดำเนินงาน หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

และพัฒนาซอฟตแวร

แบบ Microservices 

5. รวมท้ังการกำกับ

ติดตามการทำงาน

ของ Microservices 

ดวย 

หมายเหตุ : ปงบประมาณ 2565 ยังไมไดรบัการจัดสรรงบประมาณ เสนอใชงบประมาณเหลือจาย 918,000 บาท หากไมไดรับงบประมาณในป 2565 สามารถดำเนินการในป งบประมาณ 2566 
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6.5. แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2565-2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

การขับเคลื่อนการพฒันาดิจิทลั และแผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปองคกรดิจิทลั ของกรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองใหบรรลุตามเปาหมายทีก่ำหนดมีองคประกอบความสำเร็จ ดังตอไปน้ี 

6.5.1. กลไกขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  

การพัฒนาดิจิทัลของกรมโยธาธิการและผังเมือง จะตองเปนไปตามขอบัญญัติพระราชบัญญัติ

ตามการบริหารงานและใหบริการภาครัฐผานระบบดิจทิัล พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กฎหมายฉบับน้ีจัดทำขึ้นเพื่อใหการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำ

บริการสาธารณะโดยหนวยงานของรัฐเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอ

การใหบริการและการอำนวยความสะดวกแกประชาชน หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการบริหารงาน

และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและชองทางดิจิทัล การบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูล

ภาครัฐ การทำงานใหมีความสอดคลองกันและเชื ่อมโยงเขาดวยกันอยางมั ่นคงปลอดภัยและมี  

ธรรมาภิบาล ทั้งน้ีเพื่อเปาหมายหลัก คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการใหบริการ

และการเขาถึงของประชาชน การเปดเผยขอมูลภาครัฐตอสาธารณะ และการสรางการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน 

กรมโยธาธิการและผังเมอืง จะขับเคลื่อนแผนการพัฒนาดังกลาวใหสำเร็จไดโดยจะตองมีกลไกเชิง

นโยบายที่ชัดเจน เขมแข็ง และตอเน่ือง อยางนอยดวยกลไกตอไปน้ี 

6.5.1.1. การกำหนดนโยบายและกำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย 

กรมโยธาธิการและผังเมืองใหความสำคัญในการแตงต้ังผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer – DCIO) อางอิงกรอบแนว

ทางการบริหารจัดการ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief 

Information Officer Management Guideline) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงปฏิรูปโดย

เปนผูขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับกรม มีหนาที่ในการสงเสริมและผลักดันใหมีการ

ปรับรูปแบบการบริการและทำงานภาครัฐใหมีความทันสมัย รวดเร็ว โปรงใส เช่ือมโยงอยางเปน

เครือขายทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ สงเสริมการพัฒนาและการนำสงนวัตกรรมบริการที่

ขับเคลื ่อนโดยความตองการที ่แทจริงของประชาชนผู ร ับบริการ บริหารจัดการใหมีการใช

ทรัพยากรเพื่อการใชประโยชนรวมกัน กำกับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งผลักดันใหมกีาร

เช่ือมโยงระบบงานและขอมูลทั้งภายในและระหวางหนวยงาน ใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรค 

มีความเหมาะสม ไดมาตรฐาน มั่นคงปลอดภัยและคำนึงถึงความเปนสวนบุคคล เพื่อการพัฒนาที่

ตอเน่ืองและย่ังยืน 
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ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) เสนอแนะเปาหมายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับกรม กำกับการ

จ ั ดทำสถาป  ตยกรรมองค  ก ร  ( Department Enterprise Architecture) 

แผนงาน โครงการ และงบประมาณเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรม รวมทั้ง

กำกับการบริหารจัดการโครงการ และบริหารจัดการทรัพยากร เพื ่อการใช

ประโยชนรวมกัน 

(2) สงเสริม ผลักดัน และดำเนินการใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการและ

การทำงานภาครัฐของกรมใหมีความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและขอมูลมา

ใชในการสรรสรางนวัตกรรมการบริการ และการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการและ

กระบวนการทำงาน ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เชื่อมโยงกันระหวางหนวยงาน

ทั้งภายในและภายนอกแบบอัตโนมัติ  

(3) สงเสริมและกำกับดูแลการพัฒนาและบริหารจัดการขอมูลที่อยูในความดูแลของ

กรมใหมีคุณภาพมีความมั่นคงปลอดภัย และเปดใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง 

แบงปน และใชประโยชน อยางสรางสรรคโดยคำนึงถึงความเปนสวนบุคคล 

รวมทั้งเชื่อมโยง และนำขอมูลรวมทั้งขอมูลขนาดใหญมาใชใหเกิดประโยชน

สูงสุดในการตัดสินใจ การพัฒนานวัตกรรมการบริการและการทำงาน ทั้งนี้เพื่อ

การสร างคุณคาร วมกันกับทุกภาคสวน (Open, Connected, and Data-

Driven) 

(4) กำกับดูแลการพัฒนาระบบงาน ขอมูล และโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลของกรม

ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ เช่ือมโยง ไมซ้ำซอน สามารถนำมา

ตอยอด และใชประโยชนรวมกันได 

(5) กำกับดูแลการพัฒนาดิจิทัลภายในกรมใหเปนตามหลักธรรมาภิบาล กำกับดูแล

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security) และการคุมครองขอมูลสวน

บ ุคคล (Privacy Data Protection) รวมท ั ้ งแก ไขเพ ิ ่มเต ิมกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ตอเน่ืองและย่ังยืน 

(6) ติดตาม สำรวจและรายงานสถานการณการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมให

คณะกรรมการหรือผูที่เกี่ยวของไดทราบ รวมทั้งจัดใหมีการบริหารจัดการความ

เสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง เพื่อการปองกันและแกไขปญหาอยางทันทวงทแีละ

เพื่อใหเกิดการพัฒนาตอยอดที่ย่ังยืน 

(7) กำกับ ใหคำปรึกษาแนะนำ และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ

ดานดิจิทัลในการปฏิบัติงาน การพัฒนานวัตกรรม และการทำงานรวมกัน 



 แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับสมบูรณ 

| กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

     

 

175

รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองคกรเพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลที่ตอเน่ืองและย่ังยืน 

(8) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กำหนดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดสรางกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของผู บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (DCIO) แตงต้ัง  

“คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล” คณะกรรมการชุดน้ีมีองคประกอบ คือ ผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (DCIO) เปนประธาน ผู อำนวยการสำนัก/กองตาง ๆ เปน

กรรมการ ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการและเลขานุการ และหัวหนาฝาย

ตาง ๆ ในสังกัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ โดยมีอำนาจหนาที่

ดังน้ี 

(1) กำหนดนโยบายการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

(2) กำหนดนโยบาย กำกับดูแล กำหนดหลักเกณฑ และพิจารณาใหความเห็นชอบ

ในหลักการการใหบริการ อัตราการใหบริการ และบูรณาการขอมูลสารสนเทศ 

และขอมูลกายภาพการผังเมือง  

(3) กำกับ ดูแล และติดตามการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง อาทิ พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ หรือระบบงาน

ตาง ๆ บูรณาการงบประมาณ และการใชขอมูลรวมกันเปนตน 

(4) สงเสริม สนับสนุน และใหขอเสนอแนะโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารและใหบริการ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(5) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

(6) พิจารณา วินิจฉัย และใหความเห็นชอบในหลักการ โครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดำเนินการ

ตามแนวทางหรือหลักเกณฑที่กำหนดไว เชน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 

มีนาคม 2547  หรือแนวทางของกระทรวงมหาดไทย เปนตน 

(7) แตงตั ้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่

เห็นสมควร 

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย 
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6.5.1.2. การกำกับดูแลการพัฒนาระบบดิจิทัลดวยสถาปตยกรรมองคกรของ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมืองไดทำการศึกษา วิเคราะห และออกแบบสถาปตยกรรม

องคกร (Enterprise Architecture) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยการมีสวนรวมกับทุก

ภาคสวนในองคกรตามภารกิจหลัก 4 ดาน คือ ดานการผังเมือง ดานการพัฒนาเมือง ดานการ

อาคาร และดานบริการดานชาง และภารกิจสนับสนุนดานการบริหารภาครัฐ (13 ดาน) การ

พัฒนาระบบดิจ ิท ัลของกรมโยธาธิการและผังเม ืองจะต องมีความสอดคลองกับกรอบ

สถาปตยกรรมองคกร ของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่กำหนดเห็นชอบรวมกันใหเปน พิมพเขียว 

หรือแผนภาพเปาหมายอนาคตของการพัฒนาองคกรสูองคดิจิทัล 

สถาปตยกรรมองคกรเปาหมายจึงเปนเครื ่องสำคัญในการบูรณาการแผนงานและ

โครงการพัฒนาโครงการยอยตาง ๆ เขาดวยกัน ดังน้ัน ดวยหลักการดังกลาว กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองควรกำหนดกลไกขับเคลื ่อนและสนับสนุนการกำกับดูแลการพัฒนาระบบดิจิท ัลและ

สถาปตยกรรมองคกร โดยการจัดต้ังคณะทำงานที่เกี่ยวของตามโครงสรางดังน้ี 

 

      
 

6.5.1.2.1. คณะกรรมการนโยบายขับเคลื ่อนการพัฒนากรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองสูการเปนองคกรดิจิทัล  

โดยอาจจะใชคณะกรรมการชุดเดิม คือ คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล 

แตใหมีการพิจารณาทบทวนองคประกอบและบทบาทหนาที่ที่อาจขยาย ดวยอำนาจ

หนาท่ีดังนี ้

คณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อน

การพัฒนากรมโยธาธิการเปนองคกร

ดิจิทัล

คณะทํางานพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร 
(EA Working Group)

คณะทํางานดานเทคนิคเพ่ือการพัฒนา
สถาปตยกรรมองคกร 

(EA Technical Group)
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(1) กำหนดนโยบาย เป าหมาย และกำก ับท ิศทางการพ ัฒนา 

(Roadmap) กรมโยธาธิการและผังเมืองสูการเปนองคกรดิจิทัล 

(Digital Transformation) 

(2) พิจารณาอนุมัติสถาปตยกรรมองคกรที่เปนเปาหมายการพัฒนา 

(Target Enterprise Architecture) อ ย  า ง น  อ ย  5 ด  า น

ประกอบดวย ดานกระบวนการทำงาน (Business Process) ดาน

แอปพลิเคชัน (Applications) ดานขอมูลและธรรมาภิบาลขอมูล 

(Data/Data Governance) ดานโครงสรางพื ้นฐานเทคโนโลยี 

(Technology/Infrastructure) และดานความมั ่นคงปลอดภัย 

ไซเบอร (Cybersecurity)  

(3) พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณเพื ่อขับเคลื ่อนการ

พัฒนากรมโยธาธิการและผังเมืองสูการเปนองคกรดิจิทัลตาม

สถาปตยกรรมองคกรที ่เปนเปาหมายการพัฒนา ซึ ่งรวมถึง

แผนงานการพัฒนาขาราชการและบุคลากรดานดิจิทัลดวย 

(4) กำกับดูแล และขับเคลื ่อนการพัฒนาองคกรใหเป นไปตาม

สถาปตยกรรมองคกรเปาหมาย (EA Governance) และแผนงาน

ที่กำหนด 

(5) ใหคำปรึกษา และคำแนะนำแกคณะทำงานพัฒนาสถาปตยกรรม

องคกร และคณะทำงานดานเทคนิคเพื ่อพัฒนาสถาปตยกรรม

องคกรใหสามารถดำเนินงานไดตามนโยบาย วัตถุประสงค และ

เปาหมายที่กำหนด 

6.5.1.2.2. คณะทำงานพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร (EA Working Group)  

มีอำนาจหนาที่ดังน้ี 

(1) สนับสนุนงานของคณะกรรมการนโยบายขับเคลื ่อนการพัฒนา 

กรมโยธาธิการและผังเมืองสูการเปนองคกรดิจิทัล ในการจัดทำราง

ทิศทางการพัฒนา (Roadmap) กรมโยธาธิการและผังเมืองสูการ

เปนองคกรดิจิทัล  

(2) ว ิ เคราะห สถานะป จจ ุบ ันของสถาป ตยกรรมองค กร (As-Is 

Enterprise Architecture) นำเสนอ ทบทวนและปร ับปรุงร าง

สถาป ตยกรรมองค กรท ี ่ เป นเป  าหมายการพ ัฒนา (To-Be 

Enterprise Architecture) ทางดานกระบวนการทำงาน (Business 
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Process) ฟงกชั่นที่ตองการของแอปพลิเคชั่น ความตองการดาน

การใชและการวิเคราะหขอมูล และความตองการดานรายงานขอมูล

ที่เปนประโยชนในการบริหารงาน และการใหบริการ  

(3) จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงรางแผนงาน และเสนองบประมาณเพือ่

ขับเคลื่อนการพัฒนากรมโยธาธิการและผังเมืองสูการเปนองคกร

ดิจิทัลตามสถาปตยกรรมองคกรที ่เปนเปาหมายการพัฒนา ซึ่ง

รวมถึงแผนงานการพัฒนาขาราชการและบุคลากรดานดิจิทัล 

(4) ประสานงาน และใหความร วมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการ

ขับเคลื ่อนการพัฒนาองคกรใหเปนไปตามสถาปตยกรรมองคกร

เปาหมาย (EA Governance) และแผนงานที่กำหนด 

(5) รายงานผลการดำเน ินงาน และปฏิบ ัต ิหน าท ี ่อ ื ่น ๆ ตามที่

คณะกรรมการนโยบายขับเคลื ่อนการพัฒนากรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองสูการเปนองคกรดิจิทัล กำหนด 

6.5.1.2.3. คณะทำงานด าน เทคน ิค เพ ื ่ อพ ัฒนาสถาป ตยกรรมองค กร   

(EA Technical Group)  

มีอำนาจหนาที่ดังน้ี 

(1) สนับสนุนงานของคณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนากรม

โยธาธิการและผังเมืองสูการเปนองคกรดิจิทัล โดยการวิเคราะห

สถานะปจจุบัน (As-Is) และออกแบบสถาปตยกรรมองคกรที่จะเปน

เป  าหมายพ ัฒนา (To-Be Enterprise Architecture) ทางด  าน

เทคนิค ประกอบดวยดานแอปพลิเคชัน ดานขอมูลและการจัดการ

ขอมูล ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

(2) ติดตามความกาวหนา และเสนอแนะนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่

เปนจะประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ

บริหารงานและการใหบริการของงกรมโยธาธิการและผังเมือง  

(3) ให ข อเสนอแนะ และสนับสนุนการทำงานทางเทคนิคใหกับ

คณะทำงานพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร (EA Working Group) ทั้ง

ดานการจัดทำรางแผนงาน งบประมาณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

(4) สนับสนุนงานการกำกับดูแล และขับเคลื่อนการพัฒนาดานเทคนิค

ตามสถาป ตยกรรมองคกรเปาหมาย (EA Governance) และ

แผนงานที่กำหนด 
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(5) รายงานผลการดำเน ินงาน และปฏิบ ัต ิหน าท ี ่อ ื ่น ๆ ตามที่

คณะกรรมการนโยบายขับเคลื ่อนการพัฒนากรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองสูการเปนองคกรดิจิทัล กำหนด 

 

6.5.2. กลไกการดำเนินงานและการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการและงบประมาณ 

การพัฒนาดิจิทัลของกรมโยธาธิการและผงัเมืองตามกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทลั พ.ศ.2565-2569 

ซึ่งไดกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาหมาย กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ พรอมทั้งประมาณ

การงบประมาณ เพื่อการดำเนินงานพัฒนาดานดิจิทัลของกรมโยธาธิการและผังเมืองใหบรรลวัุตถุประสงค

และเปาหมายที่กำหนด ปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานดิจิทัลของกรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง คือ การพิจารณาอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงานในแตละ

ปงบประมาณ 

กลไกการพิจารณากลั่นกรองโครงการ และงบประมาณรายจายประจำป มีข้ันตอนการดำเนินงาน

โดยสรุป ดังน้ี 

(1) การจัดทำโครงการพัฒนาดานดิจิทัลของภาคสวนตาง ๆ ในกรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองควรพิจารณาใหสอดคลองกับสถาปตยกรรมองคกร และแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยพิจารณาปจจัยเกี่ยวกับการบูรณาการกระบวนงาน

และขอมูลที่ใชงานรวมกัน 

(2) การพิจารณาอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปตามลำดับ

ความสำคัญและความพรอมดานดิจิทัล โดยใหความสำคัญกับโครงการบูรณาการ 

และ/หรือโครงการพัฒนาแพลตฟอรมกลางดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้โดยพิจารณา

ใหความสำคัญกับโครงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการผังเมืองและโยธาธิการดวย 

(3) การพิจารณาจัดทำโครงการบูรณาการระดับประเทศ ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง

สามารถเปนเจาภาพในการดำเนินงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ เพื่อสราง

โอกาสและชองทางในการขอร ับการสนับสน ุนงบประมาณ เช น โครงการ 

บูรณาการงบประมาณรายจายประจำปดานดิจิทัล ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน) กองทุนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของ กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 
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6.5.3. กลไกการมสีวนรวมจากหนวยงานภาคีและภาคเอกชน 

กลไกการมีสวนรวมเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการบรหิารงานและการใหบรกิารผานระบบ

ดิจิทัลของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยที่มีภาคสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของกรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง ทั้งภาคประชาชน ผูประกอบการ และหนวยงานตาง ๆ เปนจำนวนมาก ดังน้ันการสรางกลไกการ

มีสวนรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคทองถ่ินจึงมีความสำคัญเปนอยางย่ิง กลาวคือ  

(1) การประสานและบูรณาการเพื่อการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนบริการและขอมูลรวมกับ

หนวยงานภายนอกตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของ โดยการสรางความรวมมือในการกำหนด

นโยบาย การวางแผน การบริหารจัดการ การใหบริการ และจัดทำมาตรฐานและ 

ธรรมาภิบาลขอมูลรวมกัน 

(2) การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะผานชองทางดิจทิัลตาง ๆ ไดอยางสะดวก และรวดเรว็ 

และปลอดภัย รวมทั้งการติดตามความคิดเห็นผานเครือขายสังคมออนไลน  

 

6.5.4. กลไกการปรับปรุงโครงสรางการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล 

การสนับสนุนและเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งสวนกลาง 

และสวนภูมิภาค โดยมีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ใน

การนี ้ควรมีการพิจารณาปรับปรุงบทบาทหนาที ่ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่รูเทาทันความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีโครงสรางการบริหารเทคโนโลยี

ดิจิทัล ดังน้ี 
 

 
 

(1) ฝายแผนดิจิทัลและสถาปตยกรรมองคกร รับผิดชอบในการศึกษา วางแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล วางแผนจัดการสถาปตยกรรมองคกร แผนการปฏิรูปสูองคกรดิจิทัล ประสาน

การจัดทำโครงการและคำของบประมาณรายจายประจำปดานดิจิทัล ติดตาม และ

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาดิจิทัล จัดทำนโยบาย มาตรฐาน และแนว

ปฏิบัติดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการประสานแผนการ

พัฒนาบุคลากรดิจิทัล 
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(2) ฝายวิชาการและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับผิดชอบในการติดตามผลการ

ดำเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการและสนับสนุนการฝกอบรม ใหบริการ

วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการและสนับสนุนการฝกอบรม ใหบริการ

วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศภูมิศาสตรดานโยธาธิการและ 

ผังเมืองใหแกบุคลากรของกรมและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ จัดทำและพัฒนา

เอกสาร คู มือ ชุดการฝกอบรมความรู ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศ

ภูมิศาสตร พัฒนา ออกแบบ วางแผน ควบคุม และดูแลการเผยแพรสารสนเทศดาน

โยธาธิการและผังเมืองใหแกประชาชนทั่วไปทางระบบอินเทอรเน็ต 

(3) ฝายระบบคอมพิวเตอร รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดยุทธศาสตรนโยบายและจัดทำ

แผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ศึกษา วิเคราะห พัฒนา 

ออกแบบ วางแผน จัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน ภายในกรมใหเปนระบบ

และมาตรฐานเดียวกัน บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรของ

กรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดัรับมอบหมาย 

(4) ฝายระบบเครือขายสื่อสารขอมูลและจัดการฐานขอมูล รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา 

วิเคราะห พัฒนา ออกแบบระบบเครือขายสื่อสารขอมูลใหแกหนวยงานในสังกัดให

เชื ่อมโยงเปนระบบเครือขายเดียวกัน บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแล รักษาความ

ปลอดภัย และบำรุงรักษาระบบเครือขายขอมูลของกรม สนับสนุนการจัดทำการวาง

ระบบงานขอมูล และระบบงานสถิติใหแกหนวยงานใหสังกัด และปฏิบัติงานอื่นที่

เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

(5) ฝายบริหารทั่วไป  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานพิมพตางๆ การ

จัดทำงบประมาณ งานการพัสดุ งานบริหารงานบุคคลของกอง รวบรวมสถิติขอมูลเพื่อ

จัดทำแผนงานโครงการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

6.5.5. กลไกการติดตามและประเมนิผลโครงการ  

การติดตามและประเมินผลโครงการดานดิจิทัลของกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินงานตาม

กรอบและแนวทางการบริหารโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการกำหนดมาตรฐานและกระบวนการ

ดำเนินงาน การจัดทำขอกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ การจัดทำรายงานความคืบหนา การติดตาม การ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิ และประเมินผลโครงการทั้งดานแผนการดำเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณ 

โดยบูรณาการรวมกับการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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6.5.6. กลไกการบริหารการเปลีย่นแปลง  

องคประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสูการเปนองคกรดิจิทัลตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

พ.ศ. 2566 - 2569 ใหบรรลุเปาหมายและประสบความสำเร็จไดนั้น จะตองอาศัยหลักการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง (Change Management) ในระดับองคกร โดยบุคลากรขององคกรทั้งผูบริหารระดับสูง 

ผูบริหารระดับกลาง ขาราชการ และผูปฏิบัติงานทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวม ในการน้ีจึงเสนอใหมีการ

บริหารจัดการและการปฏิบัติงานใหเปนไปตามคูมือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมตามแนว

ทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เลมที่ช่ือวา "การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)" 

จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตามกรอบหลักการของพระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ในที่นี้จะขอกลาวถึง "ปจจัยตอผลสำเร็จของการเปลี่ยนแปลง (Critical Success Factors)" ซึ่ง

เปนขอเสนอสวนหนึ่งจากคูมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงขางตน ซึ่งนับวาเปนปจจัยที่จะทำใหการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาสูการเปนองคกรดิจิทัลของกรมประสบความสำเร็จ ดังน้ี 

(1) การสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอม และความพรอมของกรมเพื ่อการรองรับการ

เปล ี ่ ยนแปลงท ี ่ จะ เก ิดข ึ ้น  (Development of a climate and readiness for 

change) - การกำหนดและประกาศนโยบายดานดิจิทัลที่เกี่ยวของ การแตงตั้งและ

กำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะทำงานชุดตางๆ ที่จะขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลง การจัดกิจกรรมสรางความตระหนักรู และการฝกอบรมใหความรูและ

สรางทักษะที่จำเปนในวงกวางทั่วทั้งกรมทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค เปนตัวอยาง

การสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอม และความพรอมของกรมตอการเปลี่ยนแปลงที่

กำลังเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง 

(2) การยอมรับรวมกันในกลยุทธิ์ เปาหมาย และวิสัยทัศนของการเปลี่ยนแปลงที่กำหนด

ขึ ้น (Widely owned strategic intent, purpose and vision) - การจัดกิจกรรม

สรางความตระหนักรู การสื่อสารและประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในรับทราบ มีสวน

รวมผูกพัน รูสึกเปนเจาของรวมในการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งความเขาใจในยุทธศาสตร 

แผนงาน สถาปตยกรรมองคกรเปาหมาย ประโยชน อุปสรรคและความเสี่ยงที่ตอง

เผชิญรวมกันดวย เปนตน  

(3) ทีมผูนำระดับสูงที่กระตือรือรน และมีวิสัยทัศนกวางไกล (Energetic and visionary 

leadership in the top team) - อธิบดี และรองอธิบดี โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร

ระดับสูงดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดิจิทัล มีความกระตือรือรน มีวิสัยทัศน และใส

ใจตอการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพัฒนา 
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(4) ดำเนินการตามแผนการบริหารการเปลี ่ยนแปลงที ่วางไวอยางเหมาะสมกับเวลา 

สถานการณ และกลุมเปาหมาย (Alignment of the whole navigational style) - 

มีการจัดทำภาพเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจนในลักษณะสถาปตยกรรมองคกร รวมทั้ง

มีแผนงานโครงการที่ไดผานการพิจารณา และเห็นชอบรวมกันแบบบูรณาการ จะใชทำ

ใหโครงการตาง ๆ มีการประสานและบูรณาการเขาหากันอยางสอดคลอง และเกิด

ประโยชนในองครวมของกรม 

(5) ใหความสำคัญกับการมองภาพรวมทั้งระบบ และความคิดอยางตอเนื่อง (Continual 

focus on systems and holistic thinking) - การวิเคราะห จัดทำ และเห็นชอบ

สถาปตยกรรมในภาพรวมขององคกร เปนมุมมองการทำงานแบบบูรณาการ และการ

คิดอยางตอเน่ืองเช่ือมโยงกัน 

(6) ศึกษา และทำความเขาใจกับสภาพภายนอกอยางตอเน่ือง (Continuous understand 

and influence organizational context) - ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

รวมทั้งการพิจารณาและเขาใจสภาพปจจัยตาง ๆ  ภายนอก โดยเฉพาะอยางย่ิงดวยการ

วิเคราะห SWOT และการวิเคราะหและปรับปรุงสถาปตยกรรมองคกรเปนระยะ ๆ จึง

มีความสำคัญ  

(7) ความสามารถในการกำหนด วางแผน และการปรับแผนการดำเนินการ (Ability to 

set, navigate and adjust a journey path) - ความสามารถในการกำหนดทิศทาง 

การวางแผน การติดตามกำกับ และปรับปรุงแผนใหเหมาะสมสอดคลองนั ้นมี

ความสำคัญมาก ดังน้ัน แผนปฏิบัติการดิจิทัลในครั้งน้ี จึงใหความสำคัญในการพัฒนา 

"ขีดความสามารถของกรม" (Organization Capability) ในดานการพัฒนาความรูและ

ทักษะของบุคลากรของกรม ใหมีความสามารถในการ วิเคราะหสภาพปจจุบัน และ

จัดทำภาพเปาหมายอนาคตตามแนวทางสถาปตยกรรมองคกร และการพัฒนาความรู

และทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล ดังน้ัน แผนปฏิบัติดิจิทัลในครั้งน้ีจึงมีขอเสนอโครงการ

พัฒนาความรูและทักษะดิจิทัลแกบุคลากรของกรมในทุกระดับ (People Capability) 

เน นท ักษะดานการพัฒนากระบวนการทำงาน (Process Improvement) การ

ปรับปรุงวิธ ีการบริหารจัดการขอมูลและพัฒนาคุณภาพขอมูลและคอนเทนต 

(Data/Contents Management) การปรับพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานทางเทคโนโลยี 

(Technology) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรและการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล (Cybersecurity และ Privacy Data Protection) ดวย 

 



 



บรษิทั อลัทราฟโีนม จาํกดั

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
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