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ค าน า 

กรมทางหลวง ได้จัดท าแผนปฎิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะเวลา ๕ ปี ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและปัจจัยอ่ืนๆ 

แผนปฎิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ ฉบับผู้บริหารนี้น าเสนอแนวคิดการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง และประเด็นที่ส าคัญซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก 
กลยุทธ์ และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือยกระดับการพัฒนาและด าเนินการ
ขององค์กรให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของกรมทาง
หลวง โดยจะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนแนวทางขับเคลื่อนองค์กรด้วย ๕ 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ และการเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรเพ่ือพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

แผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ นี้ มีการใช้งบประมาณในช่วง ๕ ปี ทั้งสิ้นจ านวน 
๑,๖๗๒,๗๐๔,๗๕๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เฉลี่ยประมาณ
ปีละ ๓๓๔,๕๔๐,๙๕๐ บาท (สามร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
๑.๖๗ ของงบประมาณที่กรมทางหลวงได้รับในแต่ละปี (กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปีละประมาณ 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (สองหมื่นล้านบาท) ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการใช้งบประมาณเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้สนับสนุนในการจัดท าแผน
ปฎิบัติการดิจิทัลกรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ นี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้กรอบ
ระยะเวลาตามแผนฉบับนี้ จะท าให้กรมทางหลวงสามารถขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
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บทที่ ๑  
บททั่วไป 

การจัดท าแผนปฎิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานนั้น นอกจากจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานแล้ว 
ยังต้องสามารถตอบสนองต่อนโยบายด้าน ICT ของรัฐบาล ดังที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของประเทศ 
เป้าหมายหนึ่งที่น า ICT มาใช้ในหน่วยงานของรัฐคือ การปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชน 

ทั้งนี้กรมทางหลวงมีภารกิจตามอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทางหลวงให้มีโครงข่าย
สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับต่างประเทศ เสนอนโยบายและแผนพัฒนาควบคุมและด าเนินการ
ก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา จัดท า
มาตรฐานและข้อก าหนดเกี่ยวกับงานทาง พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับสากล ตลอดจน
ก ากับตรวจตราควบคุมทางหลวงและงานทางในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวย
ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยทั่วประเทศ เอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความ
มั่นคง และการป้องกันประเทศ 

๑.๑ แนวคิดหลักและวิธีการศึกษาของคณะที่ปรึกษาในการท างาน 

การจัดท าแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น นอกจากจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยังต้องมีการบูรณาการเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ในหน่วยงาน และต้องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะในการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ และการให้บริการประชาชน โดยแผนปฎิบัติการ
ดิจิทัลจะเป็นกรอบและแนวทางให้กรมทางหลวงสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งต้องสามารถบูรณาการให้เห็นภาพรวมของแผนงานและแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินงาน  

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงก าหนดวิธีด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔ แสดงดังรูปที่ ๑-๑ 
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รูปที่ ๑-๑ แสดงขั้นตอนและวิธีการในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง 

รูปที่ ๑-๑ แสดงแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๓) นั้น ที่ปรึกษาจะเริ่มต้นจากการศึกษา
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ผลการวิเคราะห์ทั้งสองปัจจัยจะถูกใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง รวมถึงแผนงาน 
โครงการต่างๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง พร้อมทั้งใช้
ประกอบการวางแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ทบทวน ศึกษา และส ารวจ 

ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

 การบริหารและโครงสร้างหน่วยงาน 

ข้อมูลด้าน ICT 

 แผนปฏิบัติราชการ 
 แผนแม่บท ICT ปัจจุบัน 
 ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการด้าน 

ICT เช่น การบริหารจัดการและดูแล 
ICT นโยบายด้าน ICT เป็นต้น 

 ทักษะ ความรู้ของบุคลากรด้าน ICT 
ฉบับเต็ม 

ปัจจัยภายใน 

 กรอบนโยบายด้าน ICT ของชาต ิ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
 แผนแม่บท ICT ของชาต ิ
 กฎหมายด้าน ICT, กฎหมายด้าน

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
 แนวโน้มการพัฒนาด้าน ICT 

ปัจจัยภายนอก 

 ระบบงานสารสนเทศปัจจุบัน 
 สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ 
 สถาปัตยกรรมเครือข่ายและความ

มั่นคงปลอดภัย 
 ระบบข้อมูลและการใช้งาน 
 รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่าย

คอมพิวเตอร์ 
 รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 ความต้องการด้าน ICT 
 บุคลากรด้าน ICT 

การส ารวจ 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) 

จุดอ่อน (Weakness) 

โอกาส (Opportunity) 

ภัยคุกคาม (Threat) 

ก าหนดเป้าหมาย/
ทิศทาง 

วิสัยทัศน์ (VIsion) 

พันธกิจ (Mission) 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

เป้าหมาย (Goal) 

ออกแบบเชิงหลักการ
สถาปัตยกรรมด้าน 

ICT 

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ความมั่นคงปลอดภัย 

 ระบบข้อมูลและการ
เช่ือมโยง 

 ระบบงานสารสนเทศที่
สนับสนุนภารกิจหลักและ
สนับสนุนงานบริหาร
จัดการ 

ยกร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับร่าง 

สถานภาพด้าน ICT 
 ทิศทางของการพัฒนา 
แผนงาน 
 โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
กรอบงบประมาณ 

น าเสนอสถานภาพด้าน ICT 
น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
รับฟังความคิดเห็น 

รกุ 
(Aggressive) 
1................ 
2................ 

สัมมนาพิจารณ์ 
ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

รับ 
(Defensive) 
1................ 
2................ 
ทดแทน 
(Diversifying) 
1................ 
2................ 

บรรเทา 
(Turnaround) 
1................ 
2................ 

ยุทธศาสตร์ 
ICT 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ดัชนี 

โครงการ… 
โครงการ… 
โครงการ… 

โครงการ… 
โครงการ… 
โครงการ… 

โครงการ… 
โครงการ… 
โครงการ… 

 

๒๕๖๐-๖๔ 
๒๕๖๐-๖๔ 
๒๕๖๐-๖๔ 

๒๕๖๐-๖๔ 
๒๕๖๐-๖๔ 
๒๕๖๐-๖๔ 

๒๕๖๐-๖๔ 
๒๕๖๐-๖๔ 
๒๕๖๐-๖๔ 

 

….ล้านบาท 
….ล้านบาท 
….ล้านบาท 

..ล้านบาท 

..ล้านบาท 

..ล้านบาท 

..ล้านบาท 

..ล้านบาท 

..ล้านบาท 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับสมบูรณ์ 

โครงการ… 
โครงการ… 
โครงการ… 

๒๕๖๐-๖๔ 
๒๕๖๐-๖๔ 
๒๕๖๐-๖๔ 

….ล้านบาท 
….ล้านบาท 
….ล้านบาท 

XXX 
XXX 
XXX 
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๑.๒ ภารกิจ นโยบาย และโครงสร้างของหน่วยงาน 
กรมทางหลวงมีภารกิจตามอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทางหลวงให้มีโครงข่ายสมบูรณ์

ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับต่างประเทศ เสนอนโยบายและแผนพัฒนาทางหลวง ควบคุมและ
ด าเนินการก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา จัดท ามาตรฐานและข้อก าหนดเกี่ยวกับงานทาง พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องในระดับสากล ตลอดจนก ากับตรวจตราควบคุมทางหลวงและงานทางในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวงทั่วประเทศ เอ้ือประโยชน์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความมั่นคง และการป้องกันประเทศ 

๑.๒.๑ วิสัยทัศน์ของกรมทางหลวง (Vision) 
“ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ” 

๑.๒.๒ พันธกิจของกรมทางหลวง (Mission) 
๑) พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เกิดความเชื่อมต่อ (Connectivity) การ

เข้าถึง (Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) ที่สมบูรณ์เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  

๒) ควบคุมดูแลระดับการให้บริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) ให้ได้
ตามมาตรฐาน เพ่ือคุณภาพการให้บริการที่ดี 

๓) พัฒนาระบบบริหารองค์กร (Organization Management) ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีจ านวน ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบทางหลวงที่เชื่อมต่อ (Connectivity) เข้าถึง 

(Accessibility) และคล่องตัว (Mobility) อย่างมีคุณภาพและตรงความ
ต้องการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาระดับการให้บริการ (Serviceability) ของระบบทางหลวง ให้
เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กร (Ogranization 

Management) อย่างมีธรรมาภิบาล 

๑.๒.๔ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมทางหลวง  
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม แบ่งออกเป็น ราชการ

บริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยมีโครงสร้างองค์กรของกรมทางหลวง ดังรูปที่ 
๑-๒ 
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รูปที่ ๑-๒ โครงสร้างของกรมทางหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
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๑.๓ ผลการวิเคราะห์สถานภาพ และศักยภาพด้าน ICT ของกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงเป็นองค์กรหนึ่งของรัฐที่ตระหนักถึงการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ

บริหารจัดการองค์กรและให้บริการแก่สาธารณะ มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศรองรับ
ปฏิบัติการในระบบต่างๆ โดยกรมทางหลวงมีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นองค์กรกลางใน
การดูแลบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ใน 
กรมทางหลวง  

จากการศึกษาสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน แบ่งตามองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใน รวมไปถึงโอกาสและผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกต่างๆ สามารถสรุปประเด็นส าคัญของการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม แบ่ง
ตามองค์ประกอบต่างๆ เพ่ือน ามาสร้างเป็น SWOT Matrix และก าหนดเป็นกลยุทธ์ได ้ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๑-๑ สรุปการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จาก SWOT Matrix 

 จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
 
 
 
 
  
 

               จุดแข็ง/จุดอ่อน 
 
 
 
 

    
 
 
   โอกาส/ภัยคุกคาม 

S๑: ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ
ฐานข้อมูลกลาง การเช่ือมโยงข้อมูล รวมทั้งสนับสนุนการน า ICT มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนากรมทางหลวง 

S๒: บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง
ความส าคัญของระบบฐานข้อมูลกลาง และการเช่ือมโยงข้อมูล 

S๓: กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศหลายระบบส าหรับรองรับภารกิจ 
S๔: บุคลากรด้าน ICT มีความตั้งใจในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับพัฒนาองค์กร 
S๕: มีเครือข่าย ICT Agent ประจ าหน่วยงานภูมิภาค เพื่อท าหน้าที่ประสานงานด้าน ICT กับ

หน่วยงานในส่วนกลาง 
S๖: เป็นเจ้าของข้อมูล รวมถึงเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

(primary data) เกี่ยวกับทางหลวง การจราจร อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยัง
มีหน่วยงานและบุคลากร ที่สามารถที่จะรายงานข้อมูลบนทางหลวงทั่วประเทศได้อย่าง
รวดเร็ว 

S๗: มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง 
S๘: หน่วยงานบางส่วนมีเงินเหลือจ่ายท่ีสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาด้าน ICT ได้ 
S๙: มีส านักงานและศูนย์ต่างๆ ของหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเลือกใช้เป็น 

Disaster Recovery site ได้ในอนาคต 

W๑: ไม่มีระบบฐานข้อมูลกลาง ไม่มีศูนย์ข้อมูลส ารองที่รองรับการเกิดอุบัติภัย รวมถึงไม่มีการกาหนดมาตรฐานข้อมูล 
การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

W๒: ระบบเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครือข่ายเช่ือมโยงส่วนกลางและหน่วยงานภูมิภาคไม่มีประสิทธิภาพและขาด
เสถียรภาพ ไม่สามารถตอบสนองการท างานและความต้องการของบุคลากรกรมทางหลวงได้เต็มที่ 

W๓: หน่วยงานภูมิภาคหลายแห่งยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายที่ดี 
W๔: บุคลากรด้าน ICT บางส่วนยังขาดความรู้ความสามารถเชิงลึก  
W๕: บุคลากรด้าน ICT ไม่เพียงพอต่อการรองรับภารกิจและให้บริการในหน่วยงานภูมิภาค หน่วยงานภูมิภาคหลาย

หน่วยงาน ไม่มี ICT Agent หรือมีแต่เป็นบุคลากรที่มีความรู้ไม่ตรงสายงานด้าน ICT อีกทั้งไม่มีต าแหน่งและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน 

W๖: บุคลากรทั่วไป ขาดความรู้พื้นฐานทางด้าน ICT และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
W๗: ขาดงบประมาณ และ แผนพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ที่ชัดเจน รวมทั้งขาดหลักสูตรฝึกอบรมด้าน ICT ให้แก่บุคลากร

ทั่วไป  
W๘: งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ software ลิขสิทธิ์ที่สามารถรองรับ

การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
W๙: การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ขาดการวางแผนและออกแบบระบบท่ีดี ทาให้ไม่มีความเป็นเอกภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา

ซ้ าซ้อน ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานผู้ใช้งานระบบกับผู้ออกแบบ โดยอย่างยิ่งจากหน่วยงานภูมิภาคในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ ICT 

W๑๐: ไม่มีแผนบ ารุงรักษา ท้ังระบบสารสนเทศ และ ฮาร์ดแวร์ ที่ชัดเจน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
W๑๑: มีนโยบายด้าน ICT แต่ขาดแนวทางปฏิบัติและการบังคับใช้ที่ชัดเจนบุคลากรไมม่ีความเข้าใจในนโยบายด้าน ICT ของ

หน่วยงาน 
W๑๒: ไม่มีคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ก าหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนา

ระบบ ICT ของกรมทางหลวง 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (S,O) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W,O) 
O๑: การขับเคลื่อนเร่ืองเทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐจาก

นโยบายของรัฐบาล 
O๒: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐ ทั้งในส่วน
ของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติ 
การจัดท ามาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
รวมทั้งให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน e-Government 

O๓: รัฐบาลมีวิสัยทัศน์และให้ความส าคัญด้าน ICT รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุน
งานด้าน ICT มากขึ้น 

O๔: การมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เป็น
กรอบในการด าเนินการด้าน ICT อย่างเป็นระบบและตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับกระทรวงและประเทศ 

O๕: มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน ICT ใหม่ ๆ ที่สามารถน ามาใช้สนับสนุนการ
ท างานและงานบริการของกรมทางหลวงได้ 

O๖: เทคโนโลยีใหม่ๆ มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกลง สามารถบูรณาการเข้า
ด้วยกันได้ง่ายขึ้น 

O๗: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอสิกส์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซ่ึงสามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้ 

(๑) การน าเทคโนโลยดี้าน Data Analytics มาใช้เพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจของผู้บริหารและ
การท างานของกรมทางหลวง (S๖-O๕) 

(๒) วางแผนพัฒนาระบบ ICT โดยเนน้การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการ การปฏิบตัิงานตามภารกิจ (S๓-O๓,๔,๕,๖) 

(๓) การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการให้บริการของกรมทางหลวง (S๓,๖-O๕O๖) 
 

(๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบภมูิสารสนเทศของกรมทางหลวงและพัฒนามาตรฐานข้อมูลตามมาตรฐานการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (W๑-O๑,๒) 

(๒) การพัฒนาบุคลากรด้วยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน (W๔,๕,๗-O๗) 

(๓) พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้าน ICT เพื่อดูแลระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย ประจ า
ส านักงานทางหลวงและแขวงในสงักัด รวมทั้งศึกษาแนวทางการเพิ่มอัตราก าลังบุคลากรด้าน ICT ในหน่วยงานภูมิภาค 
(W๔,๕-O๓) 

(๔) ตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ก าหนดนโยบายและทิศทางในการ
พัฒนาระบบ ICT ของกรมทางหลวง (W๙,๑๑,๑๒-O๓) 

(๕) พัฒนาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการจดัสรรโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เครือข่ายให้กับหน่วยงานภูมิภาค (W๒,๓,๑๐-O๓) 

(๖) ลงทุนด้าน ICT เพิ่มเติม เช่นการจดัหา ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และ software ลิขสิทธิ์ท่ีสามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ของกรมทางหลวงได้อย่างมีประสทิธิภาพ (W๖-O๓) 
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ภัยคุกคาม (Threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S,T) กลยุทธ์เชิงรับ (W,T) 
T๑: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ที่รวดเร็ว ท าให้ต้องพัฒนาปรับปรุง

ระบบ ICT อย่างต่อเนื่องและท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

T๒: ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมีเพิ่มขึ้น 
T๓: ระเบียบราชการบางข้อในปัจจุบันที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการปรับ

กระบวนการท างาน และการปรับไปสู่องค์กรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ 
รวมทั้งไม่เอื้อต่อการจัดหาอุปกรณ์ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

T๔: กฎหมายด้าน ICT ยังไม่ครอบคลุมและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

T๕: ความต้องการบุคลากรด้าน ICT ของภาคเอกชน ท่ีให้ค่าตอบแทนได้สูง
กว่าภาครัฐ 

(๑) การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (S๓-T๒) 
(๒) การบริหารจัดการ Data center ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบส ารองข้อมูล เพื่อสร้าง

เสถียรภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (S๓,๖-T๒) 
(๓) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การก าหนดนโยบายด้าน ICT 

ที่ชัดเจน, การจัดการความเสีย่งดา้น ICT, การติดตามและการตรวจสอบด้าน ICT (S๓-T๒) 
 

(๑) จัดสรรต าแหน่ง ก าหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหก้ับบุคลากรด้าน 
ICT (W๓,๔-T๕) 

(๒) ส่งเสริมให้บุคลากรมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภยัมากยิ่งขึ้น (W๓,๕-T๒) 

(๓) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนด้าน ICT ให้รอบคอบและพัฒนาปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม (W๘,๙-T๑) 
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บทที่ ๒ 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์  

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทางให้ 
กรมทางหลวงสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๒.๑ วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
“เป็นองค์กรดิจิทัล บูรณาการและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง เพ่ือขับเคลื่อน

นวัตกรรมการให้บริการสู่ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย” 

๒.๒ พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mission) 
พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง คือ การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน

การก าหนดนโยบาย วางแผน บริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการตามภารกิจต่างๆ โดยยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส าหรับพันธกิจด้าน ICT ประกอบไปด้วย 

(๑) พัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีสมรรถนะสูง สามารถรองรับการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ 

(๒) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในกรมทางหลวงให้เกิดการบูรณาการ 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองานวิศวกรรมทางหลวง ให้เกิดการพัฒนาระบบ 
ทางหลวง ให้บริการที่รวดเร็วครอบคลุม และการยกระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย่าง
บูรณาการ 

(๔) ส่งเสริมสร้างมาตรฐานและบูรณาการด้านสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการ 
ภายในหน่วยงานและสังคมภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและครอบคลุม 

(๕) พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับการท างานในยุคดิจิทัล และสามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒.๓ เป้าหมายโดยรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง 

 

 
รูปที่ ๒-๑ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง ระยะ ๕ ปี 

เพ่ือให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงบรรลุวิสัยทัศน์ตามในข้อ ๒.๑ ข้างต้น ที่
ก าหนดไว้ จึงต้องก าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔ 
ได้ดังรูปที่ ๒-๑  ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ 

ปีท่ี ๑-๒ เสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้กรมทางหลวง 
สามารถด าเนินการตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะ ๒ ปีแรกจึงพัฒนา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่าย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระบบเครื่องแม่ข่ายแบบแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Technology) 
รวมทั้งการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานปัจจุบันไว้ให้ท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

  

พัฒนาบุคลากร 
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ปีท่ี ๓ สร้างมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ก าหนดและสร้างมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดการข้อมูลของกรมทางหลวงมี
คุณภาพสูง สามารถน ามาใช้ประโยชน์ควบคุมการพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้อยู่ในกรอบที่สามารถ
ดูแล และเชื่อมโยงกันได้ง่าย ในปีนี้มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐาข้อมูลที่จะใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
มาตรฐานด้าน GIS มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก พัฒนา
ระบบสารสนเทศส าหรับภารกิจหลักของกรมทางหลวง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
เทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (Database Cloud Technology) 

ปีท่ี ๔ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการองค์กร  
 เพ่ือให้กรมทางหลวงมีข้อมูลส าหรับสามารถบริหารงานที่รวดเร็ว สนับสนุนข้อมูลทันต่อการ
ตัดสิน และมีความน่าเชื่อถือสูง ในปีนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เช่น ระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)  ระบบ Business Intelligence (BI) เป็นต้น 

ปีท่ี ๕  ยกระดับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนาระบบทางหลวง  
 เพ่ือให้การเดินทางบนทางหลวงมีความปลอดภัยสูง และมีการให้บริการผู้ใช้ทางอย่างบูรณาการ 
ในปีนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวเข้าสู่ Smart Highways 
เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนโครงการงานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ 
(Traffic Operation Center) ระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการ ระบบสารสนเทศบน mobile เป็นต้น 
นั้นคือทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง ที่จะต้องด าเนินในแต่ละปี 

ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔ จึงได้ก าหนด
เป้าหมายของการพัฒนา ไว้ดังนี้ 

เป้าหมายปีที่ ๑-๒ พัฒนาเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ (Cloud 
Technology) เตรียมความพร้อมในการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงปีถัดไป และ
จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

เป้าหมายปีที่ ๓ สร้างมาตรฐานด้าน ICT เช่น มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) 
พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับภารกิจหลักของกรมทางหลวง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
เทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (Database Cloud Technology)  

เป้าหมายปีที่ ๔ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการ เช่น ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)  
ระบบ Business Intelligence (BI) เพ่ืองานวิศวกรรมและเพ่ือการบริการ  

เป้าหมายปีที่ ๕ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการก้าว เข้าสู่  Smart 
Highways เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ 
(Traffic Operation Center) ระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการ ระบบสารสนเทศบน mobile เป็นต้น 
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๒.๔ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง 
ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงนั้น ได้มีการ

วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้าน
การบริหารจัดการ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ด้านระบบงานสารสนเทศ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร
และด้านบริหารจัดการข้อมูล ภารกิจหน้าที่ ตลอดจนบทบาทความรับผิดชอบ และน าผลจากการวิเคราะห์
ดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ ซึ่งมีการก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

(๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความพร้อมสามารถ
รองรับระบบงานสารสนเทศและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพสูง 

(๒) พัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับข้อมูลด้านสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานที่สามารถน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน บริหารจัดการและด าเนินการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวง เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(๔) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่และบริการข้อมูลการเดินทาง รวมทั้งการอ านวยความ

สะดวกปลอดภัยแก่หน่วยงานและประชาชน 
(๕) พัฒนาผู้บริหาร และบุคลากรของกรมทางหลวง ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่เหมาะสม 

จากกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงและเป้าหมายของ 
กรมทางหลวงในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) จึงสามารถ
ก าหนดได้ดังในรูปที่ ๒-๒  

 

รูปที ่๒-๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง ระยะเวลา ๕ ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 
“เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานและการให้บริการ อย่างทั่วถึง มั่นคงและปลอดภัย ได้คุณภาพและตรงความต้องการ” 
 
 

วิสัยทัศน์ด้าน ICT ของกรมทางหลวง 
เป็นองค์กรดิจิทัล บูรณาการและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรม 

การให้บริการสู่ระบบทางหลวงท่ีสะดวกปลอดภัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน ICT 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

เสริมสร้างและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
เพื่องานวิศวกรรม 
ทางหลวง  
(Smart Highways) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

เพิ่มขีดความสามารถ
และสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการด้าน ICT 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลด้าน 
ICT 
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กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ

ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาความม่ันคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT นี้รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของกรมทางหลวง  เป็นการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน ICT ให้มีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความ
พร้อมในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐที่ก าหนดให้มีการ
ท างานที่เชื่อมโยงและบูรณาการข้ามหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT นี้มีความส าคัญมาก หากโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ไม่มีประสิทธิภาพก็จะไม่
สามารถรองรับระบบสารสนเทศที่ใช้ในการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ได้ นอกจากนี้การด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์นี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการด าเนินการทั้งหมดที่ใช้ ICT ในการขับเคลื่อนให้
บรรลุเป้าหมายของทุกโครงการในทุกยุทธศาสตร์รวมทั้งแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ
รัฐบาลด้วย  

โครงการด้าน ICT ในยุทธศาสตร์นี้เป็นการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เครือข่ายและช่องทางการสื่อสาร ให้มีความพร้อมในการรองรับการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมการจัดหา การทดแทน การบ ารุงรักษา การพัฒนาปรับปรุง การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย การส ารองข้อมูล เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

“เสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ภายในกรมทางหลวงให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนและการตดัสินใจอย่างเป็นองค์รวมและมีมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี” 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT นี้รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมทางหลวง  เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกันและช่วยให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง 
สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวางแผน บริหารจัดการและตัดสินใจสร้าง
โอกาสทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ สามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการด้าน ICT ในยุทธศาสตร์นี้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
คลังข้อมูล และการวิเคราะห์สารสนเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวงสู่ Smart Highways 
“รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองานวิศวกรรมทางหลวง ให้เกิดการพัฒนาระบบทางหลวงที่

เอ้ือต่อการเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์ การรักษาระดับการให้บริการระบบทางหลวงที่รวดเร็วครอบคลุม 
และการยกระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ เพ่ือก้าวไปสู่ระบบขนส่งอัจฉริยะ 
(Intelligent Transportation Systems) ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล”  
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กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ จัดหาและพัฒนา นวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ น าเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือก้าวไปสู่ระบบ

ขนส่งอัจฉริยะ 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT นี้รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๒ และ ๔ ของกรมทางหลวง  เป็นการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนของการวางแผนระบบทางหลวง การบ ารุงรักษา
การบริหารทางหลวงเพ่ือบริการ การอ านวยความปลอดภัย และรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

โครงการด้าน ICT ในยุทธศาสตร์นี้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจ
หลักของกรมทางหลวง ที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมให้เกิดนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานการให้บริการด้าน ICT 
“ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการข้อมูล

สารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม” 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑  เสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ผลักดันนโยบายด้านการจัดท ามาตรฐานและการบูรณาการข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT นี้รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๒ และ ๓ ของกรมทางหลวง  โครงการด้าน ICT ใน
ยุทธศาสตร์นี้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมาตรฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพ่ือการสร้างมาตรฐาน
และบูรณาการข้อมูล และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT 
“พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่การท างานในยุคดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของกรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ปรับเปลี่ยนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT นี้รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมทางหลวง ในส่วนของกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีทักษะ ความสามารถในการใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบศูนย์กลางในการถ่ายทอด
ความรู้ เผยแพร่ความรู้ และจัดเก็บความรู้ของบุคลากรและความรู้ขององค์กร 
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โครงการด้าน ICT ในยุทธศาสตร์นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรกลุ่มต่างๆ ในด้าน ICT และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  ระบบจัดการ
การเรียนรู้ เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ทั้ง ๕ ดังที่กล่าวมาข้างต้นได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
หลักกรมทางหลวง เพ่ือให้ภารกิจต่างๆ สามารถด าเนินการและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีความ
สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ICT ของอาเซียน ตลอดจน
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล ดังแสดงในรูปที่ ๒-๓  โดยมีตัวชี้วัดตามราย
ยุทธศาสตร์แสดงในตารางที่ ๒-๑ ตามล าดับ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT 
ของกรมทางหลวง
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน ICT

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒
เสริมสร้างและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือ

งานวิศวกรรมทางหลวง 
(Smart Highways)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
เพ่ิมขีดความสามารถและ

สร้างมาตรฐานการ
ให้บริการด้าน ICT

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การพัฒนาระบบทางหลวงที่เชื่อมต่อ (Connectivity) เข้าถึง 
(Accessibility) และคล่องตัว (Mobility) อย่างมีคุณภาพ
และตรงความต้องการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
การรักษาระดับการให้บริการ (Serviceability) 
ของระบบทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓
การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวงอย่าง
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กร
(Organization Management) อย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
พัฒนา Digital Logistics มุ่งสู่การเป็น Smart 
Corridor ของภูมิภาค และสนับสนุนเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนา Smart Mobility มุ่งสู่การเป็นต้นแบบ Smart 
City ควบคู่กับการสนับสนุน Inclusive Transport

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้าง Digital Transport Ecosystem 
เพื่อพัฒนาประชาชนและผู้ประกอบการด้านคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยกระดับ NMTIC เพื่อบูรณาการและเพิ่มคุณค่าข้อมูล
คมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
สร้าง Digital Government Platform เพ่ือ
ยกระดับงานบริการ บุคลากร และการบริหารจัดการ
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คม

ยุทธศาสตร์
ของกรมทางหลวง 

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ 
กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕
เสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรบุคคลด้าน ICT

 

รูปที่ ๒-๓ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ICT ของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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ตาราง ๒-๑ ตัวช้ีวัดตามรายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์วัด 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เสรมิสร้างประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน ICT 

๑. ร้อยละของระบบสารสนเทศ
ของกรมทางหลวงที่ย้ายไปยัง
ระบบส่วนกลาง 

- - - - ระบบสารสนเทศท่ี
ย้ายไปยังระบบ
ส่วนกลาง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

๒. ร้อยละของหน่วยงานกรม
ทางหลวงที่สามารถใช้บริการ
ระบบเครือข่ายได ้

หน่วยงาน 
กรมทางหลวง 
ที่สามารถใช้บริการ
ระบบเครือข่ายได ้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

หน่วยงาน 
กรมทางหลวง 
ที่สามารถใช้บริการ
ระบบเครือข่ายได ้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

หน่วยงาน 
กรมทางหลวง 
ที่สามารถใช้บริการ
ระบบเครือข่ายได ้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

หน่วยงาน 
กรมทางหลวง 
ที่สามารถใช้บริการ
ระบบเครือข่ายได ้
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๙๕ 

หน่วยงาน 
กรมทางหลวง 
ที่สามารถใช้บริการ
ระบบเครือข่ายได ้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. มีนโยบายใช้ตัวควบคมุตาม
มาตรฐาน ISO 27000 

- - กรมทางหลวงมีการ
ประกาศนโยบายใช้
ตัวควบคุมตาม
มาตรฐาน  
ISO 27000  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

กรมทางหลวงมีการ
ประกาศนโยบายใช้
ตัวควบคุมตาม
มาตรฐาน  
ISO 27000  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๕ 

กรมทางหลวงมีการ
ประกาศนโยบายใช้
ตัวควบคุมตาม
มาตรฐาน  
ISO 27000  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

๔. ร้อยละของความพร้อมและ
ความต่อเนื่องในการใช้งาน
ระบบเครือข่าย 

ระบบเครือข่ายของ
กรมทางหลวง
สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ 

ระบบเครือข่ายของ
กรมทางหลวง
สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ 

ระบบเครือข่ายของ
กรมทางหลวง
สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ 

ระบบเครือข่ายของ
กรมทางหลวง
สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ 

ระบบเครือข่ายของ
กรมทางหลวง
สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์วัด 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 ๕. ร้อยละของการระบุปญัหา

และปิดช่องโหว่จากการบุก
รุกระบบเครือข่ายในเวลา
ตามข้อก าหนดของกรมทาง
หลวง 

สามารถระบุปญัหา
ช่องโหว่ได้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
 
สามารถปิดช่องโหว่
ในระบบเครือข่ายได ้
ตามแผนงานร้อยละ 
๑๐๐ 

สามารถระบุปญัหา
ช่องโหว่ได้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
 
สามารถปิดช่องโหว่
ในระบบเครือข่ายได ้
ตามแผนงานร้อยละ 
๑๐๐ 

สามารถระบุปญัหา
ช่องโหว่ได้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
 
สามารถปิดช่องโหว่
ในระบบเครือข่ายได ้
ตามแผนงานร้อยละ 
๑๐๐ 

สามารถระบุปญัหา
ช่องโหว่ได้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
 
สามารถปิดช่องโหว่
ในระบบเครือข่ายได ้
ตามแผนงานร้อยละ 
๑๐๐ 

สามารถระบุปญัหา
ช่องโหว่ได้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
 
สามารถปิดช่องโหว่
ในระบบเครือข่ายได้
ตามแผนงานร้อยละ 
๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
เสรมิสร้างและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ 

๑. มีระบบงานที่สนบัสนุนงาน
บริหารจดัการการตดัสินใจ
ผู้บริหาร 

- - - - มีระบบงานที่
สนับสนุนงานบรหิาร
จัดการการตัดสินใจ
ผู้บริหาร 

๒. ร้อยละของชุดข้อมลูด้าน
สนับสนุนและบริหารที่มีใน
ระบบสารสนเทศของ
ผู้บริหาร 

- - มีระบบสารสนเทศท่ี
มีข้อมูลส าหรับ
ผู้บริหารใช้งานได ้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

มีระบบสารสนเทศท่ี
มีข้อมูลส าหรับ
ผู้บริหารใช้งานได ้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

มีระบบสารสนเทศท่ี
มีข้อมูลส าหรับ
ผู้บริหารใช้งานได ้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

๓. ร้อยละของระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานท่ีรองรับการ
ปฏิบัติงานเข้าสู่ยุคดจิิทัล 

- - มีระบบสารสนเทศ
รองรับการ
ปฏิบัติงานและ
สนับสนุน 
งานบริหาร  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐  

มีระบบสารสนเทศ
รองรับการ
ปฏิบัติงานและ
สนับสนุน 
งานบริหาร  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๕  

มีระบบสารสนเทศ
รองรับการ
ปฏิบัติงานและ
สนับสนุน 
งานบริหาร  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐  



บทสรุปผู้บริหารแผนปฎบิัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔  

 หน้า ๑๘  
 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์วัด 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๔. ร้อยละของความพึงพอใจ

ระบบสารสนเทศในงาน
สนับสนุนและการบริหาร
จัดการของผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจระบบ
สารสนเทศในระดับด ี
และดมีาก 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจระบบ
สารสนเทศในระดับด ี
และดมีาก 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจระบบ
สารสนเทศในระดับด ี
และดมีาก 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจระบบ
สารสนเทศในระดับด ี
และดมีาก 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจระบบ
สารสนเทศในระดับด ี
และดมีาก 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
งานวิศวกรรมทางหลวง  
(Smart Highways) 

๑. ร้อยละของระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน
รองรับการปฏบิัติงานด้าน
วิศวกรรมงานทาง 

- - มีระบบสารสนเทศ
รองรับการ
ปฏิบัติงานด้าน
วิศวกรรมงานทาง  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

มีระบบสารสนเทศ
รองรับการ
ปฏิบัติงานด้าน
วิศวกรรมงานทาง  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

มีระบบสารสนเทศ
รองรับการ
ปฏิบัติงานด้าน
วิศวกรรมงานทาง  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละของชุดข้อมลูด้าน
วิศวกรรมงานทางที่ม ี
ในระบบสารสนเทศ 
ของผู้บริหาร 

- - มีระบบสารสนเทศท่ี
มีข้อมูลด้าน
วิศวกรรมงานทาง
ส าหรับผู้บรหิารใช้งาน
ได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

มีระบบสารสนเทศท่ี
มีข้อมูลด้าน
วิศวกรรมงานทาง
ส าหรับผู้บรหิารใช้งาน
ได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

มีระบบสารสนเทศท่ี
มีข้อมูลด้าน
วิศวกรรมงานทาง
ส าหรับผู้บรหิารใช้งาน
ได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

๓. ร้อยละของความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อวิศวกรรม
งานทาง 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่องาน
วิศวกรรมทางหลวง 
อยู่ในระดับดีและดี
มากไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่องาน
วิศวกรรมทางหลวง 
อยู่ในระดับดีและดี
มากไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่องาน
วิศวกรรมทางหลวง 
อยู่ในระดับดีและดี
มากไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่องาน
วิศวกรรมทางหลวง 
อยู่ในระดับดีและดี
มากไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่องาน
วิศวกรรมทางหลวง 
อยู่ในระดับดีและดี
มากไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 



บทสรุปผู้บริหารแผนปฎบิัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔  

 หน้า ๑๙  
 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์วัด 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
เพิ่มขีดความสามารถและ
สร้างมาตรฐานการให้บริการ
ด้าน ICT 

๑. ร้อยละของข้อมูลทีม่ีการ
จัดท ามาตรฐานมีการใช้
งานร่วมกัน 

- ข้อมูลที่ม ี
การจัดท ามาตรฐาน
มีการใช้งานร่วมกัน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

ข้อมูลที่ม ี
การจัดท ามาตรฐาน
มีการใช้งานร่วมกัน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ข้อมูลที่ม ี
การจัดท ามาตรฐาน
มีการใช้งานร่วมกัน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

ข้อมูลที่ม ี
การจัดท ามาตรฐาน
มีการใช้งานร่วมกัน  
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. มีระบบสารสนเทศส าหรบั
การให้บริการประชาชน 

มีระบบสารสนเทศ
ส าหรับการให้บริการ
ประชาชน 

มีระบบสารสนเทศ
ส าหรับการให้บริการ
ประชาชน 

มีระบบสารสนเทศ
ส าหรับการให้บริการ
ประชาชน 

มีระบบสารสนเทศ
ส าหรับการให้บริการ
ประชาชน 

มีระบบสารสนเทศ
ส าหรับการให้บริการ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลด้าน ICT 

๑. ร้อยละของบุคลากรด้าน 
ICT ของกรมทางหลวง
ได้รับการประเมิน
ความสามารถตามต าแหน่ง 

บุคลากร ดา้น ICT  
ของกรมทางหลวง
ได้รับการประเมิน
ความสามารถตาม
ต าแหน่งร้อยละ 
๑๐๐  
 
ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

บุคลากร ดา้น ICT  
ของกรมทางหลวง
ได้รับการประเมิน
ความสามารถตาม
ต าแหน่งร้อยละ 
๑๐๐  
 
ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

บุคลากร ดา้น ICT  
ของกรมทางหลวง
ได้รับการประเมิน
ความสามารถตาม
ต าแหน่งร้อยละ 
๑๐๐  
 
ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

บุคลากร ดา้น ICT  
ของกรมทางหลวง
ได้รับการประเมิน
ความสามารถตาม
ต าแหน่งร้อยละ 
๑๐๐  
 
ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

บุคลากร ดา้น ICT  
ของกรมทางหลวง
ได้รับการประเมิน
ความสามารถตาม
ต าแหน่งร้อยละ 
๑๐๐  
  
ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

๒. ร้อยละของผู้บริหาร 
กรมทางหลวงได้รับการ
พัฒนาด้าน ICT 

ผู้บริหาร 
กรมทางหลวงได้รับ
การพัฒนาด้าน ICT 
ร้อยละ๑๐๐ 

ผู้บริหาร 
กรมทางหลวงได้รับ
การพัฒนาด้าน ICT  
ร้อยละ๑๐๐ 

ผู้บริหาร 
กรมทางหลวงได้รับ
การพัฒนาด้าน ICT  
ร้อยละ๑๐๐ 

ผู้บริหาร 
กรมทางหลวงได้รับ
การพัฒนาด้าน ICT 
ร้อยละ๑๐๐ 

ผู้บริหาร 
กรมทางหลวงได้รับ
การพัฒนาด้าน ICT 
ร้อยละ๑๐๐ 



บทสรุปผู้บริหารแผนปฎบิัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔  

 หน้า ๒๐  
 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์วัด 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 ๓. ร้อยละของบุคลากรทั่วไป

ของกรมทางหลวง  
(Non-IT) ได้รับการพัฒนา
ด้าน ICT 

มีการจัดฝึกอบรม
ด้าน ICT ให้กับ
บุคลากรทั่วไปของ
กรมทางหลวง  
(Non IT) อย่างน้อย 
๑ หลักสูตร 

มีการจัดฝึกอบรม
ด้าน ICT ให้กับ
บุคลากรทั่วไปของ
กรมทางหลวง  
(Non IT) อย่างน้อย 
๑ หลักสูตร 

มีการจัดฝึกอบรม
ด้าน ICT ให้กับ
บุคลากรทั่วไปของ
กรมทางหลวง  
(Non IT) อย่างน้อย 
๑ หลักสูตร 

มีการจัดฝึกอบรม
ด้าน ICT ให้กับ
บุคลากรทั่วไปของ
กรมทางหลวง  
(Non IT) อย่างน้อย 
๑ หลักสูตร 

มีการจัดฝึกอบรม
ด้าน ICT ให้กับ
บุคลากรทั่วไปของ
กรมทางหลวง (Non 
IT) อย่างน้อย ๑ 
หลักสตูร 

๔. มีระบบสารสนเทศส าหรบั
การเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

- - - มีระบบสารสนเทศ
ส าหรับการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

 
 



บทสรุปผู้บริหารแผนปฎบิัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔  

 หน้า ๒๑ 
 

บทที่ ๓  
งบประมาณเพื่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล  

กรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

แผนปฎิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวงฉบับนี้ มีโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๙๑ โครงการ 
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใช้งบประมาณ ๑,๖๗๒,๗๐๔,๗๕๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองล้าน 
เจ็ดแสนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เฉลี่ยประมาณปีละ ๓๓๔,๕๔๐,๙๕๐ บาท (สามร้อยสามสิบสี่ล้าน 
ห้าแสนสี่หมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้รองรับภารกิจของกรมทางหลวงอย่างมี
เสถียรภาพ เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการลงทุนมากที่สุด เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ 
Cloud Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีร่วมสมัยที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันได้
มากยิ่งขึ้น การลงทุนด้าน ICT ที่มีมูลค่าล าดับรองลงมา คือ การลงทุนในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ที่เน้นการพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองานวิศวกรรมทางหลวงสู่ Smart Highways เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมทางหลวงและการให้บริการกับภาคประชาชนมากขึ้น 
สัดส่วนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ และรายปี แสดงในรูปที่ ๓-๑ และ ๓-๒ ตามล าดับ ในส่วนของตารางที่ 
๓-๑ แสดงถึงตัวเลขงบประมาณรวม งบประมาณรายยุทธศาสตร์และรายปี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔)  

 

รูปที่ ๓-๑ สัดส่วนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 

 

รูปที่ ๓-๒ สัดส่วนงบประมาณรายปี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) 

๕๔%

๑๒%

๑๙%

๑๒%
๓% ยทุธศาสตรท์ี่ ๑

ยทุธศาสตรท์ี่ ๒

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔

ยทุธศาสตรท์ี่ ๕

๑๐%

๘%

๑๐%

๓๗%

๓๕%

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔
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ตารางท่ี ๓-๑ การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง 
ยุทธศาสตร์ งบประมาณต่อปี รวมงบประมาณ 

ตามยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 

๙๔,๙๑๗,๔๒๐ ๕๘,๑๕๓,๐๑๐ ๕๗,๒๔๓,๖๐๐ ๓๔๓,๐๓๙,๐๐๐ ๓๕๖,๔๗๕,๕๐๐ ๙๐๙,๘๒๘,๕๓๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
เสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการ 

๑,๐๘๒,๑๐๐ ๕,๕๓๙,๑๐๑  ๖๑,๙๒๗,๐๐๐ ๓๙,๒๒๑,๒๓๕  ๙๒,๘๔๓,๓๓๗ ๒๐๐,๖๑๒,๗๗๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง 
สู่ (Smart Highways) 

๔๒,๓๒๘,๔๕๐  ๔๐,๔๑๗,๗๖๙ ๙,๗๐๕,๙๐๐ ๑๓๘,๐๒๒,๒๐๖ ๘๕,๖๒๙,๘๓๑ ๓๑๖,๑๐๔,๑๕๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างมาตรฐาน 
การให้บริการด้าน ICT 

๓๒,๖๘๙,๕๗๕ ๒๔,๙๐๒,๘๐๐  ๓๗,๙๔๗,๒๕๐ ๖๖,๒๗๓,๗๒๔ ๔๑,๔๗๕,๙๔๓ ๒๐๓,๒๘๙,๒๙๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT 

-    -    -    ๒๖,๔๗๐,๐๐๐  ๑๖,๔๐๐,๐๐๐ ๔๒,๘๗๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณตามปี ๑๗๑,๐๑๗,๕๔๕ ๑๒๙,๐๑๒,๖๘๐ ๑๖๖,๘๒๓,๗๕๐ ๖๑๓,๐๒๖,๑๖๕ ๕๙๒,๘๒๔,๖๑๐ ๑,๖๗๒,๗๐๔,๗๕๐ 
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บทที่ ๔ 
แผนพัฒนาบุคลากรและผู้ใช้งานด้าน ICT ของกรมทางหลวง 

ในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ที่มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานและ
การให้บริการ ท าให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความรู้
และทักษะของบุคลากรกรมทางหลวงในทุกระดับ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบ
รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ประสบ
ความส าเร็จและยั่งยืน 

๔.๑ การพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ 
ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน

ดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ เพ่ือตอบสนองต่อแนวคิดดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้มีความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการ
จัดท าโครงการจัดท าทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือก าหนดความรู้และทักษะด้าน
ดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนจัดท ากรอบการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ที่
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ ลักษณะงานของบุคคล โดยเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ คือ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถปรับตัว มีทักษะและศักยภาพที่เหมาะสมในการด าเนิน
บทบาทท่ีคาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังแสดงในรูปที่ ๔-๑ 
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รูปที่ ๔-๑ บทบาทที่คาดหวังของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

๔.๒ แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวง 
การพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงในด้าน ICT สามารถแบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

ผู้บริหาร (ผู้บริหารระดับสูงและผู้อ านวยการ) บุคลากร ICT (ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโลยีสารสนเทศ) และ
บุคลากรทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ และผู้ปฏิบัติงานทั่วไป) โดยแนวคิดการ
จัดหลักสูตรด้าน ICT เพ่ือพัฒนาบุคลากรในแต่ละกลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ ๔-๒ 

การเตรียมพร้อมเพ่ือปรับเปลี่ยนกรมทางหลวงไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น จะต้องพัฒนาศักยภาพ
ด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมทางหลวงในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการ
วางแผนฝึกอบรม เช่น การจัดหลักสูตรอบรม หรือสัมมนา เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ และเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร ถึงแม้ว่าการจัดการฝึกอบรมจะเป็นหน้าที่ของกองฝึกอบรม แต่เพ่ือให้
การบริหารจัดการการฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเป็นการท างานร่วมกันของทั้ง ๓ หน่วยงาน
ซึ่งประกอบด้วย กองฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการจัดหลักสูตรด้านดิจิทัลที่เหมาะสมในฐานะที่เป็น
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในส่วนของ 
กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ให้ค าแนะน าเรื่องการจัดบุคลากรเข้าอบรมให้สอดคล้องกับภารกิจและระดับ

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทางด้านเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น 

 
ภาครัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการเพื่ออ านวยความสะดวก 

ให้กับประชาชนและผู้รับบริการ สร้างความเท่าเทียม และลดความเหล่ือมล้ า 

ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถปรับตัว มีทักษะและศักยภาพท่ีเหมาะสม 
ในการด าเนินบทบาทท่ีคาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐที่ก าหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินงาน/การให้บริการขององค์กรให้มีความสอดคล้องและทันสมัยด้วยดิจิทัล เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์
นวัตกรรม รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  

ผู้อ านวยการ เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลระดับองค์กร ที่น านโยบายและทิศทางองค์กรมาก าหนดเป็นแนวทาง/
แผนการด าเนินการ รวมทั้งสื่อสาร/ก ากับดูแลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานหรือการให้บริการ
ขององค์กรให้มีความทันสมัยและอยู่ในรูปแบบดิจิทลั มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้
มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการระหว่างหน่วยงาน  

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ 
 

ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
• เป็นผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนการเปลีย่นแปลง

ด้านดิจิทัล 
•คิด/วิเคราะห/์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ

ตัดสินใจ 
• สร้างการมสี่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
• ระบุความต้องการ สรา้งสรรค์ ออกแบบเพื่อ

เชื่อมโยง/บูรณาการ ข้อมูลระหวา่งหน่วยงาน
ในรูปแบบดิจทิัล 

• เป็นผู้อ านวยความสะดวกด้านดิจทิัล
ภาครัฐที่ให้บริการ ความช่วยเหลือ หรอื
ค าแนะน าในรูปแบบดิจิทัลที่สรา้งความ
ประทับใจให้แกป่ระชาชน 
• ให้ข้อมูลความต้องการบริการ สร้าง-

สรรค์ ออกแบบและปรบัปรุงบริการ 
รวมถึงสนับสนุนการสร้างความ
เชื่อมโยงการบริการข้ามหน่วยงาน 

• เป็นผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์กร
ที่สามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาสร้างสรรค์/ออกแบบระบบอัจฉริยะ
ให้แก่หน่วยงาน ที่สามารถสนองตอบ
ความต้องการในรปูแบบและช่องทางที่
หลากหลาย และสร้างการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานด้วยระบบดิจิทลั 

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย รวมทั้งสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ
ผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าหมายปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
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ความสามารถของบุคลากร ในส่วนของกองฝึกอบรมท าหน้าที่จัดหลักสูตรอบรม จัดหาสื่อ หรือเป็น 
ผู้ประสานงานตามความเหมาะสม 

 
รูปที่ ๔-๒ แนวคิดการจัดหลักสูตรทางด้าน IT ส าหรับบุคลากรกรมทางหลวง 

๔.๒.๑  การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้บริหาร 
บทบาทของผู้บริหารระดับสูง ในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล คือ การ

เป็นผู้น าด้านดิจิทัลที่ก าหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินงานหรือการให้บริการขององค์กรให้มีความสอดคล้องและทันสมัยด้วยดิจิทัล ใน
ส่วนของผู้อ านวยการ จะต้องเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลระดับองค์กร ที่น านโยบายและ
ทิศทางองค์กรมาก าหนดเป็นแผนด าเนินการ รวมทั้งสื่อสาร ก ากับดูแลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินงานขององค์กรให้มีความทันสมัยและอยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

จากบทบาทดังกล่าว หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร จึงควรมุ่งเน้นในเรื่องวิสัยทัศน์ และ 
องค์ความรู้เพ่ือการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล รวมถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มหลักสูตร ๒ กลุ่มหลัก คือ การ
บริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ ตัวอย่างหลักสูตร ดังแสดงใน
รูปที่ ๔-๓ 

 

รูปที่ ๔-๓ ตัวอย่างหลักสูตรด้าน ICT ส าหรับผู้บริหาร 
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หลักสูตรภายนอกที่มุ่งเน้นในเรื่องวิสัยทัศน์ และองค์
ความรู้เพื่อการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ทั้งด้าน
บริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล และด้านเทคโนโลย ี
 การเข้าอบรมในหลักสูตรภายนอกต่างๆ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต 

การใช้งานโปรแกรมหรือระบบส าหรับปฏิบัติงาน, การใช้
ง านฮา ร์ ดแวร์ และอุ ป กรณ์ เคลื่ อนที่ , การ ใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ต, การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ 

การบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 

ธรรมาภิบาลดิจิทัล การวางแผนกลยุทธ์ทาง
ดิจิทัล 

การก าหนดนโยบายและการ
บริหารดิจิทัลส าหรับ

ผู้บริหาร 

การปรับเปลีย่นสู่องค์กรดิจิทัลและ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

วิสัยทัศน์ไอซีทีกับการ
พัฒนาองค์กร การบริหารความเสีย่งดิจิทัล รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ส าหรับผู้บรหิารระดับสงู 
เศรษฐกิจดิจิทัล  
ส าหรับผู้บรหิาร 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรบัผู้บริหาร 

การบริหารจัดการและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
ส าหรับผู้บรหิาร 

การบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภยัสารสนเทศและความมั่นคง

ไซเบอร์ 

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร กฎหมายดิจิทัล 

แนวโน้มเทคโนโลยียุคใหม่
เพื่อการบริหารราชการใน

ยุคดิจิทัล 
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 หน้า ๒๖ 
 

๔.๒.๒ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับบุคลากรทั่วไป 
บทบาทของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั่วไปซึ่งเป็นผู้ ใช้งาน  ICT นั้น ต้องเป็น

ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย รวมทั้งสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองและผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น หลักสูตรอบรมและสัมมนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับบุคลากรผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น นอกจาก
การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแล้ว ควรมุ่งเน้นในการพัฒนา
ทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการควบคุม และปฏิบัติตามกฎหมาย 
นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนา ควรครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ ๔-๔ 

 
รูปที่ ๔-๔ ตัวอย่างหัวข้อหลักสูตรการสัมมนา/ฝึกอบรม ส าหรับบุคลากรผู้ใช้งาน ICT 

  

บุคลากร 
ในยุคดิจิทัล 

การใช้งานสื่อ
ดิจิทัลและ

เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ

ใช้งาน ICT 

การใช้งาน ICT 
สนับสนุนการ
ปฏิบตัิงาน 

การรักษาความ
ปลอดภยัการใช้

งาน ICT 

ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับ ICT 

การใช้งาน ICT สนับสนุนการ
ปฏิบตัิงาน 

-การใช้งานโปรแกรมหรือ
ระบบงานเฉพาะส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
-การท างานรว่มกันแบบออนไลน ์
-การใช้งานฮาร์ดแวรแ์ละ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
-การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งาน ICT 

-ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

-พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
-พระราชบัญญัตวิ่าดว้ย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
-พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการ
กระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

การรักษาความปลอดภยัการใช้งาน ICT 

-ความรู้พื้นฐานเร่ืองความมั่นคงปลอดภัย  
-ภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ 
-การปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
-การป้องกันและจัดการภัยคุกคามของข้อมูล
อิ เล็กทรอนิกส์  โปรแกรม และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

 

การใช้งานสื่อดิจิทัลและเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ 

-การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-การสื่อสารองค์กรผ่านการใช้งานสื่อดิจิทัล 
-การรู้ เท่าทันข้อมูลเท็จในเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์
-การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง
ตามหลักความปลอดภัย 

 

ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับ ICT 

-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ICT 
-แนว โน้ ม  ( Trend) และการ
เปลี่ยนแปลงทาง ICT 
-ความส าคัญของการใช้ ICT เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
-การสร้างความตระหนักรู้และ
การปรับตัวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
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๔.๒.๓ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับบุคลากร ICT 
บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ สนับสนุนการใช้งาน และ

ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาให้มี
ศักยภาพ สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สามารถรองรับภาระงานและระบบงานสารสนเทศที่มีจ านวนมากและมีความซับซ้อน  
ที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งต้องสามารถเลือกเทคโนโลยีที่สามารถสนองตอบความต้องการและภารกิจของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสอดรับกับภารกิจ ตลอดจน
สามารถบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมาย 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศควรก าหนดแผนพัฒนาความสามารถบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศรายบุคคล และก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตามภารกิจและหน้าที่
ความรับผิดชอบ หลักสูตรควรมีทั้งหลักสูตรเชิงลึกด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภารกิจในปัจจุบัน รวมไป
ถึงหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น  Big Data Management, 
Data Analytics, ภัยคุกคามใหม่ๆ ต่อระบบ ICT เทคนิคสมัยใหม่ในการตรวจจับและป้องกัน 
ภัยคุกคาม เป็นต้น 

เพ่ือเตรียมพร้อมรับการปรับเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ควรมีการเตรียมพัฒนาบุคลากร 
ที่สามารถดูแลระบบ ICT ขั้นพ้ืนฐานให้กับหน่วยงานภูมิภาค ประจ าอยู่ในแต่ละแขวงทางหลวง หรือ
อย่างน้อยในทุกส านักงานทางหลวง โดยจะต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบ
เครือข่าย และระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงที่เพียงพอต่อการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น เพ่ือให้ระบบสามารถรองรับการท างานได้อย่างราบรื่น 

กรณีที่มีข้อจ ากัดในการเพ่ิมกรอบอัตราก าลังบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารในหน่วยงานภูมิภาค กรมทางหลวงอาจใช้ ๒ แนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการ โดย
พิจารณาจากปัจจัยเรื่องปริมาณของปัญหาด้านไอทีและบริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ต่อความคุ้มค่าของ
การจัดจ้างบุคลากร ในกรณีที่เขตนั้นๆ มีปัญหาด้านไอทีในระดับที่สามารถดูแลและสนับสนุนได้ด้วย
บุคลากรจ านวนไม่มากนัก กรมทางหลวงสามารถใช้วิธีการจัดสรรต าแหน่งบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจ าในระดับเขตให้เพียงพอต่อการดูแลหน่วยงานในพ้ืนที่ แต่หากใน
กรณีท่ีเขตนั้นๆ ครอบคลุมพ้ืนที่กว้าง และมีปัญหาด้านไอทีค่อนข้างบ่อย กรมทางหลวงอาจพิจารณา
การจัดจ้างบริษัทเข้ามารับหน้าที่  IT Support ครอบคลุมในระดับเขต โดยมีศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู้ดูแลและให้การสนับสนุนในการพิจารณาคุณสมบัติ ก าหนดกรอบความรับผิดชอบ 
รวมทั้งประสานงานและให้ข้อมูลระบบสารสนเทศต่างๆ 

๔.๓ การพัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ 
เนื่องจากกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ มีบุคลากรเป็นจ านวนมากปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ 

ท าให้การจัดอบรมที่ส่วนกลางให้กับบุคลากรอาจไม่สามารถท าได้อย่างสะดวกและทั่วถึง ด้วยเหตุนี้ จึงควร
พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถอ านวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพผ่าน
การเรียนหลักสูตรต่างๆ ได้ด้วยตัวเองผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาอบรมที่ส่วนกลาง โดยระบบดังกล่าว ควรอยู่ในรูปแบบของระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning 
Management System: LMS) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่บริหารการจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ผ่านเว็บ ประกอบด้วยเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนสามารถ
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น าเนื้อหาและสื่อการสอนข้ึนเว็บไซต์รายวิชาตามที่ระบบจัดไว้ให้ บริหารจัดการเรื่องการมอบหมายงานและ
การส่งงาน ประเมินผลผู้เรียนผ่านการสอบ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ได้ผ่าน
เว็บ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ นอกจากนั้น ระบบ
ยังมีการบริหารจัดการข้อมูลของผู้เรียนไว้ เพ่ือให้สามารถน าไปวิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผล รวมถึงวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ ๕ 
ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบันระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ใช้งานในกรมทางหลวงกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ และ
มีบางส่วนอยู่บนเครื่องแม่ข่ายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะเช่นนี้ท าให้มีจุดอ่อนทางด้านความ
มั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์เพราะแต่ละหน่วยงานมีมาตรการป้องกันข้อมูลที่แตกต่างกัน การส ารอง
ข้อมูลขาดความคล่องตัวและเป็นอุปสรรคเนื่องจากการกระจายตัวของฐานข้อมูล ท าให้การบริหารจัดการ
และการให้บริการในภาพรวมมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร  เพ่ือให้การพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลของกรมทางหลวงเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงควรปรับเปลี่ยนให้มีการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมศูนย์ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) ซ่ึง
ประกอบด้วยคลาวด์หลัก ๒ ประเภทคือ Cloud Computing และ Database Cloud  

คลาวด์ทั้งสองประเภทนี้เป็นพ้ืนฐานเทคโนโลยีคลาวด์ที่จ าเป็นในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
แบบรวมศูนย์ โดยแอพลิเคชั่นท างานอยู่บน Cloud Computing และฐานข้อมูลท างานอยู่บน Database 
Cloud โดยคลาวด์ทั้งสองประเภทถูกติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลที่ดูแลโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะ
เช่นนี้ท าให้แต่ละหน่วยงานดูแลเฉพาะซอฟต์แวร์ของตนเองเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ใหม่ก็สามารถน ามาติดตั้งบนคลาวด์ที่ดูแลโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของการส ารองข้อมูลก็
สามารถท าได้โดยง่ายเพราะข้อมูลของทุกหน่วยงานถูกเก็บอยู่บน Database Cloud โดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศจะท าการส ารองข้อมูลทั้งหมดไปเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลส ารอง (Disaster Recovery: DR) ของ 
กรมทางหลวงซึ่งท าให้แต่ละหน่วยงานมีความสะดวกมากข้ึน นอกจากนี้เทคโนโลยีคลาวด์ยังสามารถรองรับ
การให้บริการ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ซึ่งจะช่วยลดการสูญหายและความเสียหายของ
ข้อมูลที่เกิดจากการปฎิบิงานโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของบุคลากรกรมทางหลวง เนื่องจาก VDI จะ
ท าการส ารองขอ้มูลเครื่องลูกข่ายแบบรวมศูนย์ และช่วยให้บุคลากรของกรมทางหลวงท างานนอกสถานที่ได้
เพียงท าการ Login เข้าใช้งานระบบ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายใดก็ได้ ก็จะได้ข้อมูลและทรัพยากร 
ทุกอย่างเหมือนกับการปฏิบัติงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน กรมทางหลวงจะน าเทคโนโลยี VDI มาใช้
โดยก าหนดแผนการด าเนินงานไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้  

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมทางหลวงจ าเป็นต้องพัฒนาศูนย์ข้อมูลหลัก (Data 
Center) ให้มีมาตรฐานในระดับสากลเพ่ือรองรับเทคโนโลยีคลาวด์ และวางแผนมุ่งสู่การรับรองมาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัย ISO 27000  

๕.๑ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงนั้น ด าเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยด าเนินการอยู่ภายใต้รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นอกจากนี้การด าเนินการต่างๆ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมทางหลวงยังต้องปฏิบัติตามภารกิจที่กระทรวงคมนาคม หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๑) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงรวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 

๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง 
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๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า หรือฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

เพ่ือให้ระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ อีกมาตรการหนึ่งที่ส าคัญในการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศคือการพัฒนาไปสู่องค์ก รธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Governance Enterprise Information Technology: GEIT) แต่เนื่องจากกรมทางหลวงเป็นองค์กรใหญ่
การพัฒนาไปสู่ GEIT จึงเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสิ่งส าคัญที่จะต้องก าหนดให้ชัดเจนคือการมี
คณะกรรมการก ากับและขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศกรมทางหลวง และคณะกรรมการก ากับและ
ขับเคลื่อนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกรมทางหลวง  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง สามารถด าเนินการพัฒนาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงเสนอแนะให้มีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง 
ดังในรูปที่ ๕-๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๕-๑ โครงสร้างคณะกรรมการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง 

กรมทางหลวงมีลักษณะการบริหารจัดการเหมือนกันกับหน่วยงานของรัฐทั่วไปคือมีการก าหนด
ต าแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief of Information Officer: CIO) เพ่ือท าหน้าที่
บริหารจัดการ ก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงาน
แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจ ากระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือสนับสนุนการท างานของ CIO ให้มีความรัดกุมรอบคอบและมีทิศทางที่ชัดเจน จึงควรมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการก ากับและขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงเพ่ือช่วยบริหารจัดการและ
ผลักดันการด าเนินงานต่างๆ โดยมีผู้บริหารระดับสูง เช่น รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่เป็นประธาน

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร  
(Chief Executive Officer : CEO) 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief 
Information Officer : CIO) 

คณะกรรมการก ากับและขับเคลื่อน 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT steering committee) 

คณะกรรมการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

(Information Systems) 
)Security 

คณะกรรมการในการก ากับดูแลให้
การคัดเลือกระบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) 

คณะกรรมการภมูิสารสนเทศ (GIS) 



บทสรุปผู้บริหารแผนปฎบิัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔  

 หน้า ๓๑ 
 

คณะกรรมการก ากับและขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีอธิบดีกรมทางหลวงเป็น
ที่ปรึกษาโดยคณะกรรมการก ากับและขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT steering committee) 
มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้  

๑) ก าหนดแผนพัฒนา นโยบาย ทิศทางและมาตรการ  เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมทางหลวง เพ่ือเป็นกลไก ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการตามภารกิจหลักและ
ภารกิจด้านอื่นของกรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒) ให้ความเห็นชอบ เสนอแนะ เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
กรมทางหลวง รวมถึงการล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ 

๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควรเพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การมีและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง 

๔) ให้ความเห็นชอบและเสนอแนะในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมทางหลวงให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

กรมทางหลวงควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเ พ่ือดูแลกลุ่มงานเฉพาะกิจที่พิจารณาแล้ว เห็นว่ามี
ความส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม โดยบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการนั้น จะต้อง
มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในกลุ่มงานนั้นเป็นอย่างมาก โดยเบื้องต้นได้พิจารณาลักษณะ
งานที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จึงเสนอว่ากรมทางหลวงควรมีคณะกรรมการด้านความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการในการก ากับดูแลให้การคัดเลือกระบบ Enterprise Resource 
Planning (ERP) และคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ (GIS) เป็นต้น 




