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ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานให้เป็นไป
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องค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อีกทั้งเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและ
ประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป 
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  ยุทธศาสตร์………………………………………………………………………………………… 

  
๑๒๐ 

ตารางที่ ๘-๑  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐาน ICT………………  ๑๒๘ 
ตารางที่ ๘-๒  ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ…..  ๑๓๗ 
ตารางที่ ๘-๓  ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองานวิศวกรรมทางหลวง  
  (Smart Highways)………………………………………………………………………….. 

  
๑๔๙ 

ตารางที่ ๘-๔  ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานการใหบ้ริการ
  ด้าน ICT…………………………………………………………………………………………. 

  
๑๗๓ 

ตารางที่ ๘-๕  ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT……………….  ๑๘๓ 
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  ๑ 
 

บทที่ ๑  
บททั่วไป 

การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานนั้น นอกจากจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่วยงานแล้ว ยังต้องสามารถตอบสนองต่อนโยบายด้าน ICT ของรัฐบาลดังที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป้าหมายหนึ่งที่น า ICT มาใช้ในหน่วยงานของรัฐ คือ การปฏิรูประบบ
การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการประชาชน 

๑.๑ แนวคิดหลักและวิธีการศึกษาของคณะที่ปรึกษาในการท างาน 
การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น นอกจากจะต้อง

สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยังต้องมีการบูรณาการ  เพ่ือลดความซ้ าซ้อน
ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ในหน่วยงาน และต้องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
และเป้าหมายของหน่วยงาน โดยเฉพาะในการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ และการให้บริการ
ประชาชน เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถน าไปใช้ในการด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานทั้งในระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพ่ือให้มีเนื้อหา
สาระที่กระชับ มีความชัดเจนในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย สามารถน ามาใช้เพ่ือ
ตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งต้องสามารถบูรณาการให้เห็นภาพรวมของแผนงานและแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินงาน และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 
ของกรมทางหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงก าหนดวิธีด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการดิจิทัล  
กรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ แสดงดังรูปที่ ๑-๑
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  ๒ 
 

 

รูปที่ ๑-๑ ขั้นตอนและวิธีการในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง 

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 (ICT 

Trend and Roadmap) 

ปัจจัยภายนอก 

 ระบบงานสารสนเทศปัจจุบัน 
 สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ 
 สถาปัตยกรรมเครือข่ายและความ

มั่นคงปลอดภัย 
 ระบบข้อมูลและการใช้งาน 
 รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 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 

รุก 
(Aggressive) 
1................ 
2................ 

สัมมนาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

รับ 
(Defensive) 
1................ 
2................ 

ทดแทน 
(Diversifying) 
1................ 
2................ 

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

ยุทธศาสตร์ 
ICT 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ระยะเวลา งบประมาณ ดัชน ี

โครงการ…… 
โครงการ…… 
โครงการ…… 

โครงการ…… 
โครงการ…… 
โครงการ…… 

 
โครงการ…… 
โครงการ…… 
โครงการ…… 

โครงการ…… 
โครงการ…… 
โครงการ…… 

 

๒๕๖๐-๖๔ 
๒๕๖๐-๖๔ 
๒๕๖๐-๖๔ 

๒๕๖๐-๖๔ 
๒๕๖๐-๖๔ 
๒๕๖๐-๖๔ 

๒๕๖๐-๖๔ 
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….ล้านบาท 
….ล้านบาท 
….ล้านบาท 

….ล้านบาท 
….ล้านบาท 
….ล้านบาท 

….ล้านบาท 
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XXX 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับสมบูรณ์ 
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จากรูปที่ ๑-๑ แนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๓) นั้น ที่ปรึกษาจะเริ่มต้นจากการศึกษา
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ผลการวิเคราะห์ทั้งสองปัจจัยจะ
ถูกใช้เป็นแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และช่วยก าหนดยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง รวมไปถึงแผนงาน และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑.๑ การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายในคือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กร ซึ่งเกิดจากภายในองค์กรเอง 

การศึกษาส่วนนี้ประกอบด้วย 
๑.๑.๑.๑ ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการศึกษาวิเคราะห์นี้ คือ 
๑) โครงสร้างองค์กร  
๒) บุคลากร  
๓) นโยบาย  
๔) แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  
๕) แผนบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการทางหลวง 
๖) แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เป็นต้น  
วิธีการด าเนินงานในส่วนนี้ คือ การศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์

ผู้บริหารระดับสูง 
 

๑.๑.๑.๒ ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการศึกษาวิเคราะห์นี้ คือ  
๑) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับก่อนหน้า 
๒) ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓) ประวัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ผ่านมา 
วิธีการด าเนินงานในส่วนนี้  คือ การศึกษาจากแผนแม่บท และ/หรือ  

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับก่อนหน้า รายงาน
ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับก่อนหน้า และ
การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง การส ารวจหน่วยงาน เยี่ยมชมและสัมภาษณ์หน่วยงาน
ส่วนย่อย การส ารวจด้วยแบบส ารวจ เช่น สถานภาพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายการ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน และสอบถาม
ความพึงพอใจการในให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น 
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๑.๑.๑.๓ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือรองรับภารกิจของ 
กรมทางหลวง 
การส ารวจความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสิ่งจ าเป็น

อย่างยิ่ง เนื่องจากการปฏิบัติงานในปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
เครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลข่าวสารและประมวลผล ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ เป็นต้น 
ดังนั้นจะเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลายอย่าง ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
องค์กร ซึ่งผลการส ารวจความต้องการนี้จะถูกน ามาใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการตาม
เป้าหมายขององค์กรต่อไป 

๑.๑.๒ การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอก คือ สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กรจากภายนอกองค์กร 

ซึ่งได้แก่ นโยบายและระเบียบเงื่อนไขต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่องค์กรสังกัด หรือ
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งจัดท าโดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ  
ประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๑) จัดท าโดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๓) จัดท าโดยกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ 
แผนยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม (Digital Transport ๒๐๒๑) นอกจากนี้ 
ยังพิจารณาถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศที่ให้บริการ
แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รวมทั้งแนวโน้มของ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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บทที่ ๒  
ภารกิจ นโยบาย และ โครงสร้างของหน่วยงาน 

๒.๑ ลักษณะทั่วไปของกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงมีภารกิจตามอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทางหลวงให้มีโครงข่าย

สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับต่างประเทศ เสนอนโยบายและแผนพัฒนาทางหลวง ควบคุม
และด าเนินการก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา จัดท ามาตรฐานและข้อก าหนดเกี่ยวกับงานทาง พัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับสากล ตลอดจนก ากับตรวจตราควบคุมทางหลวงและงานทางในความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวง 
ทั่วประเทศ เอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความมั่นคง และการป้องกันประเทศ 

๒.๑.๑ ตราสัญลักษณ์ของกรมทางหลวง 

 
รูปที่ ๒-๑ ตราสัญลักษณ์ของกรมทางหลวง 

ความหมายตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงเป็นลักษณะรูปกูบช้างและงาช้างคู่ 
สมัยก่อนช้างเป็นพาหนะในการเดินทางและช่วยในการสร้างทาง เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ช้างจึงวาง
งาลง สัญลักษณ์ดังกล่าวจึงใช้เป็นตราของกรมทางหลวงจนถึงปัจจุบัน 
๒.๑.๒ วิสัยทัศน์ของกรมทางหลวง (Vision) 

“ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ” 
๒.๑.๓ พันธกิจของกรมทางหลวง (Mission) 

๒.๑.๓.๑ พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เกิดความเชื่อมต่อ (Connectivity) 
การเข้าถึง (Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) ที่สมบูรณ์เพ่ือการขับเคลื่อน
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  
๒.๑.๓.๒ ควบคุมดูแลระดับการให้บริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) 
บนทางหลวงให้ได้ตามมาตรฐาน เพ่ือคุณภาพการให้บริการที่ดี   
๒.๑.๓.๓ พัฒนาระบบบริ ห า รองค์ ก ร  ( Organization Management) ต ามหลั ก 
ธรรมาภิบาล 
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๒.๑.๔ ค่านิยมของกรมทางหลวง (Core Value) 
HIGHWAYS 
H : HIGH PERFORMANCE   : สร้างสรรค์ผลงาน 
I  : INTELLIGENT TECHNOLOGY  : ผสานงานเทคโนโลยี 
G : GOOD KNOWLEDGE  : ด้วยความรู้ที่เหมาะสม 
H : HONESTY     : ซื่อสัตย์ 
W: WORK SMART    : ปฏิบัติงานอย่างรู้รอบ 
A : ACCOUNTABILITY   : รับผิดชอบต่อพันธกิจ 
Y : YEAR-ROUND COMMITMENT : เกาะติดการให้บริการ 
S : SYNERGY    : ท างานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว 

๒.๑.๕ ยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบทางหลวงให้เชื่อมต่อ เข้าถึง และคล่องตัวเพ่ือระบบ

การเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์สมดุลและสมบูรณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและบ ารุงรักษาระดับการให้บริการของระบบทางหลวงที่

รวดเร็ว ครอบคลุม และทันต่อสถานการณ์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การควบคุมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนระบบทางหลวง

อย่างบูรณาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเชื่อมโยงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

๒.๑.๖ กลยุทธ์ 
๒.๑.๖.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบทางหลวง เพ่ือสนองความต้องการของท้องถิ่น 
ประเทศ และภูมิภาค 
๒.๑.๖.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบทางหลวง เพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
ท่องเที่ยว การค้าชายแดน และความม่ันคง 
๒.๑.๖.๓ เพ่ิมความคล่องตัวบนระบบทางหลวง และพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทาง
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
๒.๑.๖.๔ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน การส ารวจ
ออกแบบ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
๒.๑.๖.๕ พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานและข้อก าหนด ด้านงานทาง ทั้งในด้าน
ออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุม บ ารุงรักษา ความปลอดภัย และให้บริการ 
๒.๑.๖.๖ พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี การ
สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการพัฒนาระบบ
ทางหลวง 
๒.๑.๖.๗ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาระบบทางหลวง 
๒.๑.๖.๘ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติบนระบบทางหลวง 
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๒.๑.๖.๙ พัฒนาและเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานควบคุมน้ าหนัก
ยานพาหนะส าหรับระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง 
๒.๑.๖.๑๐ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
๒.๑.๖.๑๑ พัฒนาและเ พ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาภูมิทัศน์  ไหล่ทาง และ 
ทางเท้า รวมถึงการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคประชาชน 
๒.๑.๖.๑๒ พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี 
การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการบ ารุงรักษา
และการให้บริการอ่ืนๆ บนระบบทางหลวง 
๒.๑.๖.๑๓ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุ เพ่ือเพ่ิมระดับความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนระบบทางหลวง 
๒.๑.๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงการลดอุบัติเหตุเพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนระบบทางหลวง 
๒.๑.๖.๑๕ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมดูแลการใช้และด าเนินการใดๆ ใน 
เขตทาง ไหล่ทาง และทางเท้า รวมถึงการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางหลวงอ่ืนๆ  
๒.๑.๖.๑๖ พัฒนาและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการศึกษาด้านกฏระเบียบ ค่านิยม 
วินัย ด้านความปลอดภัยระบบทางหลวง 
๒.๑.๖.๑๗ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจราจรและระบบควบคุมติดตามที่
เกี่ยวข้อง 
๒.๑.๖.๑๘ พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการอ านวยความปลอดภัยบน
ระบบทางหลวง 
๒.๑.๖.๑๙ พัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร์รวมถึงการพัฒนา
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
๒.๑.๖.๒๐ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการพัสดุ การบริหารเครื่องจักร การประชาสัมพันธ์
และด าเนินการขององค์กร 
๒.๑.๖.๒๑ พัฒนาและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร 
๒.๑.๖.๒๒ พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับการต่อยอด
องค์ความรู้และประสบการณ์ท างาน 
๒.๑.๖.๒๓ พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม รวมถึงการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางด าเนินงาน ให้ทันต่อบริบทของสังคมโลก 
๒.๑.๖.๒๔ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการข้อร้องเรียน การจัดการสิ่งแวดล้อม การมี  
ส่วนร่วมกับท้องถิ่น และระบบบริหารจัดการ บนพ้ืนฐานของระบบธรรมาภิบาล  
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๒.๒ โครงสร้างองค์กรของกรมทางหลวง 

 
รูปที่ ๒-๒ โครงสร้างของกรมทางหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
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บทที่ ๓    

การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวงฉบับนี้ จึง

ได้มีการด าเนินการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของกรมทางหลวง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

๓.๑ สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงในปัจจุบัน 
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ประกอบด้วย สถานภาพ

ด้านการบริหารจัดการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ด้านระบบงานสารสนเทศ ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการรองรับภาวะฉุกเฉิน 
สถานภาพของศูนย์ข้อมูล/ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมดของกรมทางหลวง และการให้บริการและการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และสถานภาพด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) ของกรมทางหลวง โดยสรุปได้ดังนี้ 

๓.๑.๑ ด้านการบริหารจัดการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรมทางหลวงได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง โครงสร้างการบริหาร แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย 
๖ กลุ่ม ตามรูปที่ ๓-๑ ซ่ึงแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน 

 
รูปที่ ๓-๑ โครงสร้างการบริหารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เมื่อพิจารณาถึงจ านวนบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ข้าราชการ  
๔๓ คน พนักงานราชการ ๙ คน ลูกจ้างประจ า ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๕๖ คน 
โดยเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพียง ๔๑ คน

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

  ายบรหิารงานท่ัวไป

กลุ่มพั นาระบบงาน

กลุ่มบรกิารสารสนเทศ

กลุ่มบรหิารคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย

กลุ่มนโยบายและบรหิารสารสนเทศ

กลุ่มบรหิารจดัการคลังข้อมูล

กลุ่มบรหิารจดัการระบบ
ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ายโครงสรา้งพื น านด้านสารสนเทศ
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เท่านัน้ ซึ่งแบ่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ๓๐ คน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ๘ คน 
และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓ คน เมื่อค านวณสัดส่วนระหว่างจ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ต่อบุคลากรของกรมทางหลวงทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน ๕๖:๑๗,๘๒๒ 
โดยหากพิจารณาเฉพาะบุคลากรเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง จะคิด
เป็นสัดส่วนเพียง ๔๑:๑๗,๘๒๒ หรือ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑ คน 
ต้องให้บริการบุคลากรโดยประมาณเป็นจ านวนถึง ๔๓๔ คน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ดังนั้น 
กรมทางหลวงจึงจ าเป็นต้องหางบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ิมเติม หรือจัดจ้างหน่วยงานจากภายนอกเพ่ือช่วยเหลือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติหน้าที่ในการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

การที่กรมทางหลวง มีหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยหน่วยงานภูมิภาคซึ่ง
ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ นั้น มีจ านวนถึง จ านวน ๑๓๑ แห่ง ส่งผลให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
อัตราบุคลากรที่จ ากัด ไม่สามารถดูแลและให้บริการอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการได้ อันเป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมาก 
นอกจากนี้ การที่กรมทางหลวงไม่มีต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ประจ าหน่วยงานภูมิภาค ท าให้ภาระหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลายประการใน
หน่วยงานภูมิภาคเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรที่มีภารกิจหน้าที่อ่ืนๆ ที่อาจไม่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง ท าให้เกิดข้อจ ากัดใน
การปฏิบัติงาน ดังนั้น การเพ่ิมกรอบอัตราก าลังบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยเฉพาะหน่วยงานภูมิภาค จึงเป็นสิ่งที่กรมทางหลวงจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กรมทางหลวงจ าเป็น
ที่จะต้องวางแผนฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองต่อภารกิ จ
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของ
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (ICT security) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นต้น นอกจากนี้ เพ่ือให้การวางแผนฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และเป็นไปตามเป้าประสงค์ 
กรมทางหลวงอาจมีการก าหนดสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ ( functional competency) ที่
ชัดเจนให้กับบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง เพ่ือให้สามารถวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับ
บุคลากรดีขึ้น 

ในส่วนของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวม หาก
พิจารณาภาระหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นได้ว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมี
หน้าที่ในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมไปถึงการเสนอแนะ และก าหนดมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังขาดคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่จะ
ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและผลักดันให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นไปตามกรอบนโยบายที่ก าหนด เพ่ือให้การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด าเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กรมทางหลวงควรต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างาน
ขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ในส่วนนี้ 
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๓.๑.๒ ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
จากการส ารวจข้อมูลด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่มีอายุการใช้งานไม่

เกิน ๕ ปี พบว่ากรมทางหลวงมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้กับบุคลากรทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาคในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จ านวน ๓,๙๗๔ ชุด เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน ๕๓๓ เครื่อง เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) จ านวน 
๓,๖๐๒ เครื่อง และอุปกรณ์ส ารองไฟ จ านวน ๑,๙๗๓ เครื่อง ซึ่งปัจจุบันกรมทางหลวงมีบุคลากร
จ านวน ๑๗,๘๒๒ คน ท าให้มีสัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๕ ปี จ านวน  
๑ เครื่อง ต่อ บุคลากร ๓.๙ คน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

จากการส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามในด้านความจ า เป็นในการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
มีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี ดังนั้นกรมทางหลวงจึงต้องเร่งด าเนินการจัดหา/ทดแทน อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่มีประสิทธิภาพและมีจ านวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
๓.๑.๓ ด้านระบบงานสารสนเทศ 

ปัจจุบันกรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ และสนับสนุน
ภารกิจหน่วยงานภายใต้กรมทางหลวงหลากหลายระบบ เช่น ระบบบริหารจัดการระบบส ารวจ
ปริมาณจราจร ระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง (RIMS) บนอุปกรณ์พกพา ระบบติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง (MIS DOC) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เป็นต้น 
เมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดของแต่ละระบบพบว่า แต่ละระบบมีความแตกต่างกันหลายดา้น 
เช่น ด้านกายภาพ คือ สถานที่จัดเก็บอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงาน มีเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่ให้บริการแตกต่างกัน ความแตกต่างด้านเทคนิค เช่น ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล โปรแกรมภาษาที่ใช้พัฒนา และกรอบวิธีการพัฒนา (Framework) และฐานข้อมูล
บางส่วนที่อาจมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกันก็แยกกันอยู่ตามระบบงานสารสนเทศต่างๆ ลักษณะ
นี้ท าให้เกิดอุปสรรค ดังนี้ 

๑) ความยุ่งยากในการดูแลบ ารุงรักษาระบบ และการพัฒนาต่อยอด  
๒) จ าเป็นต้องมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความรอบรู้หลาย
อย่างเพ่ือดูแลบ ารุงรักษาระบบ และพัฒนาระบบงานต่อยอด ซึ่งเป็นเรื่องยากส าหรับ
หน่วยงานราชการ 
๓) ต้องจัดจ้างบริษัทเอกชนมาท าหน้าที่แทน (Outsource) เพราะบุคลากรไม่เพียงพอ 
๔) การรวมข้อมูล (Data Consolidate) ท าได้ยาก 
๕) เกิดปัญหาความสอดคล้องและน่าเชื่อถือ (Data Integrity) ในระบบที่ต้องน าข้อมูลมา
สรุปรวมเพ่ือจัดท ารายงาน หรืออ้างอิง เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บหลายแหล่ง 
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๓.๑.๔ ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร 

หน่วยงานส่วนกลางของกรมทางหลวง ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอาคารส านักงานตั้งอยู่ ๒ ฝั่งถนน ประกอบไปด้วยอาคารหลัก ๔๓ อาคาร 
เป็นอาคารที่อยู่บริเวณเดียวกันเพียงมีถนนคั่นกลาง ท าให้สามารถท าการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
ระหว่างอาคารได้ และในปัจจุบันได้มีการเชื่อมต่อระหว่างอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างอาคารเป็นการเชื่อมโยงแบบ ๓ ระดับ โดยก าหนดให้
อาคารสุขุมวิท เป็นแกนหลักของระบบเครือข่าย และก าหนดให้อาคารพหลโยธิน  อาคาร 
ส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ และอาคารเฉลียว เป็นแกนรองของระบบเครือข่าย แต่ให้มีการ
เชื่อมโยงระหว่างอาคารสุขุมวิทกับอาคารพหลโยธิน และอาคารเฉลียว  เท่านั้นที่อัตราเร็ว ๑๐  
กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้สายน าสัญญาณแบบ Single Mode Fiber (SMF) ส่วนอาคารพหลโยธิน 
อาคารส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ และอาคารเฉลียวจะเชื่อมโยงเข้าหากันแบบ Full Mesh ที่
อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้สายน าสัญญาณแบบ Single Mode Fiber (SMF) จากนั้นให้
อาคารพหลโยธิน อาคารส านักวิเคราะห์และตรวจสอบและอาคารเฉลียว เป็นตัวกระจายระบบ
เครือข่ายออกไปยังอาคารและชั้นต่างๆ ที่อัตราเร็ว ๒ กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้สายน าสัญญาณแบบ 
Multimode Mode Fiber (MMF) ส่วนระบบเครือข่ายภายในอาคารบางส่วนจะเชื่อมต่อจาก
ระบบเครือข่ายประจ าชั้น ที่อัตราเร็ว ๒ กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้สายน าสัญญาณแบบ Unchield 
Twisted Pairs (UTP) ส่งผลให้ระบบเครือข่ายเป็นแบบ ๔ ระดับในบางส่วน จากข้อมูลที่ได้รับ 
พบว่ามีบางอาคารที่ยังไม่มีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย  
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  ๑๓ 
 

 
รูปที่ ๓-๒ การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกรมทางหลวง 
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ตามรูปที่ ๓-๒ แสดงถึงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ใน
สังกัดกรมทางหลวง โดยท าการเชื่อมโยงผ่านทางผู้ให้บริการเครือข่าย ๒ ราย โดยเช่าใช้จาก
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (TOT) จ านวน ๑๐๐ วงจรแต่ละวงจรเชื่อมต่อกับหน่วยงานใน
ภูมิภาคที่อัตราเร็ว ๒ เมกะบิตต่อวินาที แต่มีความเร็วในการเชื่อมต่อกลับมาที่กรมทางหลวง
จ านวน ๑ วงจรที ่อ ัตราเร ็ว ๑๘ เมกะบิตต่อว ินาที ส ่งผลให้ในกรณีที ่หน่วยงานภูมิภาค 
ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติภารกิจพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน ระบบเครือข่ายของภูมิภาค 
จะเหลือความสามารถเพียง ๑๘๐ กิโลบิตต่อวินาที หรือเป็นร้อยละ ๑๘ ของประสิทธิภาพรวม
ของระบบ และส่วนที่ ๒ เป็นการเช่าใช้จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) 
จ านวน ๓๗ วงจร แต่ละวงจรเชื่อมต่อกับหน่วยงานภูมิภาคที่อัตราเร็ว ๒ เมกะบิตต่อวินาที แต่
มีความเร็วในการเชื่อมต่อกลับมาที่กรมทางหลวงจ านวน ๑ วงจรที่อัตราเร็ว ๖ เมกะบิตต่อ
วินาที ส่งผลให้ในกรณีที่ทุกหน่วยงานในภูมิภาคมีการปฏิบัติภารกิจพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน 
ระบบเครือข่ายของภูมิภาคจะเหลือความสามารถเพียง ๑๖๒ กิโลบิตต่อวินาที หรือเป็นร้อยละ 
๑๖ ของประสิทธิภาพรวมของระบบ ดังนั้นจึงควรปรับอัตราส่วนการใช้วงจรสื่อสารแบบแบ่งกัน
ให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อาจอยู่ที่ 
ร้อยละ ๒๕ – ๓๐ ของประสิทธิภาพรวมของระบบ 

การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ ในสังกัดกรมทางหลวง ที่ท า
การเชื่อมโยงผ่านทางระบบเครือข่ายของกระทรวงคมนาคม และผ่านทางระบบเครือข่ายของ
กรมทางหลวง สามารถแสดงได้ด ังรูปที ่ ๓-๓ แผนผังระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง 
(Network Diagram) 
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  ๑๕ 
 

 
รูปที่ ๓-๓ แผนผังระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง (Network Diagram) 
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  ๑๖ 
 

จากรูปที่ ๓-๓ เห็นว่าหน่วยงานภูมิภาคมีการเชื่อมต่อเครือข่าย และเช่าใช้บริการเครือข่าย
จากผู้ให้บริการเครือข่าย ๒ แหล่ง คือ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (TOT) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) โดยสามารถแสดงการเข้าใช้เครือข่ายของหน่วยงานในภูมิภาค
ได้ตามตารางที่ ๓-๑ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓-๑ การเข้าใช้บริการเครือข่ายของหน่วยงานภูมิภาค 

ล าดับ หน่วยงาน 
ผู้ให้บริการเครือข่าย 

TOT 
(ขนาด ๒ Mb) 

CAT 
(ขนาด ๒ Mb) 

๑ ส านักงานทางหลวง  ๑๘ แห่ง - 
๒ แขวงทางหลวง  ๗๐ แห่ง ๓๕ แห่ง 
๓ ศูนย์สร้างทาง  ๔ แห่ง ๑ แห่ง 
๔ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ๓ แห่ง ๑ แห่ง 
๕ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง  ๑ แห่ง - 
๖ ส่วนเครื่องจักรกล  ๑ แห่ง - 
๗ ส่วนบริหารเครื่องจักรกล (แจ้งวัฒนะ)  ๑ แห่ง - 
๘ ส่วนเครื่องจักรกล  ๒ แห่ง - 

รวม ๑๐๐ แห่ง ๓๗ แห่ง 

หน่วยงานภูมิภาคบางหน่วยงานมีการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติมผ่านทาง
ระบบ ADSL หรือระบบ FTTx โดยขอใช้บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่น 
โดยไม่มีการท า Virtual Private Network ซึ่งท าให้ไม่มีความปลอดภัยเมื่อมีการเชื่อมโยงเข้ากับ
ระบบเครือข่ายร่วมหรือผ่านทางหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ผ่านเครือข่ายของกระทรวงคมนาคม 
เนื่องจากเป็นเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกับหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

นอกจากนี้ยังมีระบบเครือข่ายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืนๆ โดยตรง
เนื่องจากเป็นระบบเครือข่ายเฉพาะทาง ที่แต่ละหน่วยงานได้ท าการจัดสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ภารกิจของหน่วยงานที่มีการใช้งานที่แตกต่างของแต่ละหน่วยงาน 

 

๓.๑.๕ ด้านความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทางหลวงมีกลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัย ซึ่งดูแล
นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ดูแลอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมีการร่วมท าแผน
ส ารองฉุกเฉินด้านสารสนเทศ มีกลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ดูแลอุปกรณ์ต่างๆ  ใน
ระบบเครือข่าย เช่น อุปกรณ์สวิตช์ อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีและบุกรุกเครือข่าย อุปกรณ์
ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเครือข่าย เป็นต้น โดยสรุปได้มีการเตรียมความพร้อมและการป้องกันไว้
ดังนี้ 

๑) มีการออกบันทึกเวียนแจ้งเตือนเมื่อมีภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์เกิดขึ้น 
๒) มีอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามในระบบเครือข่ายหลายชนิดโดยสังเขป คือ อุปกรณ์
ป้องกันการโจมตีเครือข่าย อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย อุปกรณ์ตรวจสอบสถานะ
เครือข่าย อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บ Log และอุปกรณ์
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เชื่อมต่อเครือข่ายผ่านทางเข้า Web Browser  แต่จากการสัมภาษณ์พบว่ากรมทางหลวง
มีงบประมาณค่อนข้างจ ากัดในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย 
๓) มีแผนส ารองฉุกเฉินด้านสารสนเทศในการรับมือสถานการณ์ต่างๆ โดยมีแผนหลัก  
๒ แผน คือ แผนอัคคีภัยและแผนไฟฟ้าดับ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานชัดเจน มีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๔) มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยใช้กรอบ ISO 27002 ในการท าเอกสาร มีการปรับปรุงตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
๕) ส าหรับการใช้งานโดยทั่วไป พบว่าบางหน่วยงานยังมีการใช้งานระบบปฏิบัติการเก่าที่
ทางบริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตและยุติการปรับปรุงแล้ว เช่น Window XP, Window 7 
โดยสาเหตุที่ยังคงใช้ระบบปฏิบัติการเดิม เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้กับบางระบบงานของ 
กรมทางหลวง ซึ่งถ้าปรับเปลี่ยนเป็นระบบปฏิบัติการใหม่แล้วจะท าให้ไม่สามารถใช้
ระบบงานดังกล่าวได้  
ในส่วนเว็บไซต์ที่เป็นทางการของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) อยู่ในระดับที่เรียกว่า

ไม่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่า เว็บไซต์ไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อแบบส่วนตัว ผู้ อ่ืนสามารถดูหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ผู้ใช้งานรับส่งผ่านเว็บไซต์นี้ ในทางเทคนิคหมายถึงข้อมูลที่รับส่งโดยผ่าน
เว็บไซต์นี้ไม่มีการเข้ารหัส (Encryption) ซึ่งมีความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจถูกน าไปใช้ในทางท่ีผิดได้ 

กรมทางหลวงมีแผนและด าเนินการกระจายและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน (Desktop Computer) รุ่นใหม่ไปยังหน่วยงานต่างๆ แต่กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งาน ท าให้มีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเข้ามาใช้งานในระบบเครือข่ายของ
กรมทางหลวง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของมัลแวร์ต่างๆ ได้ รวมทั้งผู้ใช้งานยังไม่
ค่อยตระหนักถึงความปลอดภัยของการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย  ถึงแม้ว่า
กรมทางหลวงได้ประกาศและใช้แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศแล้ว 

กรมทางหลวงมี “แผนส ารองฉุกเฉินจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจ
เกิดกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (IT Contingency Plan)” ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีการ
ปรับปรุงเป็นล าดับ มีการระบุกลุ่มงาน แผนการ และขั้นตอนในการรับมือ โดยมีการควบคุมความ
เสี่ยงและก าหนดข้อควรปฏิบัติในการรับมือเพียง ๒ กรณีเท่านั้นคือ เหตุอัคคีภัย และเหตุไฟฟ้าดับ 
และจากการสอบถามพบว่าขาดช่วงในการซ้อมแผนดังกล่าว 

 

๓.๑.๖ สถานภาพของศูนย์ข้อมูล/ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั งหมดของกรมทางหลวง 
จากการส ารวจสถานภาพของศูนย์ข้อมูล/ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมทางหลวง 

พบว่ากรมทางหลวงมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) และห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมกันทั้งหมด  
๘ แห่ง ดังนี้ 

๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
๓) ส านักงานควบคุมน้ าหนักยานพาหนะ  
๔) ส านักบริหารบ ารุงทาง  
๕) ส านักมาตรฐานและประเมินผล  
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  ๑๘ 
 

๖) ส านักอ านวยความปลอดภัย  
๗) ส านักแผนงาน  
๘) ส านักเครื่องกลและสื่อสาร  
ในส่วนของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบไฟฟ้า

ส ารองทั้ง UPS และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การเชื่อมต่อเครือข่ายของกรมทางหลวงเข้ากับกระทรวง
คมนาคมผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ๒ บริษัท คือ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (TOT) และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) ผู้ใช้งานสามารถท างานจากระยะไกลโดยการใช้ 
Virtual Private Network (VPN) เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมี
การส ารองข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ Data Center ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศยังใช้เป็น 
Disaster Recovery Site (DR-site) ของบางระบบอีกด้วย 

เนื่องจากกรมทางหลวงมี Data Center และห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกระจายอยู่อีก ๗ 
แห่ง นอกเหนือจากที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ส านักเครื่องกลและสื่อสาร ส านักแผนงาน ส านักงานควบคุมน้ าหนักยานพาหนะ ส านักอ านวย
ความปลอดภัย ส านักบริหารบ ารุงทาง ส านักมาตรฐานและประเมินผล โดยใน ๗ แห่งนี้มีเพียง ๑ 
แห่งที่มีความพร้อมในการท า DR-site คือ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส าหรับหน่วยงาน 
ที่เหลือได้แก่ ส านักอ านวยความปลอดภัยได้ท าการ Backup ข้อมูลไปบน Government Cloud 
ซึ่งให้บริการอยู่ที่ส านักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส าหรับหน่วยงานที่เหลือมีเพียงการ
ส ารองข้อมูลแต่ไม่ได้ท า DR-site 
๓.๑.๗ การให้บริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร 

การบูรณาการข้อมูล คือ การใช้งานข้อมูลร่วมกัน กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่มี
หน่วยงานย่อยจ านวนมาก และหน่วยงานเหล่านี้จะมีการท างานที่สอดรับกันทุกหน่วยงาน เช่น  
ส านักแผนงาน เมื่อการก าหนดก่อสร้างถนนสายใหม่ ต้องส่งข้อมูลส านักงานอื่นด าเนินการต่อ เช่น 
ส านักอ านวยความปลอดภัย ส านักส ารวจและออกแบบ ส านักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น 

จากผลการศึกษาสถานภาพการให้บริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งมีทั้งการ
รับเข้าและส่งข้อมูลออก สามารถแบ่งการให้บริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลได้เป็น  
๒ ระดับ คือ ระหว่างหน่วยงานย่อยในกรมทางหลวง และหน่วยงานภายนอกกับกรมทางหลวง  

การให้บริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานย่อยในกรมทางหลวง
ให้มีประสิทธิภาพนั้น ขอให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นไว้ดังนี้ 

๑) การบูรณาการข้อมูล หากเป็นในระดับหน่วยงานย่อยในกรมทางหลวงที่มีกระบวนงาน
ต่อเนื่องหรือสนับสนุนกัน ก็สามารถออกแบบเป็นระบบสารสนเทศเดียวกันได้  โดยใช้
ฐานข้อมูลร่วมกัน ในลักษณะนี้ต้องเกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นพร้อมกันของ
หน่วยงานที่ท างานร่วมกัน และพัฒนาฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้งานร่วมกัน 
๒) ในกรณีการพัฒนาระบบสารสนเทศเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบสามารถท าได้โดยผ่านระบบบริการข้อมูลเช่น Web-service หรือ Service 
Oriented Architecture (SOA) ซึ่งกรมทางหลวงจะจัดเตรียมข้ันตอนในการพัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลไว้ 
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  ๑๙ 
 

๓.๑.๘ สถานภาพด้านสารสนเทศภมิูศาสตร์ (GIS) ของกรมทางหลวง 
จากการส ารวจและวิเคราะห์พบว่า กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีและ

ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศในการท างานเป็นหลัก ทั้งนี้เป็นเพราะกรมทางหลวงมีเส้นทางถนนที่ต้อง
รับผิดชอบมากกว่า ๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร ซึ่งนอกจากถนน ยังมีทรัพย์สินทางราชการมากมายที่ต้อง
ดูแลรับผิดชอบ จึงต้องการข้อมูลต่างๆ ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เช่น งานวางแผนก่อสร้างทาง 
สะพาน งานซ่อมบ ารุงรักษา งานอ านวยความปลอดภัย อีกทั้งยังต้องให้บริการประชาชนและ
ผู้ใช้งานทางหลวง จึงจ าเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการบริการ เช่น ข้อมูลภัยพิบัติ ข้อมูล
สภาพการจราจร  

แต่เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของกรมทางหลวงมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ 
ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีพันธกิจที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้กรมทางหลวงมีเทคโนโลยีด้านระบบ  
ภูมิสารสนเทศที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการจัดเก็บข้อมูลด้าน 
ภูมิสารสนเทศก็กระจายกันอยู่ตามหน่วยงาน มีการบูรณการภูมิสารสนเทศเพียงบางส่วน ท าให้เกิด
ความยากและความซับซ้อนในการบริหารจัดการระบบและข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

จากการส ารวจและวิเคราะห์ระบบและข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรมทางหลวง สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

๓.๑.๘.๑ ส านักแผนงาน 
มีภารกิจหลักคือ จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการของ 

กรมทางหลวง งานศึกษาและพัฒนา เพ่ือก าหนดโครงข่ายและมาตรฐานทางหลวง งาน
ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการรวมทั้งการประเมินผลโครงการ
ก่อสร้างทาง 

๑) ระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet) 
ส าหรับเก็บข้อมูลการก่อสร้างและความก้าวหน้าของงานก่อสร้างเพ่ือติดตาม

แผนงานพัฒนาทางหลวง โครงการขนาดใหญ่ 
 ข้อมูลแผนงานพัฒนาทางหลวง 

 ข้อมูลการก่อสร้าง 

๒) ระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง (HRIS) 
ส าหรับเก็บข้อมูลประวัติและรายละเอียดต่างๆ ของสายทางในความ

รับผิดชอบของกรมทางหลวง 
๓.๑.๘.๒ ส านักบริหารบ ารุงทาง 

มีภารกิจหลักคือ งานบ ารุงรักษาทางหลวง เช่น งานบ ารุงปกติ (Routine 
Maintenance) คืองานดูแลรักษาทางหลวงทั้งโครงข่าย (๖๕,๔๗๐ กิโลเมตร) ที่ต้อง
ด าเนินการเป็นประจ าสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพ่ือให้ทางหลวงสามารถใช้งานได้ดี 
ป้องกันไม่ให้ทางหลวงเสื่อมสภาพก่อนเวลาที่เหมาะสม งานบ ารุงตามก าหนดเวลา (Periodic 
Maintenance) คืองานที่ด าเนินการเมื่อถึงก าหนดเวลา เพ่ือยืดอายุบริการและเสริมความ
แข็งแรง งานบ ารุงพิเศษและบูรณะ (Special Maintenance and Rehabilitation) คืองาน
ซ่อมบ ารุงรักษาทางหลวงที่ช ารุดเสียหายและมีปริมาณมากกว่าที่จะท าการซ่อมด้วยงาน
บ ารุงปกติได้ โดยเฉพาะเส้นทางที่ไม่ได้รับการบ ารุงตามก าหนดเวลา จะเกิดความเสียหายขึ้น
อย่างรวดเร็วท าให้ต้องด าเนินการด้วยงานบ ารุงพิเศษหรือบูรณะ 
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  ๒๐ 
 

๑) ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) 
ส าหรับเก็บข้อมูลประวัติและรายละเอียดต่างๆ เช่น หมายเลขทางหลวงของ

สายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
๒) ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน (EMS) 

ส าหรับเก็บข้อมูลและตรวจสอบรายงานสภาพการจราจร รายงานเหตุการณ์
ภัยพิบัติ รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางเลี่ยง 
๓) ระบบศูนย์ปฏิบัติการงานบ ารุงทาง (Warroom) 

ส าหรับตรวจสอบและรายงานข้อมูลงานบ ารุงทาง 
๔) ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอกเขตทาง 

ส าหรับเก็บข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางของสายทางในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวง 

๓.๑.๘.๓ ส านักอ านวยความปลอดภัย 
มีภารกิจงานหลัก ค ือ วางแผน ส ารวจและว ิเคราะห์เพื ่อแก้ไขปัญหา

การจราจรบนทางหลวง ศึกษา พัฒนา จัดท ามาตรฐานและสัญญาณควบคุมการจราจร  
ที่ใช้กับงานทาง และก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร 
การลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในเขตทางหลวง ตลอดจนการให้ค าปรึกษา 
เสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการอ านวยความปลอดภัย และปฏิบัติงานร่วมกับ 
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

๑) ระบบ CCTV ปริมาณจราจร 
ส าหรับส ารวจข้อมูลการจราจร ทั้งช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาล ในสายทาง

ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
๒) ระบบข้อมูลอุบัติเหตุ (HAIMS) 

ส าหรับรายงานอุบัติเหตุ แขวงทางหลวง โดยจะกรอกรายงานเฉพาะ 
สายทางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
๓) ระบบสารสนเทศปริมาณจราจรบนทางหลวง (TIMS) 

ข้อมูลการส ารวจปริมาณจราจรบนทางหลวงและการบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลจราจรที่มีอยู่ เพ่ือใช้งานภารกิจบริหารจัดการของกรมทางหลวง 
๔) ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (HSMS) 

การบูรณาการฐานข้อมูลด้านงานทางที่เกี่ยวข้องกับงานอ านวยความ
ปลอดภัย 

๓.๑.๘.๔ ส านักก่อสร้างสะพาน 
มีภารกิจงานหลักคือ ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง บูรณะ

และบ ารุงรักษาสะพาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๑) ระบบบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน (BMMS) 
ส าหรับเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลประเภทสะพาน สภาพสะพาน อายุ

สะพาน รวมถึงการค้นหาสะพาน 
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  ๒๑ 
 

๒) ระบบติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะพานและบูรณะสะพาน (IWIP) 
ส าหรับเก็บข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะพานและ

บูรณะสะพานที่ด าเนินงานตามแผน และด าเนินงานช้ากว่าแผน 
๓.๑.๘.๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีภารกิจงานหลักคือ จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมทางหลวง รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง 
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า หรือฝึกอบรม
การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๑) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานบริการทางหลวง (DOH to Travel)  
ส าหรับให้บริการด้านการคมนาคม ซึ่งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ให้บริการข้อมูลด้านการคมนาคมแก่บุคลากรในภาคส่วนต่างๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป เช่น การให้บริการสอบถามระยะทาง การวิเคราะห์
เส้นทางเพ่ือเดินทาง สถานที่ส าคัญ ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น 

๓.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพด้าน  ICT ของกรมทางหลวง (SWOT 
Analysis) 
๓.๒.๑ บทวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ภายในองค์กร 

กรมทางหลวงเป็นอีกองค์กรหนึ่งของรัฐที่ตระหนักถึงการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยในการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการแก่สาธารณะ มีระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศส าหรับรองรับการปฏิบัติงานต่างๆ โดยกรมทางหลวงมีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเป็นองค์กรกลางในการดูแลบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ของกรมทางหลวง  

จากการศึกษาสถานภาพด้าน ICT ของกรมทางหลวง การเข้าสัมภาษณ์ รวมไปถึงการจัด
สัมมนาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพด้าน ICT ของกรมทางหลวง (SWOT Analysis) 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สามารถวิเคราะห์และประเมินออกเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน แบ่งตาม
องค์ประกอบต่างๆ ได้ดังแสดงในตารางที ่๓-๒ 
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  ๒๒ 
 

ตารางท่ี ๓-๒ วิเคราะห์และประเมิน ปัจจัยภายใน วิเคราะห์และประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อได้เปรียบ และ
ข้อเสียเปรียบ (S จุดแข็ง , W จุดอ่อน) 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 
ปัจจัยด้านอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ 

 กรมทางหลวงมีระบบ
สารสนเทศหลายระบบส าหรับ
รองรับภารกิจ 

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนมี
คุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถ
รองรับภารกิจของหน่วยงานได้ 

 มีซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่
เพียงพอ หรือไม่ครอบคลุมต่อการ 
ใช้งาน 

ปัจจัยด้านโครงข่ายการ
สื่อสาร 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทุก
เครื่องสามารถเชื่อมต่อ
เครือข่ายของหน่วยงานได้ 

 ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงส่วนกลาง
และหน่วยงานภูมิภาคไม่มี
ประสิทธิภาพและขาดเสถียรภาพ   
ไม่สามารถตอบสนองการท างาน
และความต้องการของบุคลากร
กรมทางหลวงได้เต็มที่ 

 หน่วยงานภูมิภาคหลายแห่งยังไม่มี
โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายที่ดี 

 จุดบริการเครือข่ายไร้สายไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
 ผู้ใช้งาน  บุคลากรตระหนักถึง

ความส าคัญของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมถึงความส าคัญของ
ระบบฐานข้อมูลกลาง และการ
เชื่อมโยงข้อมูล 

 บุคลากรทั่วไป ขาดความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้าน ICT และกฎหมายที่
เกีย่วข้อง 

 บุคลากรไม่มีความเข้าใจใน
นโยบายด้าน ICT ของหน่วยงาน 

 มีการจัดการฝึกอบรมด้าน ICT 
ให้กับบุคลากรแต่ไม่เพียงพอและ
เป็นหลักสูตรที่ไม่ครอบคลุมต่อ
ความต้องการ  

 ผู้ดูแลบ ารุงรักษางาน
ด้าน ICT 

 บุคลากรด้าน ICT มีความตั้งใจ
ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับพัฒนาองค์กร 

 มีเครือข่าย ICT Agent ประจ า
หน่วยงานภูมิภาค เพื่อท า
หน้าที่ประสานงานด้าน ICT 

 มีจ านวนบุคลากรด้าน ICT ไม่
เพียงพอต่อการรองรับภารกิจและ
ให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ภูมิภาค 

 บุคลากรด้าน ICT บางส่วนยังขาด
ความรู้ความสามารถเชิงลึก 
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  ๒๓ 
 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 
กับหน่วยงานในส่วนกลาง  หน่วยงานภูมิภาคหลายหน่วยงาน 

ไม่มี ICT Agent หรือมีแต่เป็น
บุคลากรที่มีความรู้ไม่ตรงสายงาน
ด้าน ICT อีกทั้งไม่มีต าแหน่งและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 ขาดงบประมาณ และแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลด้าน ICT ที่
ชัดเจน 

 ผู้บริหาร  ผู้บริหารตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมถึงความส าคัญของ
ระบบฐานข้อมูลกลาง และการ
เชื่อมโยงข้อมูล 

 ผู้บริหารสนับสนุนการน า ICT 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนากรมทางหลวง 

 ผู้บริหารยังขาดความพยายามใน
การขับเคลื่อนด้าน ICT อย่างเป็น
ระบบ 

 

ปัจจัยด้านข้อมูล  เป็นเจ้าของข้อมูล รวมถึงเป็น
เจ้าของโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สามารถรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
(primary data) เกี่ยวกับ 
ทางหลวง การจราจร อุบัติเหตุ 
ฯลฯ ทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยัง
มีหน่วยงานและบุคลากรที่
สามารถที่จะรายงานข้อมูลบน
ทางหลวงทัว่ประเทศได้อย่าง
รวดเร็ว 

 ไม่มีระบบฐานข้อมูลกลาง  
 ไม่มีการก าหนดมาตรฐานของ

ข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงระหว่างระบบหรือ
หน่วยงาน รวมถึงไม่มีการบริหาร
จัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

 ศูนย์ข้อมูลส ารองที่รองรับการเกิด
อุบัติภัยเฉพาะบางระบบเท่านั้น 

ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการ 

 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง 

 มีนโยบายด้าน ICT แต่ขาด
แนวทางปฏิบัติและการบังคับใช้ที่
ชัดเจน 

 ไม่มีคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะท าหน้าที่ก ากับ 
ดูแล ก าหนดนโยบายและทิศทาง
ในการพัฒนาระบบ ICT ของ 
กรมทางหลวง 

 การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ขาด
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  ๒๔ 
 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 
การวางแผนและออกแบบระบบที่
ดี ท าให้ไม่มีความเป็นเอกภาพ 
รวมทั้งมีการพัฒนาซ้ าซ้อน 

 การพัฒนาระบบงานต่างๆ ขาด
การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน
ผู้ใช้งานระบบกับผู้ออกแบบ โดย
อย่างยิ่งจากหน่วยงานภูมิภาค ใน
การออกแบบและพัฒนาระบบ ICT 

 ไม่มีแผนบ ารุงรักษา ทั้งในส่วนของ
ระบบสารสนเทศและฮาร์ดแวร์ที่
ชัดเจน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

 ไม่มีการก าหนดบทบาท และหน้าที่ 
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ของบุคลากรด้าน ICT 

ปัจจัยด้านงบประมาณ  หน่วยงานบางส่วนมีเงินเหลือ
จ่ายที่สามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาด้าน ICT ได้ 

 งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 
ลิขสิทธิ์ที่สามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานของกรมทางหลวงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

ปัจจัยด้านสถานที่  มีส านักงานและศูนย์ต่างๆ ของ
หน่วยงานกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ ซึ่งสามารถเลือกใช้
เป็น Disaster Recovery Site 
ได้ในอนาคต 

 มีส านักงานและศูนย์ต่างๆ ของ
หน่วยงาน กระจายอยู่ทั่วประเทศ
ท าให้การบริหารจัดการยาก 

 มีหน่วยงานบางส่วนอยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล ท าให้การบริการด้าน ICT 
ไม่ครอบคลุมและมีค่าใช้จ่ายที่มาก
ยิ่งขึ้น 

๓.๒.๒ บทวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก รวมทั ง
ปัจจัยหรืออิทธิพลจากภายนอก ที่มีผลกระทบต่อด้าน ICT ขององค์กร  
การออกแบบและด าเนินการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น นอกจาก

จะต้องค านึงถึงสถานภาพและศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันเป็นปัจจั ย
ภายในองค์กรแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ  
กรมทางหลวงด้วย เพ่ือให้การออกแบบระบบ หรือการก าหนดนโยบายต่างๆ มีความเหมาะสม เกิด
ประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าต่อการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  ๒๕ 
 

การวางแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวงนี้ ได้มีการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วย เช่น รัฐบาลและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง นโยบายและข้อก าหนดต่างๆ ใน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ข้อก าหนดและกฎหมายต่างๆ รวมทั้งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้แผนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีความเป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลจากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยภายนอก แบ่งตามองค์ประกอบต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 
๓-๓ 

ตารางที่ ๓-๓ ผลการประเมินโอกาสและภัยคุกคาม แบ่งตามองค์ประกอบหลักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ภายนอก (O โอกาส , T ภัยคุกคาม) 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส ภัยคุกคาม 
หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

 การขับเคลื่อนเรื่องเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐจากนโยบายของรัฐบาล 

 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของภาครัฐ ทั้งในส่วน
ของการให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การพัฒนามาตรฐาน
และแนวปฏิบัติ รวมทั้งให้
ค าปรึกษาและถ่ายทอด 
องค์ความรู้ด้าน  
e-Government 

 รัฐบาลมีวิสัยทัศน์และให้
ความส าคัญด้าน ICT มีนโยบาย
ที่สนับสนุนงานด้าน ICT มาก
ขึ้น 

 มีการจัดท าคู่มือที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท ามาตรฐานเพื่อการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ 

 ความต้องการบุคลากรด้าน ICT 
ของภาคเอกชน ที่ให้ค่าตอบแทน
ได้สูงกว่าภาครัฐ 
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  ๒๖ 
 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส ภัยคุกคาม 
ปัจจัยและข้อก าหนดใน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทย สร้างความตระหนักและ
เตรียมความพร้อมด้าน ICT โดย
กรมทางหลวงสามารถจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ 
กรมทางหลวงเพ่ือให้การ
ด าเนินการด้าน ICT เป็นระบบ
และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ทั้ง
ในระดับกระทรวงและประเทศ
ได้ดียิ่งขึ้น 

- 

มาตรฐาน ข้อก าหนด
กฎระเบียบ และกฎหมาย 

 ระเบียบและกฎหมายด้าน ICT 
ช่วยให้การบริหารจัดการด้าน 
ICT ของกรมทางหลวง
ด าเนินการได้สะดวกขึ้นโดย
เงื่อนไขบางส่วนสามารถอ้างอิง
กับข้อก าหนด กฎระเบียบตามที่
กฎหมายที่ก าหนด 

 

 กฎหมายด้าน ICT ยังไม่
ครอบคลุมและไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 ระเบียบราชการบางข้อในปัจจุบัน
ที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการปรับ
กระบวนการท างาน และการปรับ
ไปสู่องค์กรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ 

 ระเบียบราชการไม่เอ้ือต่อการ
จัดหาอุปกรณ์ให้สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความก้าวหน้าทางด้าน ICT  มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน ICT 
ใหม่ๆ ที่สามารถน ามาใช้
สนับสนุนการท างานและงาน
บริการของกรมทางหลวงได้ 

 เทคโนโลยีใหม่ๆ มีประสิทธิภาพ
สูง ราคาถูกลง สามารถ 
บูรณาการเข้าด้วยกันได้ง่ายขึ้น  

 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย 
สามารถใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
กรมทางหลวงได้ 

 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน 
ICT ที่รวดเร็ว ท าให้ต้องพัฒนา
ปรับปรุงระบบ ICT อย่างต่อเนื่อง 

 ภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศมี
เพ่ิมข้ึน 
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  ๒๗ 
 

๓.๒.๓ วิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ภายในองค์กรในภาพรวม  
จากการศึกษาสถานภาพระบบสารสนเทศกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน แบ่งตามองค์ประกอบหลักท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใน รวมไปถึงโอกาสและผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอกต่างๆ สามารถสรุปประเด็นส าคัญของการวิเคราะห์ SWOT และน ามาสร้างเป็น 
SWOT Matrix เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ได้ดังนี ้
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  ๒๘ 
 

ตารางท่ี ๓-๔ สรุปการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จาก SWOT Matrix 

 จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
 
 
 
 
  
 

               จุดแข็ง/จุดอ่อน 
 
 
 
 

    
 
 
   โอกาส/ภัยคุกคาม 

S๑: ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ
ฐานข้อมูลกลาง การเชื่อมโยงข้อมลู รวมทั้งสนับสนุนการน า ICT มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนากรมทางหลวง 

S๒: บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง
ความส าคญัของระบบฐานข้อมลูกลาง และการเช่ือมโยงข้อมลู 

S๓: กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศหลายระบบส าหรับรองรับภารกิจ 
S๔: บุคลากรด้าน ICT มีความตั้งใจในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ส าหรับพัฒนาองค์กร 
S๕: มีเครือข่าย ICT Agent ประจ าหนว่ยงานภูมิภาค เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานด้าน ICT กับ

หน่วยงานในส่วนกลาง 
S๖: เป็นเจ้าของข้อมูล รวมถึงเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

(primary data) เกี่ยวกับทางหลวง การจราจร อุบัตเิหตุ ฯลฯ ทั้งประเทศ นอกจากน้ี ยัง
มีหน่วยงานและบคุลากร ที่สามารถท่ีจะรายงานข้อมลูบนทางหลวงทั่วประเทศได้อย่าง
รวดเร็ว 

S๗: มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง 
S๘: หน่วยงานบางส่วนมีเงินเหลือจ่ายที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาด้าน ICT ได ้
S๙: มีส านักงานและศูนย์ตา่งๆ ของหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเลือกใช้เป็น 

Disaster Recovery site ได้ในอนาคต 

W๑: ไม่มรีะบบฐานข้อมลูกลาง ไม่มีศูนย์ข้อมูลส ารองที่รองรับการเกิดอุบตัิภัย รวมถึงไม่มีการกาหนดมาตรฐานข้อมูล 
การบูรณาการและการบริหารจดัการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

W๒: ระบบเครือข่าย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เครือข่ายเชื่อมโยงส่วนกลางและหน่วยงานภูมภิาคไม่มีประสิทธิภาพและขาด
เสถียรภาพ ไมส่ามารถตอบสนองการท างานและความต้องการของบุคลากรกรมทางหลวงได้เต็มที่ 

W๓: หน่วยงานภูมิภาคหลายแห่งยังไมม่ีโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายที่ดี 
W๔: บุคลากรด้าน ICT บางส่วนยังขาดความรู้ความสามารถเชิงลึก  
W๕: บุคลากรด้าน ICT ไม่เพียงพอต่อการรองรับภารกิจและให้บริการในหน่วยงานภูมิภาค หน่วยงานภูมภิาคหลาย

หน่วยงาน ไม่มี ICT Agent หรือมแีต่เป็นบุคลากรที่มีความรูไ้ม่ตรงสายงานด้าน ICT อีกทั้งไม่มีต าแหนง่และแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน 

W๖: บุคลากรทั่วไป ขาดความรู้พื้นฐานทางด้าน ICT และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
W๗: ขาดงบประมาณ และ แผนพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ที่ชัดเจน รวมทั้งขาดหลักสตูรฝึกอบรมด้าน ICT ให้แก่บุคลากร

ทั่วไป  
W๘: งบประมาณไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการจัดซื้อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์และ software ลิขสิทธิ์ท่ีสามารถรองรับ

การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
W๙: การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ขาดการวางแผนและออกแบบระบบทีด่ ีทาให้ไม่มีความเป็นเอกภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา

ซ้ าซ้อน ขาดการมสี่วนร่วมระหว่างหน่วยงานผู้ใช้งานระบบกับผู้ออกแบบ โดยอย่างยิ่งจากหน่วยงานภูมิภาคในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ ICT 

W๑๐: ไม่มีแผนบ ารุงรักษา ท้ังระบบสารสนเทศ และ ฮาร์ดแวร์ ท่ีชัดเจน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
W๑๑: มีนโยบายด้าน ICT แต่ขาดแนวทางปฏิบัติและการบังคับใช้ที่ชัดเจนบุคลากรไม่มคีวามเข้าใจในนโยบายด้าน ICT 

ของหน่วยงาน 
W๑๒: ไม่มีคณะกรรมการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจะท าหนา้ที่ก ากับ ดแูล ก าหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนา

ระบบ ICT ของกรมทางหลวง 

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

นโยบายของรัฐบาล 
O๒: ส านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ซึ่งมบีทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐ ทั้งในสว่น
ของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติ 
การจัดท ามาตรฐานเพือ่การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
รวมทั้งให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน e-Government 

O๓: รัฐบาลมีวิสัยทัศน์และให้ความส าคัญด้าน ICT รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุน
งานด้าน ICT มากขึ้น 

O๔: การมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เป็น
กรอบในการด าเนินการด้าน ICT อย่างเป็นระบบและตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตรท์ั้งในระดับกระทรวงและประเทศ 

O๕: มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน ICT ใหม่ ๆ ที่สามารถน ามาใช้สนับสนุนการ
ท างานและงานบริการของกรมทางหลวงได ้

O๖: เทคโนโลยีใหม่ๆ มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกลง สามารถบูรณาการเข้า
ด้วยกันได้ง่ายขึ้น 

O๗: การเรียนรู้ผ่านสื่ออเิล็กทรอสกิสท์ี่มอียู่อย่างหลากหลาย ซ่ึงสามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได ้

(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: ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศมีเพิ่มขึ้น 
T๓: ระเบียบราชการบางข้อในปัจจุบันที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการปรับ

กระบวนการท างาน และการปรับไปสู่องค์กรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ 
รวมทั้งไม่เอื้อต่อการจัดหาอุปกรณใ์ห้สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

T๔: กฎหมายด้าน ICT ยังไม่ครอบคลมุและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี

T๕: ความต้องการบุคลากรด้าน ICT ของภาคเอกชน ที่ให้ค่าตอบแทนไดสู้ง
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 ๔  

การออกแบบในภาพรวม 
เชิงหลักสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 (Conceptual Design Report) 
จากการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง และ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้าน ICT ของกรมทางหลวง (SWOT Analysis) ในบทที่ ๓  
จะเห็นได้ว่า กรมทางหลวงมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงานต่างๆ ในระดับ
หนึ่ง และสามารถตอบสนองต่อภารกิจของกรมทางหลวงได้เป็นอย่างดี ซึ่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงในระยะถัดไป จะต้องเสริมสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเก็บข้อมูล 
ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านระบบสารสนเทศ และด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เป็นจุดอ่อน ให้สามารถบริการได้อย่างทั่วถึง 
มั่นคงและปลอดภัย ได้คุณภาพและตรงความต้องการยิ่งขี้น และจากทิศทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรต้องมีการปรับเพ่ิมเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing) และเทคโนโลยีเครื่องจักรเสมือน (Virtual Machine) แบบ Hyperconverged Architecture 
และที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ ต้องเสริมด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถรองรับ
การกู้คืนจากความหายนะและความต่อเนื่องของการท างานด้านสารสนเทศโดยไม่หยุดชะงัก 

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง จะต้องเสริมสร้างและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ให้เกิดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ที่กระจาย
ในหลายส่วนงาน สามารถรวมศูนย์เข้ามาเพ่ือน ามาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ
อย่างเป็นองค์รวมทั้งองค์กร ที่ผ่านมากรมทางหลวงยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการอย่างเต็มที่ แม้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนงานอยู่บ้าง แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน  
จึงต้องมีการปรับเสริมด้วยระบบจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ที่ทั้ง
องค์กรใช้ซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรวมศูนย์เป็นคลังข้อมูลหลายมิติ (Data warehouse) สู่การ
วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นการยกระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมทางหลวงอย่างคุ้มค่า ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี 

ทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง จ าเป็นต้องขยายตัว
ในเชิงรุกมากยิ่งข้ึนเพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญในการให้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม เพ่ิมคุณค่าอย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ซึ่ง
ในแผนพัฒนาทั้งสองฉบับนั้น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวง ในมิติที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องให้
การบริหารจัดการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบ มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ
มากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการบูรณาการข้อมูลและทรัพยากร
ร่วมกัน น าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และมีชุดข้อมูลและระบบบริการพ้ืนฐานที่มีมาตรฐาน 
สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและใช้งานร่วมกัน กรมทางหลวงต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในด้านมาตรฐานชุดข้อมูลสารสนเทศทางหลวงและให้เกิดการ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานทางหลวง สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน เกิดเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางหลวงหลัก 
ที่มีการจัดเก็บข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล (Open Data) เพ่ือการให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม 

ขณะเดียวกันกรมทางหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ต้องตอบสนองต่อ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในมิติการเดินทางและขนส่งทาง
ถนน ของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้การเดินทางและขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดและลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์บริหารจัดการจราจร
และการอ านวยความปลอดภัยในการเดินทาง และโครงการที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการทางหลวงด้านการ
วางแผนสร้างทาง บ ารุงทาง ฯลฯ ส่วนที่ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องมีการเพ่ิมขยาย
และปรับปรุงให้สามารถบูรณาการมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการเดินทาง
และขนส่งหลายรูปแบบทั้งทางถนน ราง เรือ และอากาศร่วมกันในอนาคต 

สุดท้าย กรมทางหลวงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รองรับการท างานในยุคดิจิทัล ให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมทางหลวงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนให้ไปสู่ยุคดิจิทัล ประเทศไทย ๔.๐ ต้องมุ่งเน้นที่การเตรียมบุคลากรภาครัฐให้มี
ความพร้อมด้านทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา การใช้เครื่องมือทางดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่วและช านาญ 
รวมถึงทักษะอ่ืนๆ ตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ก าลังเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านนี้อยู่ 

๔.๑ กรมทางหลวงกับทิศทางการพั นาดิจิทัลของประเทศ 
หลังจากมีการประกาศนโยบายการปฏิรูปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คณะรัฐมนตรี

ก็ได้มีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 
โดยเฉพาะหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีการร่างและก าหนดแผนปฏิบัติการ เพ่ือขับเคลื่อนราย
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ในฐานะหน่วยงานหลัก และกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคม เพ่ือให้หน่วยงานรัฐด้านคมนาคม ได้ใช้ด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับแผนหลักของประเทศ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับงานของกรมทางหลวง มีแผนพัฒนาที่ต้องน ามาใช้อ้างอิงในการท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และการจัดท างบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดังนี้ 

๑) แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๒) แผนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๓) แผนยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม (Digital Transport 2021) 
โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นอกจากจะต้องสอดรับกับ

ยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง และยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมแล้ว จะต้องสอดรับเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม และของประเทศตามล าดับ 
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เป้าหมายของการพัฒนาในแผนต่างๆ มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์กับงานด้าน
คมนาคม เพ่ือให้การเดินทางและการขนส่งโลจิสติกส์ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นคงและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลายเทคโนโลยีมีการประยุกต์ใช้ในระดับสากลบ้างแล้ว เช่น 

๑) ยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Vehicles) 
๒) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ (IoT, AI & Robotics) 
๓) เซ็นเซอร์ฝังในโครงสร้างพ้ืนฐาน (Embedded Sensor in Infrastruture) 
๔) โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ (Mobile Applications) 
๕) การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่บนกลุ่มเมฆ (Big Data & Cloud) 

เทคโนโลยีดิจิทัล ที่น ามาประยุกต์ใช้ จะส่งคุณค่าต่อระบบคมนาคมในหลายด้าน เช่น 
๑) การขนส่งหลายรูปแบบ ให้เกิดการเชื่อมโยง เชื่อมต่อได้สะดวก ตรวจติดตามได้ง่าย ด้วยราคา
ยุติธรรมเหมาะสม 
๒) การบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะ เพ่ือความคล่องตัว รวดเร็วและวางแผนได้ 
๓) การอ านวยความปลอดภัย ที่ลดความเสี่ยงจากอุบัติการณ์ต่างๆ 
๔) การเฝ้าระวัง ติดตาม ก ากับการขับข่ีและยานพาหนะแบบ Real-Time 

ปัจจุบันกรมทางหลวง ก าลังวางแผนจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ (Traffic 
Operation Center : TOC) ขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ของรัฐอย่างเต็มรูปแบบ โครงการนี้จะมีแผนพัฒนาระบบอยู่หลายระบบ เช่น 

๑) ระบบตรวจสอบสภาพจราจร (Traffic Surveillance) 
๒) ระบบประมาณระยะเวลาการเดินทาง (Travel Estimation) 
๓) ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Intersection Control) 
๔) ระบบ Intelligent Transportation Systems : ITS เพ่ือช่วยควบคุมความเร็วและการใช้ช่องจราจร 
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงภารกิจหลักด้านหนึ่งของกรมทางหลวง ยังมีภารกิจอีกหลายๆ ด้านที่

สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานให้สนับสนุนต่อภารกิจได้เช่นกัน เมื่อมีข้อมูลแต่ละด้านแต่ละ
มิติตามภารกิจต่างๆ แล้ว การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ก็ควรน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันแบบรวมศูนย์ 
เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางหลวง (Highway Execution Systems : HES) อันจะท าให้เกิดการวิเคราะห์
สารสนเทศแบบข้ามมิติข้ามสายงานเกิดขึ้นได้ ช่วยให้การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ในปัจจุบัน ส่วนงานต่างๆ ในกรมทางหลวง ต่างมีระบบงานสารสนเทศตอบสนองต่อภารกิจของตน
อยู่บ้างแล้ว ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่มีอยู่เหล่านี้ ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาและฐานข้อมูลที่หลากหลาย
แตกต่างกัน การบูรณาการเชื่อมโยงน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันจึงท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร และเนื่องจากระบบงาน
สารสนเทศ เมื่อมีอายุใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว ก็จ าต้องพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยตามทิศทางของเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวคิดและทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศยุคใหม่ ควรต้องปรับมาสู่
ระบบงานสารสนเทศของส่วนงานต่างๆ เพ่ือท าให้การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศส าหรับน ามาใช้ประโยชน์
ร่วมกันในอนาคต สามารถด าเนินการได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน 
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๔.๒ การออกแบบในภาพรวม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง 

จากการก าหนดทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ที่
กล่าวข้างต้น รวมกับการรับรู้ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากผู้บริหารและ
หน่วยงานของกรมทางหลวง และการประเมินผลการด าเนินการโครงการภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ จึงน าไปสู่การออกแบบในภาพรวมเชิงหลัก
สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Conceptual Design Report) โดยแบ่งออกเป็น
การออกแบบด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑) ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๒) ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓) ด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบจัดเก็บข้อมูล 
๔) ด้านระบบสารสนเทศ 
๕) แนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร  
๖) แนวทางการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 
การออกแบบในภาพรวมเชิงหลักสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ จะอิง

กับแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมทางหลวง จ าเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

การออกแบบในภาพรวมเชิงหลักสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๔๖๔ และแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ระยะ 
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบบันี้ จะมีลักษณะเชิงรุก ที่ต้องรองรับและสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์คมนาคม
ดิจิทัล ๒๐๒๑ ของกระทรวงคมนาคม (Digital Transport 2021) ในการพัฒนาระบบการเดินทางอัจฉริยะ 
รองรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัลและ Smart City โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๔.๒.๑ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
กรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถสื่อสารกันใน

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องท าการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ อุปกรณ์สนับสนุนการเข้า
ใช้งาน และบุคลากร เข้าหากันทั้งหมด และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกรมทางหลวงให้สามารถ
เชื่อมโยงสู่อินเทอร์เน็ตได้ ท าให้กรมทางหลวงต้องท าการจัดหาระบบเครือข่ายต่างๆ ให้สามารถ
รองรับการใช้งานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหม่ใน
อนาคตรวมทั้งกรมทางหลวงจะต้องเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของส านักงานทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและ
ภูมิภาค จากการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ และการออกแบบเชิงหลักสถาปัตยกรรมด้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง ขอเสนอแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

๔.๒.๑.๑ การพัฒนาระบบเครือข่ายกรมทางหลวง 
๑) สถานภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 

การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง ดังแสดงในรูปที่ ๔-๑
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รูปที่ ๔-๑ การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันของกรมทางหลวง

TOT/ISP

Internet

MPLS/TOT

DOH Network
          

MOT Network
             

           

MPLS/CAT

    /      /     

    /      /     

Internet

1Mbps

WAN

2Mbps

581     

                

                 

MOT-ISP

56Mbps

6Mbps

37     

29+6+2
=37     

18+4
=22     

56+14+8
=78     

100     

18Mbps

DOH-ISP

200Mbps

Internet

1Mbps

Internet

1Mbps

WAN

2Mbps

WAN

2Mbps

Internet
ADSL/Fiber
12-24Mbps

Internet
ADSL/Fiber
12-24Mbps

Internet
ADSL/Fiber
12-24Mbps

Internet
ADSL/Fiber
12-24Mbps



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๓๕ 
 

จากรูปที่  ๔-๑ จะเห็นว่า มีการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ  ในสังกัด 
กรมทางหลวงทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานภูมิภาคเข้าหากันโดยผ่านทาง
ระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่าย (Network Service Provider : NSP)  
ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet Service Provider : ISP) ระบบ
เครือข่ายกรมทางหลวง (DOH-NET) และระบบเครือข่ายกระทรวงคมนาคม 
(MOT-NET) ยกเว้นหน่วยงานหมวดทางหลวง ที่ให้แต่ละหน่วยงานท าการ
เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง เพ่ือติดต่อกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทน จากการศึกษาวิเคราะห์ พบช่องทางการ
สื่อสารจากหน่วยงานในภูมิภาคทั้ง ๑๓๗ หน่วยงาน โดยจะมีช่องทางการ
สื่อสารที่ส่วนกลางอยู่ที่ ๒๔ เมกะบิตต่อวินาที แบ่งเป็นเครือข่ายของ CAT ที่ 
๖ เมกะบิตต่อวินาที และเป็นเครือข่ายของ TOT ที่ ๑๘ เมกะบิตต่อวินาที 
ในขณะที่ความต้องการในการสื่อสารที่หมดจะอยู่ที่ ๑๓๗ เมกะบิตต่อวินาที 
ดังนั้นจึงควรปรับปรุงให้มีการขยายช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานภูมิภาค
ให้รองรับการสื่อสารที่มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ หน่วยงานภูมิภาคทั้ง
ส านักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง ได้มีการจัดหาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการในท้องถิ่นเอง ท าให้เป็นช่องทางเลือกในกรณีที่
ระบบเครือข่ายประสบปัญหาได้  
๒) แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง 

จากการวิเคราะห์ความต้องการและการออกแบบเชิงหลักสถาปัตยกรรม
ขอเสนอเป้าหมายในการพัฒนาระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง โดยเมื่อ
สิ้นสุดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๔๖๔ ระบบ
เครือข่ายของกรมทางหลวงจะต้องมีการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด  
กรมทางหลวง ทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานภูมิภาคทุกหน่วยงานเข้าหากัน
โดยผ่านทางระบบเครือข่ายของ 

(๑) ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network Service Provider : NSP)  
(๒) ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)  
(๓) ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Networks Operator 
: MNO)  
(๔) ระบบเครือข่ายกรมทางหลวง (DOH-NET)  
(๕) ระบบเครือข่ายกระทรวงคมนาคม (MOT-NET) 
รวมไปถึงหมวดทางหลวงที่ต้องเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้เต็มรูปแบบ โดยหน่วยงาน
ภูมิภาคระดับส านักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ต้องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
เข้าสู่ส่วนกลางที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔ เมกะบิตต่อวินาที โดยกรมทางหลวง
เป็นผู้ด าเนินการจัดหาให้ และต้องมีช่องทางการสื่อสารที่ส่วนกลางไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐ ของความเร็วรวมจากทุกหน่วยงานเพ่ือรองรับการท างานในกรณีที่
ทุกๆ หน่วยงานมีการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายส่วนกลาง
พร้อมกัน  
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  ๓๖ 
 

ส าหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของหน่วยงานภูมิภาคระดับส านักงาน
ทางหลวง แขวงทางหลวง จะมีการใช้งานอยู่ ๒ ช่องทาง คือ ผ่านทางระบบ
เครือข่ายกระทรวงคมนาคม (MOT-NET) ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔-๘ เมกะบิต
ต่อวินาที และช่องทางที่ ๒ คือ ให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการจัดหาจาก 
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่สุดแบบ FTTx เพ่ือเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายหน่วยงานเข้าสู่อินเทอร์เน็ตและส่วนกลาง ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 
๒๐-๔๐ เมกะบิตต่อวินาที เพ่ือท าให้เกิดเสถียรภาพของการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย  

ส าหรับหน่วยงานภูมิภาคระดับหมวดทางหลวง ให้ด าเนินการจัดหาจาก 
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่สุด โดยอาจเป็น ADSL, FTTx, 4G 
หรือ 5G ก็ได้ โดยเป็นการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตแทน เพ่ือเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายหน่วยงานเข้าสู่ส่วนกลางและอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วไม่น้อยกว่า  
๒๐-๔๐ เมกะบิตต่อวินาที เนื่องจากหน่วยงานภูมิภาคระดับหมวดทางหลวง
อาจอยู่ ใน พ้ืนที่ที่มีการให้บริการเครือข่ ายไม่ครบทุกประเภท ท าให้
กระบวนการจัดหาผู้ให้บริการรายเดียวจากส่วนกลางเป็นไปได้ยาก  

จากที่กล่าวข้างต้นสามารถแสดงเป็นแผนผังแนวคิดการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทางหลวงได้ตามรูปที่ ๔-๒ ภาพแสดงแนวคิด
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทางหลวง 
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รูปที่ ๔-๒ แนวคิดการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทางหลวง
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  ๓๘ 
 

๔.๒.๑.๒ การพัฒนาระบบเครือข่ายส่วนกลาง 
ในส่วนของเทคโนโลยีระบบเครือข่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
๑) ระบบขององค์กรในปัจจุบัน เลือกใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ 
Ethernet ที่ปัจจุบันรองรับอัตราเร็วได้ทั้ง ๑, ๑๐, ๔๐ และ ๑๐๐ กิกะบิตต่อ
วินาที ในกรณีที่ต้องการอัตราเร็วที่สูงขึ้น แต่ยังไม่ต้องการเปลี่ยนไปใช้
เทคโนโลยีที่สูงกว่า สามารถเพ่ิมความเร็วในการเชื่อมต่อระหว่างโหนดได้โดย
การเชื่อมต่อสายน าสัญญาณเพ่ิมเติม (Link Aggregation) นอกจากจะท าให้
ระบบเครือข่ายมีความเร็วเพ่ิมขึ้นแล้ว ระบบยังมีเสถียรภาพเพ่ิมขึ้นด้วย โดย
เมื่อสายน าสัญญาณเกิดขาดข้ึน สายน าสัญญาณอีกเส้นยังคงท างานต่อไปได้ 
๒) การออกแบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายขององค์กรจะแบ่ง
เครือข่ายออกเป็นส่วนๆ ตามรูปแบบการใช้งาน การให้บริการ การติดตั้งของ
อุปกรณ์ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีท าหน้าหน้าที่ต่างๆ ดังนี้ 

(๑) Virtual Private Network (VPN) 
เป็นระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูลสาธารณะ 

เช่น อินเทอร์เน็ต ในการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของ
หน่วยงานที่อยู่ในระยะไกลเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์หรือ
เครือข่ายของหน่วยงาน โดยการเชื่อมต่อนี้รับประกันด้านความปลอดภัย
สารสนเทศที่ผ่านเครือข่ายสาธารณะโดยใช้วิธีการเข้ารหัสลับ 
(๒) Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS)  

เป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามในระบบเครือข่ายที่ใช้ตรวจสอบความ
เป็นไปในระบบเครือข่ายนอกเหนือไปจาก Firewall ที่ใช้ตรวจสอบ 
Signature, Port Number, Known Attacking เ ป็ น ต้ น  NGIPS มี
ความสามารถในการตรวจสอบปริมาณ Traffic ที่ผิดปกติ พฤติกรรมของ 
Transaction หรือ Flow ที่ผิดปกติ โดยสามารถท่ีจะหยุดยั้งหรือแจ้งเตือน
สิ่งผิดปกติต่างๆเหล่านี้ได้  นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ Network 
Environment, ชนิดของไฟล์ หรือภัยคุกคามที่ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะกรณี 
เป็นต้น ซึ่งเมื่อพบความผิดปกติก็จะท าการยุติสิ่งผิดปกติดังกล่าวพร้อมทั้ง
แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบเครือข่ายตามที่ได้ตั้งค่าไว้ 
(๓) Next Generation Network Firewall 

เป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามในระบบเครือข่ายที่สามารถตรวจสอบ
ภัยคุกคามที่ผ่านเข้ามาทาง Port Number, Application Protocol มี
ความสามารถในการตรวจสอบระดับ  Deep Packet Inspection 
นอกจากนี้แล้วยังสามารถตรวจสอบ Signature ของมัลแวร์ต่างๆ ได้ด้วย 
(๔) Web Application Firewall (WAF) 

เป็น Firewall ที่ใช้ป้องกัน Web server โดยเฉพาะ หรือกล่าวได้ว่า
เป็น Firewall ที่ใช้ตรวจสอบภัยคุกคามที่มาทาง Http Application 
โดยเฉพาะ ซึ่งรวมไปถึงภัยคุกคามที่เรียกว่า Cross-site scripting (XSS) 
และ SQL injection 
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  ๓๙ 
 

(๕) Web Service Security Gateway 
เ ป็ น  Gateway ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร  Securing Web Service โ ด ยจ ะ 

ท าการตรวจสอบการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ของผู้ ใช้ งาน 
ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ (Authorization) รักษาความลับของข้อมูลและ 
Transaction โดยการเข้ารหัสลับและรับรองว่าข้อมูลหรือ Transaction 
นั้นมีความถกูต้องโดยการใช้ Digital Signature 
(๖) Database Firewall 

จัดเป็น Application Firewall ประเภทหนึ่งที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ทาง กล่าวคือใช้ในการป้องกันและตรวจจับทุกๆ แพ็คเก็ตที่เข้าไปและออก
จาก Database Server เป็น Firewall ที่ตรวจสอบรูปแบบภัยคุกคามหรือ
ที่ เรียกว่า Signature ซึ่ งอยู่ ในรูป SQL statement มี White List ซึ่ ง
ประกอบด้วยชุดค าสั่ งที่ยอมให้มีการน าเข้าและดึงข้อมูลออกจาก 
Database Server โดยไม่อนุญาตให้ชุดค าสั่งนอกเหนือจากนี้ เข้าถึง
ฐานข้อมูลได้ นอกจากนี้แล้วยัง Black List ของชุดค าสั่งที่ไม่ยอมให้ใช้ใน
การเข้าถึงฐานข้อมูลโดยเด็ดขาด มีฟังก์ชันในการแจ้งเตือนถึงการเข้าถึง
ฐานข้อมูลจากธุรกรรมที่น่าสงสัยอีกด้วย โดย Database Firewall เป็น 
Firewall ที่ติดตั้งไว้ด้านหน้าของ Database Server 

๓) เทคโนโลยีระบบเครือข่ายใช้สาย สายน าสัญญาณของระบบเครือข่าย
องค์กรในปัจจุบันจะเลือกใช้สายใยแก้วน าแสง แบบ Single Mode 9/125 
ตามมาตรฐาน OS1 หรือ OS2 เพ่ือให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตต่อวินาที ที่ระยะทางไม่
มากกว่า ๑๐ กิโลเมตรได้ หรือสายใยแก้วน าแสง แบบ Multi Mode 50/125 
ตามมาตรฐาน OM3 เพ่ือให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 
Ethernet ที่อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตต่อวินาที ที่ระยะทางไม่มากกว่า ๓๐๐ เมตร
ได้ หรือสายทองแดงคู่ตีเกลียว แบบ UTP ตามมาตรฐาน Category 6A เพ่ือให้
สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว ๑๐  
กิกะบิตต่อวินาที ที่ระยะทางไม่มากกว่า ๑๐๐ เมตร หรือสายทองแดงคู่ 
ตีเกลียว แบบ UTP ตามมาตรฐาน Category 6 เพ่ือให้สามารถรองรับการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตต่อวินาที ที่
ระยะทางไม่มากกว่า ๕๕ เมตร 
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  ๔๐ 
 

๔) เทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สาย ปัจจุบันนี้ระบบเครือข่ายองค์กรจะมีการ
ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายเพ่ือให้บริการกับบุคลากรในการท างาน ระบบ
เครือข่ายไร้สายที่นิยมติดตั้งกันจะเป็น ระบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน 
IEEE 802.11n ที่ท างานที่ความถี่ ๒.๔ หรือ ๕ จิกะเฮิรตซ์ โดยมีความครอบคลุม
ในการให้บริการนับจากจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณได้ถึง ๒๕๐ เมตร 
และสามารถ ให้ บ ริ ก า ร  การ เชื่ อมต่ อด้ ว ย อั ต ร า เ ร็ วสู ง สุ ดที่  ๖๐๐  
เมกะบิตต่อวินาที ขึ้นกับสภาพแวดล้อมและจ านวนผู้ใช้บริการในขณะนั้นๆ 
หรือระบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11ac ที่ท างานที่ความถี่ 
๒.๔ หรือ ๕ จิกะเฮิรตซ์ โดยมีความครอบคลุมในการให้บริการนับจากจุดติดตั้ง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณได้ถึง ๑๒๕ เมตร และสามารถให้บริการการเชื่อมต่อ
ด้วยอัตราเร็วสูงสุดตามมาตรฐาน Wave 1 ที่ ๑.๗๓ กิกะบิตต่อวินาที และตาม
มาตรฐาน Wave 2 ที่ ๓.๔๗ กิกะบิตต่อวินาที ขึ้นกับสภาพแวดล้อมและจ านวน
ผู้ใช้บริการในขณะนั้น 

๔.๒.๑.๓ สถานภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานส่วนกลางในปัจจุบัน  
๑) กรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างอาคารต่างๆ เข้าหากันเป็นที่
เรียบร้อยแล้วตามรูปที่ ๔-๓ โดยใช้เทคโนโลยี ดังนี้ 

(๑) ระบบเครือข่ายใช้สายแบบสายใยแก้วน าแสง แบบ Single Mode 
9/125 ตามมาตรฐาน OS2 เพ่ือให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตต่อวินาที ที่ระยะทางไม่
เกิน ๑๐ กิโลเมตรได้ และในปัจจุบันมีการใช้งานที่อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิต
ต่อวินาทีแล้ว โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างอาคารสุขุมวิทและอาคาร
พหลโยธิน,อาคารส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ และอาคารเฉลียวฯ เข้า
ด้วยกัน  
(๒) สายใยแก้วน าแสง แบบ Multi Mode 50/125 ตามมาตรฐาน 
OM3 เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Ethernet ที่
อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตต่อวินาที ที่ระยะทางเกิน ๓๐๐ เมตรได้ และใน
ปัจจุบันมีการใช้งานที่อัตราเร็ว ๒ กิกะบิตต่อวินาทีแล้ว โดยมีการเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคารพหลโยธิน , อาคารส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ และ
อาคารเฉลียวฯ ไปยังอาคารอ่ืนๆ ของหน่วยงานส่วนกลางเข้าด้วยกัน 
(๓) กรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในอาคาร โดยใช้
เทคโนโลยีระบบเครือข่ายใช้สายแบบสายทองแดงคู่ตีเกลียว แบบ UTP 
ตามมาตรฐาน Category 6 เพ่ือให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว ๒ กิกะบิตต่อวินาที ที่ระยะทางไม่เกิน 
๑๐๐ เมตร และในปัจจุบันมีการใช้งานที่อัตราเร็ว ๑ กิกะบิตต่อวินาทีแล้ว 
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  ๔๑ 
 

(๔) กรมทางหลวงมีการติดตั้งและให้บริการเครือข่ายไร้สายในทุกอาคาร
ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการกับบุคลากรในการท างานแล้ว แต่ยังไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ความต้องการในการใช้งานเพ่ือการบริการและการท างาน
ทั้งหมด ระบบเครือข่ายไร้สายที่ติดตั้ งเป็นระบบเครือข่ายไร้สายตาม
มาตรฐาน IEEE 802.11n และ IEEE 802.11ac ที่ท างานที่ความถี่ ๒.๔ 
และ ๕ จิกะเฮิรตซ์ โดยมีความครอบคลุมในการให้บริการนับจากจุดติดตั้ง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณได้ถึง ๑๒๕ เมตร และสามารถให้บริการ การ
เชื่ อมต่อด้ วย อัตรา เร็ วสู งสุ ดที่  ๖๐๐ เมกะบิตต่ อวินาที  ขึ้ นกับ
สภาพแวดล้อมและจ านวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น 
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  ๔๒ 
 

 
รูปที่ ๔-๓ การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างอาคาร
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  ๔๓ 
 

จากรูปที่ ๔-๓ สามารถแสดงค าอธิบายหมายเลขได้ดังนี้ 
หมายเลข ๑ อาคารพหลโยธิน ประชาสัมพันธ์, กองการเงินและบัญชี, อธิบดี

กรมทางหลวง, รองอธิบดีกรมทางหลวง, เลขานุการกรมทางหลวง, 
ส านักแผนงาน, ส านักงานพัฒนาระบบบริหาร 

หมายเลข ๒ กองการเงินและบัญชี, ห้องประชุมมนัส คอวนิช, ส านักแผนงาน 
หมายเลข ๓ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน , ส านักงานเลขานุการกรม ,  

ส านักแผนงาน 
หมายเลข ๔ ส านักบริหารบ ารุงทาง 
หมายเลข ๕ ส านักบริหารบ ารุงทาง (ศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง ศูนย์อุบัติภัย) 
หมายเลข ๖ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการกรม , กองฝึกอบรม,  

ห้องสัมมนาเทิศศักดิ,์ โรงอาหาร 
หมายเลข ๗ ส านักงานควบคุมน้ าหนักยานพาหนะ, ส านักวิเคราะห์ตรวจสอบ, 

ศูนย์สุขภาพ 
หมายเลข ๘ ส านักงานแพทย์ 
หมายเลข ๙ ทันตแพทย ์
หมายเลข ๑๐ อาคารศิริลักษณ์ฯ ส านักกฎหมาย 
หมายเลข ๑๑ กองการเงินและบัญชี 
หมายเลข ๑๒ กองการเจ้าหน้าที่ 
หมายเลข ๑๓ ส านักส ารวจออกแบบ, กองทางหลวงระหว่างเมือง 
หมายเลข ๑๔ ๑๕ ๑๖ ส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ 
หมายเลข ๑๘ ส านักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายเลข ๑๙ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
หมายเลข ๒๐ ๒๑ ๒๒ กองการพัสด ุ
หมายเลข ๒๓ อาคารแบบพิมพ์, ศูนย์กีฬา (แบดมินตัน) 
หมายเลข ๒๔ อาคารแบบพิมพ์ ฝ่ายคลังพัสดุ 
หมายเลข ๒๕ ส านักอ านวยความปลอดภัย 
หมายเลข ๒๖ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง 
หมายเลข ๒๗ ส านักแผนงาน งานเก็บเอกสาร 
หมายเลข ๒๘ ส านักแผนงาน 
หมายเลข ๒๙ ๓๐ กองบังคับการต ารวจทางหลวง 
อาคารเฉลียวฯ ห้องประกวดราคา, ส านักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง, หอเกียรติยศ 

จารึก อนุพงษ์, ส านักส ารวจและออกแบบ, งานพัสดุและสัญญา, 
วารสารทางหลวง  ศูนย์ข้อมูลข่าว , ห้องวิศวกรใหญ่ , ส านัก
ก่อสร้างทางที่ ๑, ๒ 

อาคารสุขุมวิท  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, ส านักวิจัยและพัฒนางานทาง, ส านัก
มาตรฐานและประเมินผล 

อาคารจอดรถ ๖ ชั้น วิศวกรที่ปรึกษา, ส านักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ 
หมายเลข ๔๐ โรงอาหาร 
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  ๔๔ 
 

หมายเลข ๔๓ ส านักเครื่องกลและการสื่อสาร 
หมายเลข ๔๔ ส านักเครื่องกลและการสื่อสาร งานยานพาหนะ 
หมายเลข ๔๖ ส านักวิจัยและพัฒนางานทาง 
หมายเลข ๔๗ ห้องปฏิบัติการฐานรากและเทคนิคธรณี , ห้องปฏิบัติการวัสดุ 

สร้างทางและโครงสร้างถนน, ห้องปฏิบัติการคอนกรีต 
หมายเลข ๔๘ ส านักส ารวจออกแบบ (ศูนย์เก็บเอกสาร) 
หมายเลข ๔๙ ส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ  
หมายเลข ๕๐ ส านักเครื่องกลและสื่อสาร (งานช่างไม้) 
หมายเลข ๕๑ ๕๓ ๕๔ ส านักเครื่องกลและสื่อสาร 
๔.๒.๑.๔ แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานส่วนกลางใน

อนาคต  
๑) เ พ่ือให้ระบบเครือข่ายของกรมทางหลวงเป็นระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพในการรองรับการท างานมากยิ่งขึ้น ควรเพ่ิมอัตราเร็วในการ
เชื่อมต่อระหว่างอาคารที่เป็นการเชื่อมต่อแบบ ๑ กิกะบิตต่อวินาทีเป็นการ
เชื่อมต่อแบบ ๑๐ กิกะบิตต่อวินาที และควรเพ่ิมอัตราเร็วในการเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคารที่เป็นการเชื่อมต่อแบบ ๑๐ กิกะบิตต่อวินาทีเป็นการเชื่อมต่อ
แบบ ๒๐ กิกะบิตต่อวินาทีแทน เพ่ือให้การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่าง
อาคารมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีเสถียรภาพสูงขึ้น เพ่ือให้มีระบบเครือข่าย
รองรับการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
๒) เพ่ือให้ระบบเครือข่ายไร้สายของกรมทางหลวงเป็นเครือข่ายที่รองรับการ
ท างานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพ้ืนที่ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น ควรติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมพ้ืนที่การ
ท างานของบุคลากรทั้งหมด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ท างานต่างๆ จะเปลี่ยนจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ไปเป็นคอมพิวเตอร์
แบบพกพาหรือคอมพิวเตอร์แบบมือถือแทน ท าให้การท างานต่างๆ ไม่จ ากัด
พ้ืนที่การท างานให้อยู่ภายในส านักงานเท่านั้น ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้
โดยอยู่ในพื้นที่ส่วนใดก็ได้ในกรมทางหลวง 

๔.๒.๑.๕ สถานภาพระบบเครือข่ายส่วนกลางในปัจจุบัน  
๑) ระบบเครือข่ายส่วนกลางของกรมทางหลวง  มีการจัดโซนของระบบ
เครือข่ายเพ่ือติดตั้งและให้บริการในส่วนต่างๆ ตามรูปที่ ๔-๔ 
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  ๔๕ 
 

 
รูปที่ ๔-๔ การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายส่วนกลางในปัจจุบัน 
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  ๔๖ 
 

การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายส่วนกลางในปัจจุบัน  มีการแบ่งเป็นโซน 
Provincial Network เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกรมทางหลวง
กับผู้ให้บริการเครือข่ายที่ให้บริการเครือข่ายของหน่วยงานภูมิภาคทั้งหมด 
โซน External Network เ พ่ือรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย ของ 
กรมทางหลวงกับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายของกระทรวง
คมนาคม โซน Internet Service เพ่ือรองรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายส าหรับระบบสารสนเทศและระบบจัดการฐานข้อมูล เพ่ือให้บริการ
ผู้ใช้งานที่มาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โซน Intranet Service เพ่ือรองรับการ
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบสารสนเทศและระบบจัดการ
ฐานข้อมูล เพ่ือให้บริการผู้ใช้งานที่เป็นบุคลากรของกรมทางหลวงทั้งหมด  
โซน Client เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกรมทางหลวงกับอุปกรณ์
ต่างๆ ของผู้ใช้งานที่เป็นบุคลากรของกรมทางหลวง เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
สารสนเทศทั้งหมดของกรมทางหลวง และสารสนเทศทั้งหมดจากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แต่ระบบเครือข่ายของกรมทางหลวงยังไม่มีการแบ่งโซนระหว่าง 
Application กับโซน Database ท าให้ในกรณีที่ผู้ไม่ประสงค์ดีถ้าสามารถ
เข้าถึงระบบสารสนเทศได้แล้วจะสามารถเข้าถึงระบบจัดการฐานข้อมูลได้
ในทันท ี

๔.๒.๑.๖ แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายส่วนกลางในอนาคต 
แนวคิดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายส่วนกลางของกรมทางหลวง แสดงดังรูปที่ ๔-๕ 
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  ๔๗ 
 

 
รูปที่ ๔-๕ แนวคิดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายส่วนกลาง
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  ๔๘ 
 

เพ่ือให้ระบบเครือข่ายส่วนกลางของกรมทางหลวง เป็นระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรองรับการท างานมากยิ่งขึ้น ต้องมีการจัดโซนของ
ระบบเครือข่ายออกเป็นส่วนๆ เพ่ือรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายหรือระบบ
คอมพิวเตอร์ และให้บริการในแต่ละส่วนที่แตกต่างกัน โดยต้องมีการแบ่งโซนอย่างน้อย
ดังนี้ โซน Provincial Network เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกรมทางหลวงกับ
ผู้ให้บริการเครือข่ายที่ให้บริการเครือข่ายของหน่วยงานภูมิภาคทั้งหมด โซน External 
Network เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกรมทางหลวงกับผู้ให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายของกระทรวงคมนาคม โซน Internet Application เพ่ือ
รองรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบสารสนเทศ เพ่ือให้บริการผู้ใช้งาน
ที่มาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โซน Internet Database เพ่ือรองรับการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบจัดการฐานข้อมูล เพ่ือให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ โซน 
Internet Application ส าหรับให้บริการในอินเทอร์เน็ต โซน Intranet Application เพ่ือ
รองรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบสารสนเทศ เพ่ือให้บริการผู้ใช้งาน
ที่เป็นบุคลากรของกรมทางหลวงทั้งหมด โซน Intranet Database เพ่ือรองรับการติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบจัดการฐานข้อมูล เพ่ือให้บริการระบบสารสนเทศ
ต่างๆ โซน Intranet Application ส าหรับให้บริการผู้ ใช้ งานที่ เป็นบุคลากรของ 
กรมทางหลวง โซน Client เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกรมทางหลวงกับ
อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ใช้งานที่เป็นบุคลากรของกรมทางหลวง เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
สารสนเทศทั้งหมดของกรมทางหลวง และสารสนเทศทั้งหมดจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
โซน Security and Network Management เพ่ือรองรับการติดตั้งระบบบริหารจัดการ
เครือข่าย ระบบบังคับใช้นโยบายเครือข่าย ระบบพิสูจน์ตัวตน ระบบเก็บประวัติการเข้าใช้
ระบบเครือข่ายของบุคลากรกรมทางหลวง นอกจากนี้ต้องมีการแสดงตนและพิสูจน์ตัวตน 
พร้อมบังคับใช้นโยบายการให้และใช้บริการเครือข่าย เพ่ือตรวจจับการใช้งานอุปกรณ์บน
ระบบเครือข่ายกรมทางหลวง การเข้าใช้เครือข่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และการเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศต่างๆ ตามที่ได้รับอนุญาตสิทธิ์ในการใช้งาน ให้ครอบคลุมในทุกส่วนของ
ระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงในการดูแลรักษาข้อมูลของ 
กรมทางหลวง และข้อมูลของผู้ใช้งานของกรมทางหลวง 
๔.๒.๑.๗ การพัฒนาระบบเครือข่ายของหน่วยงานภูมิภาค 

สถานภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภูมิภาคในปัจจุบัน เป็น
ดังนี้  

๑) ระบบเครือข่ายของส านักงานทางหลวงตามรูปที่ ๔-๖ มีระบบเครือข่ายที่
มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกรมทางหลวงเพ่ือ
รองรับการใช้งานสารสนเทศกรมทางหลวง ที่อัตราเร็ว ๑ เมกะบิตต่อวินาที 
เครือข่ายกระทรวงคมนาคมเพ่ือรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่อัตราเร็ว  
๑ เมกะบิตต่อวินาที และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ด าเนินการจัดหาเอง เพ่ือ
รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่อัตราเร็ว ๑๒-๒๔ เมกะบิตต่อวินาที และ
ระบบสารสนเทศกรมทางหลวงในกรณีที่ระบบเครือข่ายอ่ืนๆ ประสบปัญหา 
โดยระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานทั้งหมดจะไม่เชื่อมเข้าหากันเป็นระบบ
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  ๔๙ 
 

เครือข่ายเดียวกัน ท าให้เมื่อระบบเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ประสบปัญหา ผู้ใช้
จะต้องท าการย้ายเครือข่ายด้วยตนเอง สร้างความยุ่งยากในการปฏิบัติงานที่
ต้องรับรู้ว่าเกิดปัญหาทีร่ะบบเครือข่าย ไม่ใช่ระบบสารสนเทศ 

 
รูปที่ ๔-๖ ระบบเครือข่ายส านักงานทางหลวงปัจจุบัน 

๒) ระบบเครือข่ายของแขวงทางหลวงตามรูปที่ ๔-๗ เป็นระบบเครือข่ายที่มี
การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกรมทางหลวง เพ่ือใช้
รองรับการใช้งานสารสนเทศกรมทางหลวง ที่อัตราเร็ว ๒ เมกะบิตต่อวินาที 
เครือข่ายกระทรวงคมนาคมเพ่ือรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่อัตราเร็ว ๑  
เมกะบิตต่อวินาที และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ด าเนินการจัดหาเอง เพ่ือรองรับ
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่อัตราเร็ว ๑๒-๒๔ เมกะบิตต่อวินาทีและระบบ
สารสนเทศกรมทางหลวงในกรณีที่ระบบเครือข่ายอ่ืนๆ ประสบปัญหา โดย
ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานทั้งหมดจะไม่เชื่อมเข้าหากันเป็นระบบ
เครือข่ายเดียวกัน ท าให้เมื่อระบบเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ประสบปัญหา ผู้ใช้
จะต้องท าการย้ายเครือข่ายด้วยตนเอง สร้างความยุ่งยากในการปฏิบัติงานที่
ต้องรับรู้ว่าเกิดปัญหาทีร่ะบบเครือข่าย ไม่ใช่ระบบสารสนเทศ 
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  ๕๐ 
 

 
รูปที่ ๔-๗ ระบบเครือข่ายของแขวงทางหลวงปัจจุบัน 

๓) ระบบเครือข่ายของหมวดทางหลวงตามรูปที่  ๔-๘ ส่วนมากระบบ
เครือข่ายมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ด าเนินการจัดหาเอง เพ่ือรองรับการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศกรมทางหลวง โดยเป็นระบบแบบ 
ADSL หรือ FTTx ที่อัตราเร็ว ๑๒-๒๔ เมกะบิตต่อวินาที 

 
รูปที่ ๔-๘ ระบบเครือข่ายหมวดทางหลวงปัจจุบัน 
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  ๕๑ 
 

๔.๒.๑.๘ แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภูมิภาคใน
อนาคต 
๑) เพ่ือให้ระบบเครือข่ายของส านักงานทางหลวง เป็นระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพในการรองรับการท างานมากยิ่งขึ้น ควรบูรณาการระบบเครือข่ายที่
เชื่อมต่อเข้าส านักงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกรมทางหลวงแบบ 
MPLS ที่อัตราเร็ว ๔-๘ เมกะบิตต่อวินาที เครือข่ายกระทรวงคมนาคมแบบ 
MPLS ที่อัตราเร็ว ๒-๔ เมกะบิตต่อวินาที และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ด าเนินการ
จัดหาเองแบบ ADSL หรือ FTTx ที่อัตราเร็ว ๒๐-๔๐ เมกะบิตต่อวินาที ให้เป็น
ระบบเครือข่ายเดียวกัน เพ่ือให้สามารถท างานทดแทนกันได้ในกรณีที่ระบบ
เครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ โดยต้องมีอุปกรณ์ท าหน้าที่ในการ
จัดสรรเส้นทาง และเลือกใช้เส้นทางที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้งาน โดยก าหนดให้
เครือข่ายกรมทางหลวงเป็นเครือข่ายส าหรับใช้บริการสารสนเทศของ 
กรมทางหลวง เครือข่ายกระทรวงคมนาคมเป็นเครือข่ายส าหรับใช้บริการ
สารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ด าเนินการจัดหา
เองเป็นเครือข่ายส าหรับใช้บริการสารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือใช้บริการ
สารสนเทศของกรมทางหลวงในกรณีท่ีระบบเครือข่ายมีปัญหา แต่ก าหนดให้ต้อง
มีการเข้ารหัสข้อมูลทุกส่วนที่ต้องมีการสื่อสารระหว่างกัน นอกจากนี้อุปกรณ์
ดั งกล่ าวจะต้ องท าหน้ าที่ เป็ น  Firewall, Network Load Balancer และ 
Wireless Controller เพ่ือให้มีอุปกรณ์น้อยชิ้นแต่ครอบคลุมการท างานทุกอย่าง
ที่หน่วยงานต้องการ ส าหรับส านักงานทางหลวงที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานเป็น
จ านวนมากอาจมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นเซิร์ฟเวอร์ใช้ในการ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายส านักทางหลวง ได้ตามรูปท่ี ๔-๙ 
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  ๕๒ 
 

 
รูปที่ ๔-๙ แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายส านักงานทางหลวง 
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  ๕๓ 
 

๒) เพ่ือให้ระบบเครือข่ายของแขวงทางหลวง เป็นระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพในการรองรับการท างานมากยิ่งขึ้น ควรบูรณาการระบบ
เครือข่ ายที่ เชื่ อมต่อเข้ าส านักงานทุกรูปแบบไม่ว่ าจะเป็น เครือข่ าย 
กรมทางหลวงแบบ MPLS ที่อัตราเร็ว ๔-๘ เมกะบิตต่อวินาที เครือข่าย
กระทรวงคมนาคมแบบ MPLS ที่ อัตราเร็ว ๒-๔ เมกะบิตต่อวินาที และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ด าเนินการจัดหาเองแบบ ADSL หรือ FTTx ที่อัตราเร็ว 
๒๐-๔๐ เมกะบิตต่อวินาที ให้เป็นระบบเครือข่ายเดียวกัน เพ่ือให้สามารถ
ท างานทดแทนกันได้ในกรณีที่ระบบเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งไม่สามารถใช้
งานได้ โดยต้องมีอุปกรณ์ท าหน้าที่ในการจัดสรรเส้นทาง และเลือกใช้เส้นทาง
ที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้งาน โดยก าหนดให้เครือข่ายกรมทางหลวงเป็นเครือข่าย
ส าหรับใช้บริการสารสนเทศของกรมทางหลวง เครือข่ายกระทรวงคมนาคม
เป็นเครือข่ายส าหรับใช้บริการสารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่ด าเนินการจัดหาเองเป็นเครือข่ายส าหรับใช้บริการสารสนเทศ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือใช้บริการสารสนเทศของกรมทางหลวงในกรณีที่
ระบบเครือข่ายมีปัญหา แต่ก าหนดให้ต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลทุกส่วนที่ต้องมี
การสื่อสารระหว่างกัน นอกจากนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องท าหน้าที่เป็น 
Firewall, Network Load Balancer และ Wireless Controller เ พ่ือ ให้ มี
อุปกรณ์น้อยชิ้นแต่ครอบคลุมการท างานทุกอย่างที่หน่วยงานต้องการ โดย
แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายแขวงทางหลวง ได้ตามรูปที่ ๔-๑๐ 
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รูปที่ ๔-๑๐ แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายแขวงทางหลวง
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๓) เพ่ือให้ระบบเครือข่ายของหมวดทางหลวงเป็นระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพในการรองรับการท างานมากยิ่งขึ้น กรมทางหลวงควรด าเนินการ
จัดหาบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน
ส านักงานให้หมวดทางหลวง โดยดูจากพ้ืนที่ตั้งของส านักงานกับผู้ให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายน าสัญญาณที่ให้บริการในพ้ืนที่ ในกรณีที่ไม่
สามารถจัดหาผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายน าสัญญาณได้ อาจ
คัดเลือกจากผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีสัญญาณครอบคลุมพ้ืนที่
ส านักงานหรือพ้ืนที่ปฏิบัติงานแทน เนื่องจากส านักงานของหมวดทางหลวง
ค่อนข้างอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลจากเขตชุมชน อาจท าให้ไม่มีผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ตแบบใช้สายน าสัญญาณอยู่ ใน พ้ืนที่  หรือมี  แต่
สายสัญญาณไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งหมด แนวคิดการออกแบบระบบ
เครือข่ายหมวดทางหลวง ได้ตามรูปที่ ๔-๑๑ 

 
รูปที่ ๔-๑๑ แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายหมวดทางหลวง 

๔.๒.๒ ด้านความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๒.๒.๑ การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายในส่วนกลาง 

๑) เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยเครือข่าย 
(๑) SSL Accelerator/Load Balancer เป็นอุปกรณ์ Load Balance ที่
สามารถท าฟังก์ชันเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับการรับส่งข้อมูลผ่านทาง 
Web Browser ที่ใช้โปรโตคอล HTTPS (High Text Transfer Protocol 
Secure) เว็บไซต์ส่วนมากเพ่ิมความมั่นคงปลอดภัยในการท าธุรกรรมโดย
การปรับเป็น Secured Website จึงมีผลท าให้การรับส่งข้อมูลระหว่าง 
Web Browser กับเว็บไซต์ดังกล่าวต้องใช้โปรโตคอล HTTPS เพ่ือให้
ธุ รกรรมที่ เกิดขึ้นมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ส าหรับฟังก์ชัน  
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Load Balance นั้นมีไว้ในกรณีส าหรับบางองค์กรที่มีเซิร์ฟเวอร์ให้บริการ
มากกว่า ๑ เครื่อง อุปกรณ์นี้จะท าหน้าที่กระจายงานหรือภาระไปยัง
เซิร์ฟเวอร์ทุกตัวในระบบเพ่ือให้การตอบสนองต่อการให้บริการสามารถท า
ได้อย่างรวดเร็ว 
(๒) SSL VPN (Secure Socket Layer Virtual Private Network) เป็น
อุปกรณ์ที่สามารถท าฟังก์ชันเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับการรับส่งข้อมูล
ผ่านทาง VPN โดย VPN นั้นเกิดจากการสร้างเครือข่ายขององค์กรขึ้นมา
ทับซ้อนบนเครือข่ายสาธารณะ ซึ่งเรียกว่าเครือข่ายเสมือนหรือ Virtual 
Private Network (VPN) และเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการท า
ธุรกรรมผ่านเครือข่ายเสมือนจึงจ าเป็นต้องใช้เทคนิคการเข้ารหัสลับในการ
ท าธุรกรรม ท าให้เป็นการยากต่อผู้ไม่หวังดีในการโจรกรรมข้อมูล 
(๓) Firewall แบ่งเป็น ๓ ประเภทหลักดังนี้ 

 Network Firewall เป็น Firewall ที่เน้นทางด้าน Throughput 
ดังนั้นการป้องกันหรือดักจับผู้บุกรุกจะให้ความส าคัญไม่เกินโปรโตคอลชั้น
ที่ ๔ ของ OSI (Open System Interconnection) สามารถเปรียบเทียบ
ได้เป็นตะแกรงท่ีกรองวัสดุขนาดกลางถึงใหญ่ เป็นอุปกรณ์ที่วางไว้ในระบบ
เครือข่ายเพ่ือเป็นหน้าด่านในการกรองข้อมูลที่ไหลผ่านระบบเครือข่าย 

 Application Firewall เป็น Firewall ที่ เน้นทางด้านความ
ละเอียดในการอ่านข้อมูลทุกๆ แพ็กเก็ตและให้ความส าคัญถึงโปรโตคอล
ชั้นที่ ๗ (ซึ่งเป็นชั้นบนสุด) ของ OSI จากการที่ต้องพิจารณาถึงโปรโตคอล
ชั้นที่ ๗ จึงท าให้ Throughput อาจด้อยกว่า Network Firewall แต่มี
ความสามารถมากกว่า เป็นอุปกรณ์ที่วางไว้ในระบบเครือข่ายชั้นในหรือ
วางไว้ด้านหน้าของ Application Server สามารถเปรียบเทียบได้เป็น
ตะแกรงที่กรองวัสดุขนาดเล็กถึงละเอียดมาก 

 Database Firewall จั ด เป็ น Application Firewall ประเภท
หนึ่งที่มีคุณลักษณะเฉพาะทาง กล่าวคือ ใช้ในการป้องกันและตรวจจับทุกๆ 
แพ็คเก็ตที่เข้าไปและออกจาก Database Server เป็น Firewall ที่ตรวจสอบ
รูปแบบภัยคุกคามหรือที่เรียกว่า Signature ซึ่งอยู่ในรูป SQL statement มี 
White List ซึ่งประกอบด้วยชุดค าสั่งที่ยอมให้มีการน าเข้าและดึงข้อมูลออก
จาก Database Server โดยไม่อนุญาตให้ชุดค าสั่งนอกเหนือจากนี้เข้าถึง
ฐานข้อมูลได้ นอกจากนี้แล้วยังมี Black List ของชุดค าสั่งที่ไม่ยอมให้ใช้ใน
การเข้าถึงฐานข้อมูลโดยเด็ดขาด มีฟังก์ชันในการแจ้งเตือนถึงการเข้าถึง
ฐานข้อมูลจากธุรกรรมที่น่าสงสัยอีกด้วย เป็น Firewall ที่ติดตั้งไว้ด้านหน้า
ของ Database Server สามารถเปรียบเทียบได้เป็นตะแกรงที่กรองวัสดุ
เฉพาะด้านที่มีขนาดเล็กถึงละเอียดมาก 
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(๔) IDP (Intrusion Detection and Prevention) เ ป็ น อุ ปก ร ณ์ ที่ ใ ช้
ตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนในระบบเครือข่ายและถ้าขั้นตอน
เหล่านั้นเป็นภัยคุกคามก็จะท าการแจ้งเตือนและหยุดยั้งการกระท าทุกอย่างที่
เป็นภัยคุกคาม ความแตกต่างระหว่าง Pure Firewall กับ IDP คือ Pure 
Firewall ไม่สามารถพิจารณาขั้นตอนของภัยคุกคามนั้นได้แต่ IDP สามารถท า
ได้เพราะมีกระบวนการวิเคราะห์อยู่ในตัวอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม Firewall 
ประเภท NGFW (Next Generation Firewall) หรือ Application Firewall 
ในปัจจุบันก็มีการบรรจุฟังก์ชันของ IDP ไว้ในตัว สิ่งที่ต้องพิจารณาในการใช้
งานคือ Throughput และความสามารถในการตรวจจับและแจ้งเตือน ซึ่งถ้า
มากเกินความสามารถของฮาร์ดแวร์ที่จะรับได้จะมีผลท าให้ประสิทธิภาพของ
ระบบเครือข่ายโดยรวมลดลงไปด้วย 
(๕) Network Management เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบระบบ
เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ วิเคราะห์การจราจรในระบบเครือข่าย รวบรวม 
Firewall Log พร้อมกับใช้เป็นข้อมูลในปรับปรุงความมั่นคงในระบบ
เครือข่าย ใช้บริหารจัดการอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย ใช้ในการท า 
Configuration Management อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่าย และใช้
ในการบริหารจัดการและแจ้งเตือนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ
เครือข่าย  
(๖) Network Policy Enforcement เป็นระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์
หรื อแอปพลิ เคชั น เ พ่ื อการบั งคับ ใช้ นโยบายในระบบเครื อข่ าย  
ค าว่า “นโยบาย” ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กรซึ่งอาจเหมือน
หรือไม่เหมือนกันก็ได้ เช่น บางองค์กรใช้เฉพาะควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์
เข้าสู่ระบบเท่านั้น บางองค์กรใช้ควบคุมถึงซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่อง
คอมพิวเตอร์และตัวบุคคลที่ใช้งานประจ าเท่านั้น นโยบายยังหมายความ
รวมถึงสิทธิในการใช้งานในระบบเครือข่าย การใช้แอปพลิเคชันในองค์กร 
หรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่สามารถเข้าและใช้งานในระบบเครือข่ายได้  
ซึ่งข้อก าหนดต่างๆ เหล่านี้เรียกว่า“กฎเกณฑ์” การน า Network Policy 
Enforcement มาใช้งานนั้น อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่ควบคุมนโยบาย 
ต้องมีการติดต่อกับอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ภายในระบบเช่น LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol) RADIUS (Remote 
Authentication Dial-In User Service) AD (Active Directory) ห รื อ 
IEEE802.1X (Port-Based Network Access Control) 
(๗) Threat Intelligence เป็นระบบที่ใช้ตรวจจับและป้องกันภัยคุกคาม
ที่ เรียกว่า APT (Advanced Persistent Threat) ที่ เรียกว่าเป็นระบบ
เพราะเป็นการท างานที่ผสมผสานระหว่างอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในองค์กร
กับข้อมูลที่รวบรวมจากทั่วโลกที่อาจมาจากสื่อสังคม (Social Media) 
เครื อข่ ายด้ านมื ด  (Dark Network) องค์ กรอาชญากรรมบนโลก 
ไซเบอร์ (Cyber Organized-Crime) อาทิเช่น มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
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(Artificial Intelligence: AI) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะถูกโจมตี จุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่จะโจมตี 
นอกจากนี้แล้วยังมีการเรียนรู้จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกเพ่ือน ามาใช้ใน
การป้องกันระบบ ระบบนี้เป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ต้องการ
บุคลากรที่มีความช านาญพิเศษ การใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์จ าเป็นต้อง
มีการอบรมก่อนที่จะน ามาใช้จริง จัดได้ว่าเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในการ
รับมือภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นกัน 
(๘) Vulnerability Scanner เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการค้นหาจุดอ่อนภายใน
ระบบเครือข่ายซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยสามารถตรวจสอบได้ถึงระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน เช่น Web 
Content Management  
(๙) Penetration Testing เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบความแข็งแกร่ง
ของระบบเครือข่ายซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สามารถใช้ในการทดลองความตระหนักรู้ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยใน
โลกไซเบอร์ของบุคลากรในองค์กรได้ เช่น สร้างเพจปลอม ส่งอีเมล์ปลอม 
อย่างไรก็ดีซอฟต์แวร์นี้เปรียบเสมือนดาบสองคมขึ้นอยู่กับจริยธรรมและ
ศีลธรรมของผู้ควบคุมและผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ และเป็นการเสี่ยงต่อการ
กระท าผิดกฎหมาย 

๒) ระบบเครือข่ายส่วนกลาง 
เมื่อพิจารณาจากแผนผังเครือข่ายระบบส่วนกลางพบว่ามีการใช้ Firewall 

และ IDP เป็นอุปกรณ์หลักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั้งนี้ เนื่องจาก
ไม่มีการแบ่งโซนของแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลออกจากกัน หากต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นควรแยกโซนแอปพลิเคชันออกจากโซนฐานข้อมูล 
เพราะพฤติกรรมและการเข้าถึงของทั้งสองส่วนนี้มีความแตกต่างกัน การใช้ 
Firewall และ IDP ร่วมกันท าให้สมรรถนะโดยรวมของอุปกรณ์ลดลงเพราะ
ต้องตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างกัน หรืออาจท าให้การตรวจสอบ
ไม่สามารถท าได้เต็มที่ โดยภาพรวมแล้วควรมีการแบ่งโซนอย่างน้อย ๒ โซน 
คือ โซนแอปพลิเคชัน และโซนฐานข้อมูล และถ้าสามารถจัดสรรงบประมาณ
ได้เพ่ิมขึ้น อาจมองไปถึงการแบ่งโซนให้บริการอื่นๆ ด้วยซึ่งแสดงในรูปแนวคิด
การออกแบบเครือข่ายและวางอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในส่วนกลาง 
ตามรูปที่ ๔-๑๒  โดยมีการเลือกใช้งานอุปกรณ์ Firewall และ IDP อย่าง
เหมาะสม ส าหรับ Network Management ที่มีใช้อยู่แล้วควรพิจารณาเพ่ิม
ฟังก์ชันการท างานให้ครอบคลุม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องและ
ช่องโหว่ของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย การน า Policy 
Enforcement มาใช้ต้องพิจารณาต่อยอดจากปัจจุบันที่เป็น Web Portal 
และต้องค่อยๆ ท าเพราะจะมีผลต่อผู้ใช้งานโดยตรงซึ่งอาจก่อให้เกิดการ
ต่อต้านหรือตีกลับได้
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รูปที่ ๔-๑๒ แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายในส่วนกลาง
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Vulnerability Scanner เป็นเครื่องมือที่ช่วยหาช่องโหว่ภายในระบบเครือข่าย 
ถ้ามีการน ามาใช้งาน และใช้อย่างสม่ าเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้ 
ซึ่ งขึ้นอยู่กับการจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของ Threat Intelligence และ 
Penetration Testing ยังไม่แนะน าให้น ามาใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพราะ Threat 
Intelligence มีราคาค่อนข้างแพง ส าหรับ Penetration Testing นั้นผู้ดูแลระบบ
เครือข่ายควรมีความช านาญในการใช้ Vulnerability Scanner เสียก่อนแล้วจึง
ขยับขยายไปใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว 
๓) การเข้าถึงระบบเครือข่ายของบุคลากร 

การพิสูจน์ตัวตนเป็นสิ่งส าคัญในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ถ้าระบบการ
พิสูจน์ตัวตนไม่มีความปลอดภัยหรือมีช่องโห่ว จะก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงมาก
กับระบบสารสนเทศ การพิสูจน์ตัวตนแบ่งเป็น ๓ แบบโดยแบบแรกคือ สิ่งที่
คุณรู้ (Something You Know) เช่น รหัสผ่าน (password)  แบบที่สองคือ 
สิ่งที่คุณมี (Something You Have) เช่น บัตรพนักงานที่มีชิพเก็บข้อมูล และ
แบบที่สามคือ สิ่งที่เป็นตัวคุณ (Something You Are) เช่น ลายนิ้วมือ 

ระบบโดยทั่วไปจะใช้รหัสผ่านในการพิสูจน์ตัวตน ซึ่งควรจะเป็นความลับ
และรู้เฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น แต่สิ่งที่พบเห็นได้มาก คือ รหัสผ่านไม่ได้เป็น
ความลับ เช่น มีการเขียนรหัสผ่านติดไว้ที่จอคอมพิวเตอร์ และโดยเฉพาะใน
ปัจจุบัน การใช้รหัสผ่านเพียงแบบเดียวไม่มีความมั่นคงอีกต่อไป และมีความ
เสี่ยงสูงมากเพราะถ้าผู้ไม่หวังดีล่วงรู้ก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ ในปัจจุบันการ
พิสูจน์ตัวตนจึงนิยมเลือกที่จะใช้ ๒ แบบ (Two-Factor Authentication) จาก 
๓ แบบ (Three-Factor Authentication) และในบางองค์กรมีการใช้ครบทั้ง 
๓ แบบ ดังนั้นองค์กรจึงควรพิจารณาการปรับบริบทจากเดิมโดยปรับไปใช้ 
Two-Factor Authentication เพ่ือให้มีความม่ันคงปลอดภัยมากข้ึน 

การพิสูจน์ตัวตนถือเป็นด่านหน้าในการเข้าสู่ระบบ และจากการที่ 
กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศหลายระบบ โดยแต่ละระบบมีสถาปัตยกรรม
แอปพลิเคชัน (Application Architecture) ที่ไม่เหมือนกัน เพ่ือให้ระบบ
สารสนเทศของกรมทางหลวงพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน จึงควรมีการก าหนด 
Business Architecture และ Data Architecture เพ่ือให้การมองและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศไปในทิศทางเดียวกันและอยู่บนมาตรฐานข้อมูล
เดียวกัน เมื่อระบบพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันจะท าให้เกิดระบบสารสนเทศ
หลักที่ครอบคลุมระบบงานทั้งหมด อย่างไรก็ดีในส่วนของผู้ปฏิบัติงานนั้น ถ้า
แต่ละระบบงานใช้ Two-Factor Authentication จะเป็นการสร้างภาระ
อย่างมาก ดังนั้นถ้ากรมทางหลวงน า Two-Factor Authentication มาใช้
งาน ควรพิจารณาระบบ Single-Signed On (SSO) ควบคู่ไปด้วย SSO จะท า
ให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีความคล่องตัวอย่างมาก เพราะหลังจากผ่านการ
พิสูจน์ตัวตนแล้ว จะสามารถใช้ระบบสารสนเทศตามที่ก าหนดไว้ใน Policy 
Enforcement ได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวตนอีกจนกว่าจะออกจากระบบ โดย
สรุปแล้วการใช้ Policy Enforcement เป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการพิสูจน์ตัวตน
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ในระบบ ซึ่งสามารถต่อยอดไปประยุกต์เข้ากับ SSO ได้ นอกจากนี้แล้วการ
ส่งผ่านข้อมูลในระบบควรเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย เพ่ือป้องกันการโจรกรรม
ข้อมูล ซึ่งการเข้ารหัสลับท าได้โดยการใช้แอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วคือ HTTPS 
และ VPN ดังแสดงในรูปที่ ๔-๑๓  
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รูปที่ ๔-๑๓ แนวคิดการออกแบบการเข้าถึงระบบเครือข่ายของบุคลากร 
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๔.๒.๒.๒ การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 
๑) เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ส่วนส าคัญที่ท างานอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์คือ ระบบ
ด าเนินการและแอปพลิเคชัน ทั้ง ๒ ส่วนนี้ต้องได้รับการ update patch อย่าง
สม่ าเสมอซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลารับประกันและ/หรือการบ ารุงรักษา ระบบ
สามารถก าหนดให้ท าการ update แบบอัตโนมัติได้โดยผู้ดูแลระบบ ในกรณีที่
ไม่สามารถตั้งแบบอัตโนมัติได้ ผู้ดูแลระบบควรก าหนดขั้นตอนให้ชัดเจน  
การใช้ AntiVirus ช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงลงได้ซึ่งต้องท าควบคู่ไปด้วย 
การใช้  Vulnerability Scanner เป็น อีกทางหนึ่ งที่ ช่ ว ยลดความ เสี่ ย ง 
นอกจากนี้ ควรติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้หลัง Firewall และ IDP และถ้าสามารถแบ่ง
โซนได้ก็จะท าให้ปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งควรมีการตรวจสอบการใช้งานเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ในระบบอย่างสม่ าเสมอ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีการใช้งานควรปลด
ออกจากระบบเพราะเป็นจุดอ่อนของการโจมตี  
๒) เครื่องผู้ใช้งาน (Client) เป็นจุดที่ถูกโจมตีได้ง่ายที่สุด จากเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันสามารถแบ่งเครื่องผู้ใช้งานออกเป็น ๓ ประเภทหลักๆ ดังนี้ 

(๑) เครื่อง Desktop ถึงแม้ว่าระบบด าเนินการและแอปพลิเคชันที่ท างาน
อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องผู้ ใช้งานจะต่างกัน แต่สามารถใช้ 
แนวทางการป้องกันแบบเดียวกันได้ สิ่งที่ต้องเพ่ิมเติมส าหรับเครื่อง 
Desktop คือพฤติกรรมของผู้ ใช้งาน เช่น การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ 
รูปภาพ เพลง ภาพยนตร์ และอ่ืนๆ จากอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการเสี่ยงอย่าง
มากที่จะน ามัลแวร์เข้ามาแพร่ระบาดในองค์กร สิ่งที่สามารถท าได้อย่าง
ค่อนข้างมีประสิทธิภาพคือการท า Policy Enforcement โดยท าทั้ง Wire-
line และ Wireless รวมทั้งไม่อนุญาตให้น า Flash Drive มาเชื่อมต่อไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น แต่การท าในลักษณะเช่นนี้ต้องมีการวางแผนและทดสอบ
การใช้งานเพ่ือให้แน่ใจว่าครอบคลุมตามข้อก าหนดความมั่นคงปลอดภัย
ขององค์กร การน าไปใช้งานจริงต้องให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ประกาศใช้
อย่างเป็นทางการและมีผลบังคับใช้โดยทั่วกัน และต้องมีการประชาสัมพันธ์
เ พ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการใช้งาน ผู้มีหน้าที่บังคับใช้ต้องเตรียม
คณะท างานในการให้บริการเมื่อเกิดข้อขัดข้องขึ้นและต้องมีการก าหนด 
SLA (Service Level Agreement) ในการให้บริการด้วย 
(๒) เครื่อง Notebook ใช้วิธีการเดียวกับเครื่อง Desktop แต่สิ่งที่
เพ่ิมเติมคือการเข้ารหัสลับข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเครื่อง ทั้งนี้เนื่องจากอาจมี
การน าเครื่องออกไปใช้นอกสถานที่ เพ่ือไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลจึง
ต้องเข้ารหัสลับ ในกรณีท าเครื่องหายและเครื่องนั้นอาจถูกน าไปใช้
ประโยชน์โดยผู้ไม่หวังดี ดังนั้นการใช้ Policy Enforcement ก็สามารถ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งสามารถยกเลิกการใช้งานเครื่องดังกล่าวได้  
(๓) อุปกรณ์พกพา ไม่ว่าอุปกรณ์พกพาจะเป็นของส่วนบุคคลหรือของ
องค์กร ก็จ าเป็นต้องใช้ Policy Enforcement ในลักษณะเช่นเดียวกับ
เครื่อง Notebook แต่อาจมีความแตกต่างในเรื่องของ User Interface 
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เพราะสภาพแวดล้อมและการประยุกต์ใช้งานแตกต่างกัน 
๔.๒.๒.๓ ความมั่นคงปลอดภัยในระดับบุคคล 

การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเป็นเรื่องที่ยาก
แต่เป็นไปได้ถ้าหน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจในการท างาน การสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยด้านนี้เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลมากกว่าการใช้อุปกรณ์หรือ
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานทักษะบุคคลถึงร้อยละ ๙๐ และเป็นการน า
อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์มาช่วยอีกร้อยละ ๑๐ ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักคือผู้บริหารระดับสูงที่ต้อง
เป็นตัวอย่างและบังคับใช้นโยบายอย่างจริ งจั ง ด้านประชาสัมพันธ์ต้องท าการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและมีการจัดเวทีขนาดเล็กเพ่ือเผยแพร่อย่างต่อเนื่องกระจายไป
ทุกหน่วยงาน ด้านฝึกอบรมต้องมีการพัฒนาหลักสูตรด้าน ICT พ้ืนฐานและหลักสูตรการ
ตระหนักรู้ภัยจากโลกไซเบอร์ควบคู่กันไป โดยต้องพิจารณาสื่อและกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการจะสื่อให้ตรงกัน ด้านการเจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้และการปฏิบัติ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับและทุกหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอและน า
ผลทดสอบไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความดีความชอบ ด้านสารสนเทศต้องร่วมมือกับทุก
หน่วยโดยเป็นผู้ให้ข้อมูลให้ค าปรึกษาในการจัดเวที จัดเสวนา ผลิตสื่อและหลักสูตร  
ท าโปสเตอร์ เป็นวิทยากร และอ่ืนๆ 

การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายในส่วนกลางและระบบ
คอมพิวเตอร์มีความส าคัญเท่ากับความมั่นคงปลอดภัยในระดับบุคคลและการเข้าถึงระบบ
เครือข่ายของบุคลากร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการให้ความส าคัญในประเด็นความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศนั้น ต้องพิจารณาตั้งแต่ผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล จนถึงระบบ
เครือข่าย ซึ่งหมายความว่าต้องให้ความส าคัญในด้านการบริหารจัดการเท่าๆ  กับด้าน
เทคนิค เพราะจุดเปราะบางที่สุดของความมั่นคงปลอดภัยคือบุคลากร ดังนั้นการที่ 
กรมทางหลวงให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากรไปพร้อมๆ กับ
นโยบายและแนวปฏิบัติ  รวมถึงการบังคับใช้และการจัดหาอุปกรณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยจะท าให้กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการป้องกันและถูกโจมตี
บนโลกไซเบอร์ 

๔.๒.๓ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเก็บข้อมูล 
๔.๒.๓.๑ เทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ 

หัวข้อนี้จะกล่าวเฉพาะเทคโนโลยีของสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ส าหรับ
เทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะกล่าวในหัวข้อ ๔.๒.๓.๓ เซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้งานจาก Physical Server มาเป็น Hyperconverged Architecture ทั้งนี้
เนื่องจากเหตุผลหลักคือ การใช้ประโยชน์ (Utilization) กล่าวคือ การใช้ประโยชน์ของ 
Physical Server จะมาควบคู่กับการพัฒนาแอปพลิเคชัน เมื่อมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ใหม่ก็ต้องจัดหาเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่ เมื่อเป็นเช่นนี้จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือ การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของ Physical Server ไม่เต็มที่เพราะมีเพียง ๑ แอปพลิเคชันเท่านั้น 
รวมทั้งท าให้การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ใน Data Center เพ่ือติดตั้ง Physical Server ต้องใช้
เนื้อที่มากขึ้น เพราะจ านวนเซิร์ฟเวอร์ที่มากขึ้น นอกจากนี้แล้วยังมีความร้อนที่เกิดจาก
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เซิร์ฟเวอร์เป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของระบบควบคุมอุณหภูมิใน Data 
Center 

เมื่อเทคโนโลยี Virtual Machine (VM) ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพดีกว่า 
Physical Server จึงมีการ Deploy VM ให้ท างานบน Physical Server อย่างไรก็ดี เมื่อการ
ใช้งาน VM ได้รับการตอบรับอย่างมากและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จะท าให้จ านวนของ 
Physical Server เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสัดส่วนตามไปด้วย การส่งผ่านข้อมูลระหว่าง VM ที่อยู่ต่าง 
Physical Server จ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์สวิตช์ความเร็วสูง ดังนั้นจึงมีการติดตั้งสวิตช์
ดังกล่าวส่วนบนของ Server Rack ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า TOR Switch (Top Of Rack 
Switch) 
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รูปที่ ๔-๑๔ สถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมเม่ือเทียบกับสถาปัตยกรรม Hyperconvergence 
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รูปที่ ๔-๑๔ แสดงสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมเมื่อเทียบกับสถาปัตยกรรม 
Hyperconvergence โดยในสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์ต้องมีระบบเก็บข้อมูล (Storage 
System) ซึ่งประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ ในส่วนของ VM ต้องมีการติดต่อกับ
ระบบเก็บข้อมูล ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ TOR Switch ดังแสดงในรูปที่ ๔-๑๔  (ด้านซ้ายมือ) เพ่ือให้ 
VM สามารถมองเห็นเนื้อที่บนระบบเก็บข้อมูลจึงจ าเป็นต้องปรับแต่งค่า (configure) ระบบ
เก็บข้อมูลให้ท างานเข้ากันได้กับ VM ซึ่งการ configure ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ซึ่งต้อง
อาศัยผู้ที่มีความช านาญและใช้เวลาในการ configure เพ่ือให้ระบบโดยรวมท างานเข้ากันได้ 

จากที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าสถาปัตยกรรม Physical Server ผนวกกับการใช้ VM 
มีข้อเสียในเรื่องของการใช้ประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้มีสถาปัตยกรรมใหม่เกิดขึ้นซึ่งเรียกว่า 
สถาปัตยกรรม Hyperconvergence โดยสถาปัตยกรรมนี้เป็นการรวมความสามารถในการ
ประมวลผลของซีพียู ความสามารถของหน่วยความจ า (ทั้งที่เป็น SSD, Flash และฮาร์ดดิสก์) 
ความสามารถของเครือข่าย และเทคโนโลยี Virtualization เข้าด้วยกัน โดยมีหัวใจส าคัญคือ 
ซอฟต์แวร์ที่บริหารจัดการให้ทุกส่วนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าเสนอในรูป
ฮาร์ดแวร์ส าเร็จรูปพร้อมใช้งานหรือที่เรียกว่า Pre-Configured Appliance ดังแสดงรูปที่  
๔-๑๔ (ด้านขวามือ) สถาปัตยกรรมนี้สามารถเพ่ิมขยายได้ทั้งความสามารถในการค านวณ
ความจุของระบบเก็บข้อมูลและระบบเครือข่าย การใช้งานมีความสะดวกและคล่องตัว 
สามารถ configure ผ่าน Web Browser ก าหนดพารามิเตอร์ให้ถูกต้องก็สามารถติดตั้ง VM 
ได้ทันท ี

การเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรม Hyperconvergence นี้สามารถลดปริมาณของ 
Physical Server แบบเดิมๆ ได้อย่างมาก Data Center ที่ใช้เทคโนโลยี VM ในปัจจุบัน
ปรับเปลี่ยนมาใช้สถาปัตยกรรม Hyperconvergence เป็น Infrastructure ซึ่งเรียกโดยรวมว่า 
Hyper-converged Infrastructure 

จากการที่กรมทางหลวงมีศูนย์ข้อมูลและห้องเซิร์ฟเวอร์กระจายอยู่ ๘ หน่วยงาน 
และมีบางหน่วยงานพร้อมที่จะโอนระบบงานทั้งหมดมาที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็น
โอกาสที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะให้บริการสารสนเทศของกรมทางหลวงโดยน าระบบงาน
ทั้งหมดที่มีอยู่เดิมของกรมทางหลวงมา Hosting ที่ศูนย์ข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้เทคโนโลยี VM ควบคู่ไปกับ Hyper-converged infrastructure ซึ่งจะท าให้การดูแลมี
ความสะดวกขึ้น ผู้ใช้มีความมั่นใจในเรื่องของความพร้อมใช้ ลดปัญหาจากการเกิดไฟฟ้าดับ
เป็นระยะเวลานานๆ ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการยุบรวมทั้งฮาร์ดแวร์และระบบงานทั้งหมด 
เข้าด้วยกัน โดยต่อไปศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรวางโครงสร้างสารสนเทศขององค์กร
เพ่ือให้มีมาตรฐานและสามารถพัฒนาต่อไปในอนาคต 
๔.๒.๓.๒ ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 

ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คือ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน
และให้บริการผ่านทางระบบเครือข่าย ลักษณะของบริการแบ่งเป็น ๒ ลักษณะคือ Cloud 
Storage และ Cloud Computing ตัวอย่างของ Cloud Storage คือ Google Drive, 
Dropbox, OneDrive เป็นต้น ในส่วนของ Cloud Computing คือ AWS (Amazon 
Web Service)  และ Azure เป็นต้น ระบบคลาวด์ (Cloud System) ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือ
ให้บริการโดยผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นระดับใด ไม่ต้องสนใจสถาปัตยกรรมของระบบ เพียงแต่รู้ว่ามี
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บริการอะไรบ้าง ส าหรับสถาปัตยกรรมของระบบคลาวด์นั้น สามารถสร้างได้จาก Hyper-
converged Infrastructure โดยเพ่ิมซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการเข้าไปก็สามารถ
ก าหนดได้ว่าจะให้บริการอะไรบ้าง โดยทั่วไปแล้วการให้บริการของระบบคลาวด์แบ่งเป็น 
๓ ประเภทคือ IaaS (Infrastructure as a Service) PaaS (Platform as a Service) และ 
SaaS (Software as a Service) ดังแสดงในรูปที่ ๔-๑๕ 

 
รูปที่ ๔-๑๕ การให้บริการของระบบคลาวนด์ 

เพ่ือให้การบริการทางด้านสารสนเทศของกรมทางหลวงโดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว กรมทางหลวงควรวางแผนถ่ายโอนระบบ
คอมพิวเตอร์แบบเดิมไปสู่การให้บริการคลาวด์ โดยใช้เทคโนโลยี Hyperconvergence 
เป็น Infrastructure จากนั้นใช้ VM ให้บริการระบบสารสนเทศทั้งหมดในกรมทางหลวง 
สร้าง VM เพ่ือพร้อมรับการโอนระบบงานที่กระจายตามห้องเซิร์ฟเวอร์จากทั้งหมด  
๖ หน่วยงาน โดยระยะแรกก าหนดบริการเป็นแบบ IaaS ในขณะเดียวกัน กรมทางหลวง
ควรก าหนดสถาปัตยกรรมข้อมูลและสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันเพ่ือรองรับการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน และก าหนดแอปพลิเคชันให้เป็นไปในทาง
เดียวกัน เมื่อก าหนดได้แล้วสามารถปรับรูปแบบการให้บริการเป็นแบบ PaaS โดยผู้ใช้งาน
ยังสามารถพัฒนาระบบงานโดยใช้งบประมาณของตนเอง แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และสุดท้ายถ้ากรมทางหลวงให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดูแลและ
จัดหาแอปพลิเคชันให้กับทุกหน่วยงาน เมื่อนั้นการบริการควรปรับไปเป็น SaaS ซึ่งก็คือ 
Cloud Service เต็มรูปแบบ 
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๔.๒.๓.๓ เทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
๑) Window Based System การใช้งานของ Windows-Based ยังคงมีอยู่
ต่อไปแต่จะอยู่บน Platform ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น Tablet Computer 
นอกเหนือจาก Desktop และ Notebook  แต่สิ่ งที่ ไม่ เปลี่ยนแปลงคือ 
Windows License และ MS Office Licenses ที่จ าเป็นต้องจัดหาให้เพียงพอ
ต่อการใช้งานพร้อมทั้งการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 
๒) Mobile Based System จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้อุปกรณ์
หลายอย่างมีความสามารถมากขึ้น นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมการท างานก็
มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จากแอปพลิเคชันที่ท างานบนเซิร์ฟเวอร์หรือ 
Desktop กลายมาเป็น Cloud Application ความสามารถในการประมวลผล
เปลี่ยนจาก Desktop ไปเป็น Cloud Computing การเก็บข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์
เปลี่ยนเป็นเก็บข้อมูลใน Storage เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนเป็น Cloud ท าให้
พฤติกรรมการท างานเปลี่ยนไป อุปกรณ์ที่รองรับระบบ Cloud แบ่งเป็น ๓ 
ประเภทดังต่อไปนี้ 

(๑) Tablet มีระบบปฏิบัติการ ๓ ค่ายหลัก คือ Windows, Android 
และ iOS สิ่งที่เกิดขึ้นคือ แอปพลิเคชันจะเป็นลักษณะ SaaS (Software 
as a Services) อุปกรณ์ประเภทนี้จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ ดังนั้น
จึงไม่จ าเป็นต้องบ ารุงรักษาในเรื่องของระบบด าเนินการ แต่สิ่งที่ต้อง
บ ารุงรักษาจะอยู่ทางฝั่งผู้ให้บริการ คือ บริการทั้งหมดที่มีอยู่ใน Data 
Center การพัฒนาแอปพลิเคชันจะแตกต่างไปจากเดิม ดังนั้นการวาง
สถาปัตยกรรมของข้อมูล (Data Architecture) และ สถาปัตยกรรม 
แอปพลิเคชัน (Application Architecture) จึงมีความส าคัญมาก 
(๒) Smart Phone มีลักษณะเช่นเดียวกับ Tablet ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว 
โดยระบบปฏิบัติการหลัก มี ๒ ค่าย คือ Android และ iOS 
(๓) Chrome Book เป็นอุปกรณ์ของค่าย Android ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้
กับ Cloud Application ในลักษณะ SaaS โดยเฉพาะปัจจุบันยังไม่เป็นที่
แพร่หลายนักแต่ในอนาคตอันใกล้มีแนวโน้มจะเป็นคู่แข่งส าคัญของ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ทีใ่ช้ระบบปฏิบัติการแบบเดิมๆ 

๓) Virtual Desktop Infrastructure (VDI) เป็นเทคโนโลยีที่ย้ายสถานะและ 
Content ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ไปไว้บน Cloud เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกให้กับผู้ใช้งานไปพร้อมๆ กับบริการด้านความพร้อมใช้ เพราะไม่
ว่าผู้ ใช้งานจะท างานจากที่ ไหนก็ตาม จะเสมือนหนึ่ งท างานบนเครื่อง 
Notebook ของตัวเอง เพียงขอให้มีเครือข่ายในการเชื่อมต่อเท่านั้น ปัจจัย
หนึ่งที่จะก าหนดว่าควรเลือกใช้ Virtual Desktop หรือ Chrome Book คือ
เรื่องของราคา ว่าแบบไหนจะให้ประโยชน์คุ้มค่ากับผู้ใช้งานมากกว่ากัน 

เพ่ือให้ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจาก
การใช้งานของเครื่องลูกข่ายดังกล่าวข้างต้น กรมทางหลวงควรที่จะพิจารณา
น า Policy Enforcement มาใช้ควบคู่ไปกับการเข้ารหัสลับข้อมูลในการ



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๗๐ 
 

เชื่อมต่อโดยอาศัย HTTPS และ VPN ทั้งนี้เนื่องจากการใช้งานจะอยู่ในรูปแบบ 
SaaS มากขึ้น  

สถาปัตยกรรม Hyperconverge เป็นสถาปัตยกรรมที่รองรับเทคโนโลยี 
Virtualization ได้อย่างลงตัวและเหมาะแก่การให้บริการระบบ Cloud 
สามารถสร้าง Virtual Machine เพ่ือท าเป็น Application Server ได้ เป็น
จ านวนมาก ท าให้ศูนย์ข้อมูลของกรมทางหลวงสามารถ Hosting แอปพลิเคชัน
ของทุกหน่วยงานได้ซึ่งท าให้สะดวกในการให้บริการ ง่ายต่อการบริหารจัดการ 
และสอดคล้องต่อการน า VDI มาใช้ในกรมทางหลวง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนไป
ใช้สถาปัตยกรรม Hyperconverge ภายในศูนย์ข้อมูลของกรมทางหลวงจึง
สอดคล้องต่อการน าระบบ Cloud มาให้บริการของกรมทางหลวง ทั้งผู้ที่
ต้องการบริการ Application Server, Database Server และ ผู้ใช้ทั่วไป 

๔.๒.๔ ด้านระบบสารสนเทศ 

ระบบงานต่างๆ ของกรมทางหลวงในระยะที่ผ่านมายังไม่มีการบูรณาการด้าน ICT เข้ากับ 
กระบวนการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งหากบูรณาการร่วมกันได้ ก็จะสามารถน ามาปรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สนับสนุนการท างานองค์กรได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ในอดีตเราให้
ความส าคัญกับกระบวนการด าเนินการน้อย ระบบงานสารสนเทศจึงไม่ค่อยตอบสนองกับการ
ท างานเท่าที่ควร ในปัจจุบันการพัฒนาระบบสารสนเทศจะเน้นกระบวนการด าเนินงานเป็น
เป้าหมายส าคัญ ต้องมีการก าหนดแนวทางหรือคู่มือการด าเนินงานที่ชัดเจน แล้วใช้เทคโนโลยี 
มาสนับสนุนตามกระบวนการ จึงจะได้สารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเป้าวัตถุประสงค์ของ
งานจริงๆ ซึ่งการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานเพ่ือให้องค์กรมีประสิทธิภาพดียิ่ งขึ้นของหน่วยงาน
ต่างๆ ก็คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจหรือกระบวนการด าเนินงานนั่นเอง (Business 
Process Reengineering : BPR) 

นอกจากกระบวนการที่มีความส าคัญต่อระบบสารสนเทศแล้ว ในส่วนของเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศต่างๆ ก็จ าเป็นต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน ข้อเสนอต่างๆ ต่อไปนี้ ถือเป็นแนวโน้ม
หรือทิศทางที่ระดับสากลยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งในส่วนงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวง ควรต้องศึกษา และน าไปดูแลก ากับระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงให้
ด าเนินไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการบริหารจัดการต่อไป 

๔.๒.๔.๑ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
เพ่ือให้กรมทางหลวงได้เห็นทิศทางของเทคโนโลยีระบบสารสนเทศในปัจจุบัน

และอนาคต เพ่ือที่จะได้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนากรมทางหลวงต่อไป ในส่วนนี้จึงได้
น าเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ และการ  
บูรณาการระบบสารสนเทศไว้โดยสังเขป ดังนี้ 
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๑) Web Based Application 
ในระบบสารสนเทศทั่ ว ไปส่ วนใหญ่มักจะคุ้น เคยกับการใช้ ง าน

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ที่ประกอบด้วย 
Word ส าหรับสร้างและพิมพ์เอกสาร Excel ส าหรับสร้างตารางค านวณ 
โปรแกรมในกลุ่มนี้ เรียกว่า Desktop Application ซึ่งจะติดตั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือโปรแกรมส าหรับงานบัญชี ที่บางหน่วยงานติดตั้ง
ที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นลักษณะ Client-Server Application โดยเก็บ
ฐานข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) และติดตั้งตัวโปรแกรมบัญชีที่เครื่องใช้งาน 
(Client) ซึ่งตอบสนองความต้องการเพ่ิมขึ้นในด้าน Multi-User หรือสามารถ
ใช้งานพร้อมกันได้หลายคน โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน โดยเก็บฐานข้อมูลไว้ที่
ส่วนกลาง 

เทคโนโลยี Desktop Application ไม่สามารถตอบสนองความต้องการใน
การบริหารจัดการได้ โดยเฉพาะการท าธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา 
ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพ่ือตอบสนองภาวะการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว ในส่วนของระบบ Client-Server Application นั้น โปรแกรมมักมี
ความซับซ้อน การแก้ไข การ Upgrade ท าได้ยุ่งยาก ตัวอย่างเช่น หากต้องการ 
Upgrade หรือเพ่ิมคุณสมบัติเพ่ิมเติมให้กับแอปพลิเคชันที่เซิร์ฟเวอร์ จะต้อง
หยุดระบบทั้งหมด และเมื่อ Upgrade ที่ เซิร์ฟเวอร์แล้ว ก็จ าเป็นต้อง 
Upgrade ที่ Client ด้วย หากระบบมีผู้ใช้งานจ านวนมาก ก็จะยิ่งความยุ่งยาก
มากขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องเครื่อง Client มีความหลากหลายและแตกต่าง
กัน เช่น ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือคุณสมบัติของเครื่องที่
แตกต่างกัน ซึ่งหากการ Upgrade แล้วมีความจ าเป็นต้องใช้สเปคเครื่องที่
สูงขึ้น ฝั่ง Client จ าเป็นต้อง Upgrade ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตามไปด้วย 

จากตัวอย่างปัญหาเหล่านี้ ระบบสารสนเทศในปัจจุบันจะถูกแทนที่ด้วย
เทคโนโลยี Web Application (เว็บแอปพลิเคชัน) เพราะ Web Application 
สามารถตอบสนองปัญหาข้ า งต้ น ได้  และสามารถแทนที่  Desktop 
Application ที่เป็น Client-Server Application ได้เป็นอย่างดี ตัวโปรแกรม
ของ Web Application จะถูกติดตั้งไว้ที่ Server เพ่ือคอยให้บริการกับ Client 
โดยทีเ่ครื่อง Client ไมจ่ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม สามารถใช้โปรแกรม
ประ เภท  Browser ได้ ทั นที  เ ช่ น  Internet Explorer, FireFox, Google 
Chrome ด้วยความสามารถของ Browser ที่หลากหลาย ท าให้ไม่มีข้อจ ากัด
ในเรื่องระบบปฏิบัติการ หรือประเภทของอุปกรณ์ อุปกรณ์ประเภท 
TouchPad หรือ SmartPhone ก็สามารถเรียกใช้งานได้ รวมทั้งลดข้อจ ากัด
เรื่องสถานท่ีใช้งานอีกด้วย 

จุดเด่นอีกประการหนึ่ง คือข้อมูลที่ส่งหากันระหว่าง Client กับ Server มี
ปริมาณน้อยมาก ท าให้สามารถย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้ และสามารถใช้งานผ่าน Internet Connection ที่มีความเร็วต่ าๆได้  
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จุดเด่นนี้ท าให้ สามารถใช้แอปพลิชันเหล่านี้ได้จากทุกแห่ง ดังนั้นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงจึงควรปรับเปลี่ยนมาเป็น Web Based 
Application 
๒) Web Responsive 

ปัจจุบันอุปกรณ์ประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) มีการใช้งาน
เพ่ิมขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Smart Phone หรือ Tablet ท าให้พฤติกรรม
การใช้งานเว็บไซต์ของผู้คนเปลี่ยนไป โดยเริ่มหันมาใช้งานเว็บไซต์ผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Tablet มากขึ้น การออกแบบเว็บไซต์จึงต้องค านึงถึง
ก า ร ใช้ ง าน อุปกรณ์ ต่ า งๆ  เหล่ านี้ ด้ ว ย  และ เนื่ อ ง จ ากหน้ า จอของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Tablet มีพ้ืนที่จ ากัด การใช้รูปแบบแสดงผลเว็บไซต์
แบบเดียวกับที่อยู่บน Desktop จะถูกจัดเพ่ือให้พอดีกับหน้าจอ จนตัวหนังสือ
มีขนาดเล็กมาก และปุ่มต่างๆ ก็จะกดไม่สะดวกนัก จึงจ าเป็นต้องออกแบบเว็บ
ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ได้ ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้
สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และ Tablet 

เนื่องจากอุปกรณ์เคลื่อนที่มีหน้าจอขนาดเล็กกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Desktop มาก เ พ่ือให้การแสดงผลสวยงามและใช้ งานง่ าย เมื่ อดู ใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Tablet รวมทั้งอาจปิดไม่ให้แสดงผลในส่วนของเนื้อหา
จุดที่ไม่ส าคัญ หรือรูปแบบการใช้งานใดที่มีขนาดใหญ่เกินไป หรือ Touch  
ไม่สะดวก จะถูกเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้ง่ายขึ้น 

Responsive Web Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาด
หน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอหลากหลาย 
ไปจนถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone และ Tablet ต่างๆ ที่มีมาตรฐาน
ขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน โดยเป็นการออกแบบครั้งเดียวทีส่ามารถน าไปใช้ได้
กับทุกหน้าจอ ทั้งนี้ Responsive Web Design เป็นการออกแบบเว็บไซต์โดย
ใช้เทคนิคของ CSS, CSS3 และ JavaScript ในการออกแบบ เพ่ือให้เว็บไซต์
สามารถจัดล าดับ เรียงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลผ่านหน้าจอที่มี
ขนาดแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเปิดใช้งาน
เว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องค านึงถึงขนาดของหน้าจอหรือชนิดของอุปกรณ์สื่อสาร 
๓) User Interface/User Experience Design (UI/UX) 

การออกแบบการใช้งานส่วนที่ใช้แสดงผล ติดต่อและตอบโต้กับผู้ใช้จะเน้น
การออกแบบในลักษณะที่ เรียกว่า User Interface Design (UI) ในการ
ออกแบบควรมีการใช้งานง่าย เพราะถ้าใช้งานยากก็จะไม่มีคนอยากใช้ รวมทั้ง
สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย โดยควรค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น 

(๑) ความหลากหลายของผู้ใช้งานทั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 
(๒) บุคลิกของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน/ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(๓) ความแตกต่างของสติปัญญาและความสามารถในการรับรู้ 
(๔) ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม 
(๕) ผู้ใช้งานที่ไร้ความสามารถหรือพิการ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๗๓ 
 

(๖) อายุของผู้ใช้งาน 
ในขณะที่การออกแบบส่วนที่ใช้แสดงผล ติดต่อ และตอบโต้กับผู้ใช้ใน

ปัจจุบันจะเน้นในเรื่องกระบวนการท างาน  User Experience  (UX) โดย
ค านึงถึงขั้นตอนการท างานก่อน/หลัง ตามล าดับ (Flow) ของงาน ดังนั้นการ
ออกแบบด้วยวิธี UX จะช่วยให้การใช้งานระบบสารสนเทศง่ายขึ้น 
๔) Mobile Application 

ปัจจุบันอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าง Smart Phone และ Tablet มีบทบาท
มากขึ้นในชีวิตประจ าวัน เพราะสามารถท างานได้เร็ว เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
ง่าย สะดวกใช้งานได้ตลอดเวลา ในปัจจุบันจึงมีความนิยมน าระบบสารสนเทศ
มาท างานบนอุปกรณ์เหล่านี้ โดยส่วนใหญ่นิยมพัฒนาระบบสารสนเทศบน 
Smart Phone และ Tablet ในรูปแบบดังนี้ 

(๑) Online : Web Responsive 
การออกแบบระบบสารสนเทศแบบ Web based ให้รองรับขนาด

หน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ด้วยเทคนิคของ CSS, CSS3 และ JavaScript 
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยการใช้งานต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ตลอดเวลา 
(๒) Offline : Mobile Native Application 

การออกแบบแอปพลิเคชันแบบ Native เป็นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเป็นแอปพลิเคชัน (App) โดยอาศัยเครื่องมือและภาษา ที่ถูก
ออกแบบขึ้นมาให้ เหมาะสมกับการพัฒนาแอปพลิ เคชันส าหรับ
ระบบปฏิบัติการนั้นๆ เป็นภาษาพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการนั้นๆ 
ตัวอย่างเช่น xcode และ ภาษา Objective-C หรือ Swift จะถูกออกแบบ
มาให้ใช้พัฒนา mobile application บนระบบปฏิบัติการ iOS หรือ
เครื่องมือ Android Studio, Android SDK และภาษา JAVA ใช้ในการ
พัฒนา mobile application บนระบบปฏิบัติการ Andorid โดยข้อดี
และข้อเสียของการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Native มีดังนี้ 

 สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการท างานของ Platform นั้นๆ ได้อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิภาพการท างานสูงสุด มีความยืดหยุ่นเอ้ือประโยชน์ต่อ
นักพัฒนา 

 ใช้ UX (User Experience) ในการออกแบบแอปพลิเคชันบน
พ้ืนฐานของ System interface components ท าให้ผู้ ใช้ งาน (End 
User) คุ้นเคย และเข้าใจการใช้งานได้ดีกว่า 

 ใช้จ านวนคนในการพัฒนาหลายคนและหรือใช้เวลาในการ
พัฒนาค่อนข้ างสู ง  เ พ่ือสามารถให้ รองรับการท า งานในแต่ ล ะ
ระบบปฏิบัติการ 
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๕) Offline: Hybrid Application 
แอปพลิเคชันแบบ Hybrid เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยอาศัย 

Framework หรือ SDK ที่ถูกสร้างมาจากหลากหลายภาษา และมีเครื่องมือที่
เหมาะสมกับ Framework หรือ SDK นั้นๆ ให้ เลือกใช้ ในการพัฒนาที่
หลากหลาย ตัวอย่างเช่น Corona SDK ใช้ ภาษา lua , Adobe AIR ใช้ภาษา 
Action Script 3 หรือ UNITY ใช้ C# และ Javascript โดยข้อดีและข้อเสีย
ของการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Hybrid มีดังนี ้

(๑) ประหยัดทรัพยากรในขั้นตอนการพัฒนา เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย 
ทรัพยากรบุคคลอย่างโปรแกรมเมอร์ เป็นต้น 
(๒) เป็นการพัฒนาแบบ Cross-Platform สามารถพัฒนาโดยใช้
ชุดค าสั่ งหรือภาษาใดภาษาหนึ่ ง  ให้สามารถใช้ งานได้ ในหลาย
ระบบปฏิบัติการ 
(๓) การใช้ฟังก์ชันการท างานของ Platform นั้นๆ อาจท าได้ไม่เต็มที่ 
และมีประสิทธิภาพการท างานในบางฟังก์ชันด้อยกว่าการพัฒนาแบบ 
Native 
(๔) หากต้องการเข้าถึงฟังก์ชันการท างานแบบ Native ต้องพัฒนาส่วน
เสริม (Extention) ซึ่งก็ต้องพัฒนาร่วมกันระหว่างภาษาที่เป็น Native 
และ Hybrid 
(๕) ในด้ าน  UX ( User Experience ) แอปพลิ เคชันแบบ Hybrid 
จะต้องพัฒนาใหม่ทั้ งหมด เพ่ือให้ใกล้ เคียงกับ System interface 
components ของระบบปฏิบัติการนั้นๆ มากที่สุด 
(๖) ในการพัฒนาเว็บไซต์ หรือเว็บแอปพลิเคชัน จะแยกการพัฒนา
ออกเป็น ๒ ฝั่ง คือฝั่ง Client และฝั่ง Server โดย ฝั่ง Client จะท าหน้าที่
ติดต่อรับส่งข้อมูลกับ Server มาแสดงผลบน Browser โดยฝั่ง Client มี
ภาษาท่ีใช้พัฒนาหลักเช่น 

 HTML ใช้วางโครงสร้างของเนื้อหาข้อมูล และ UI ต่างๆ 
 CSS ปรับแต่งรูปลักษณ์, สีสัน 
 JavaScript จัดการข้อมูล และประมวลผลข้อมูลฝั่ง Client 

ตอบโต้ผู้ใช้งาน 
HTML2/HTML5 : การพัฒนาระบบสารสนแทศแบบ Web Based 

ภาษา HTML เป็นภาษาหลักในการเขียนเว็บเพจ โดยระบุ Tag เพ่ือ
ก าหนดการแสดงผล ค าว่า HTML ย่อมาจากค าว่า Hypertext Markup 
Language โดย Hypertext หมายถึ ง  ข้อความที่ เ ชื่ อมต่อกันผ่ าน 
Hyperlink และ Markup language คือการใช้ Tag ในการก าหนดการ
แสดงผลของสิ่งต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บเพจ 

ความเป็นมาของ HTML ในปี ๑๙๘๐ ถูกสร้างเป็นภาษาต้นแบบ
ส าหรับนักวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูลด้านการวิจัย โดยใช้ชื่อว่า 
Enquire และในปี ๑๙๙๐ ได้ถูกพัฒนาต่อเป็น HTML ต่อมาในปี ๑๙๙๑ 
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HTML ถูกพัฒนาเพ่ิมเติมจาก SGML ในปี ๑๙๙๖ ได้รับการก าหนด
มาตรฐานให้ตรงกัน โดย World Wide Web Consortium (W3C) และปี 
๑๙๙๙  HTML 4.01 ก็ถือก าเนิดขึ้น โดยมี  HTML 5 ซึ่ ง เป็น Web 
Hypertext Application ถูกพัฒนาต่อมาในปี ๒๐๐๔ มาตรฐานทั้งหมด
อยู่ภายใต้การควบคุมของ W3C 

 
รูปที่ ๔-๑๖ วิวัฒนาการของ HTML 

ที่มา : http://www.4guysfromrolla.com/webtech/120303-1.shtml 

HTML5 เป็นภาษา HTML ที่ พัฒนาต่อมาตามล าดับ  มีจุดเด่น
มากกว่า HTML 4.01 และ XHTML 1.1 แต่รูปแบบลักษณะของการใช้
งานจะเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ HTML 4 โดยข้อดีของ HTML5 มีดังนี้ 

 สามารถรองรับอุปกรณ์รุ่ นใหม่ๆ ที่ ออกมา ไม่ว่ าจะเป็น 
คอมพิวเตอร์ Desktop คอมพิวเตอร์ Notebook แม้กระทั่ง Smart Phone 
และ Tablet ก็ได้มีการพัฒนาให้รองรับ HTML5 แล้ว 

 สามารถแสดงภาพและเสียง และสื่อกราฟิกแอนิเมชันต่างๆ 
โดยไม่ต้องมีซอฟต์แวร์อ่ืนมาเพ่ิมเติม 

 ท าให้ผู้ที่พัฒนาโปรแกรมต่างๆ พัฒนาได้ง่ายขึ้นเพราะการ
พัฒนาจะเหมือนกับการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป ไม่ใช่
เว็บเพจเพ่ือแสดงข้อมูลอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนแล้ว นอกจากนั้น 
HTML5 ยังสามารถให้ผู้พัฒนาสามารถพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นด้วย 

JavaScript ถูกคิดค้นขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ 
HTML จากภายใน Web Browser เลย โดยไม่ต้องให้ Server ท างาน ซึ่ง
ปกติการเปลี่ยนเนื้อหาหรือรูปแบบบนเว็บจะเปลี่ยนไปตามการกดปุ่ม 
หรือกดลิงค์ โดยจะมีการโหลดไฟล์ HTML ใหม่เข้ามาใน Web Browser 
จะเห็นได้ว่า JavaScript เป็นภาษาที่ผูกพันกับ HTML ในปัจจุบัน มีการ
สร้าง Framework กับ Library ต่างๆ ขึ้นมามากมาย เช่น Angular, 
TypeScript, React, JQuery หรือ NodeJS เป็นต้น 

ส่วนในฝั่ง Server นั้น การออกแบบอาจจะมีหลายชั้น เช่น Web 
Server, Application Server และ Database Server ดังรูปที่ ๔-๑๗ 

 

http://www.4guysfromrolla.com/webtech/120303-1.shtml
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รูปที่ ๔-๑๗ การออกแบบในส่วนเซิร์ฟเวอร์ 

Web Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับข้อมูลเชื่อมต่อมาจาก
เครื่อง Web Browser โดย Application Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่มีโปรแกรมท างานตามตรรกะของกระบวนการด าเนินงาน จะรับ
ข้อมูลมาประมวลผลตามลักษณะงานขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น 
ธุรกรรมของส่วนราชการต่างๆ จาก Web Server แล้วติดต่อ ค้นหา หรือ
บันทึกผลลงใน Database Server ภาษาท่ีใช้ในการประมวลมีหลายภาษา
ที่นิยมใช้ เช่น Java PHP หรือ C# เป็นต้น 

Database Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งโปรแกรม
ที่ท าหน้าที่ให้บริการด้านการจัดการดูแลข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ 
โปรแกรมที่มีการใช้งานส่วนใหญ่จะเป็น mysql, Postgresql, DB2 Oracle, 
Microsoft SQL server เป็นต้น 

๖) Service Oriented Architecture 
SOA (Service-Oriented Architecture) เป็นหลักการของการออกแบบ

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นให้แอปพลิเคชันสามารถท างานร่วมกันได้ โดย
ไม่ข้ึนกับแพลตฟอร์ม ภาษาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ระบบ
สถาปัตยกรรมเชิงบริการหรือ SOA เป็นแนวคิดในการจะออกแบบระบบ
สารสนเทศในองค์กรให้เป็นระบบเชิงบริการ (Service-Oriented) ที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ระบบสารสนเทศขององค์กรต่างๆ ในปัจจุบันมักจะมี
สถาปั ตยกรรมแบบ Silo-Oriented Architecture ซึ่ งการ พัฒนาระบบ
สารสนเทศในแต่ละระบบต่างเป็นอิสระต่อกัน และอาจใช้เทคโนโลยีที่แตกต่าง
กัน เช่น Java, .NET, Oracle หรือ SAP เป็นต้น จึงท าให้ยากต่อการเชื่อมต่อ
และบ ารุงรักษา มีค่าใช้จ่ายสูง ปรับเปลี่ยนระบบได้ยาก รวมทั้งท าให้การพัฒนา
ระบบใหมม่ีความซับซ้อนและเป็นไปด้วยความล่าช้า และระบบงานประยุกต์ก็จะ
ขึ้นกับฟังก์ชันของงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรูปที่ ๔-๑๘ 
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รูปที่ ๔-๑๘ การเชื่อมโยงระหว่างระบบโดยไม่มีระบบกลางรองรับ 

ที่มา : http://www.uml.org.cn/net/200705283.asp 

๗) แนวคิดของระบบ SOA 
แนวคิดของระบบ SOA คือการจัดระบบ Silo-Oriented Architecture 

ใหม่ โดยการสร้างระบบสารสนเทศให้เป็น ๔ ชั้น (Layer) 
(๑) Resource Layer ซึ่งเป็นชั้นของระบบโครงสร้างไอทีต่างๆ ใน
ปัจจุบัน  เช่น  ระบบฐานข้อมูล  Oracle ระบบโซลูชัน  SAP หรือ 
PeopleSoft เป็นต้น 
(๒) Service Layer ซึ่งเป็นชั้นของส่วนประกอบเซอร์วิสต่างๆ ที่สามารถ
น ามาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนประกอบเซอร์วิสเหล่านี้จะพัฒนามาจากโมดูล 
(Module) ต่างๆ ที่ท างานบน Resource Layer เช่นโมดูลของฐานข้อมูล 
Oracle โมดูลของระบบโซลูชัน SAP หรือ PeopleSoft และโมดูลของ
โปรแกรมประยุกต์ท่ีอาจพัฒนาด้วย Java หรือ .NET เป็นต้น 
(๓) Process Layer ซึ่งเป็นชั้นของกระบวนการทางธุรกิจ (Business 
Process) ที่พัฒนาขึ้นมาจากส่วนประกอบเซอร์วิสต่างๆ 
(๔) Access Layer ซึ่งเป็นชั้นของการเรียกใช้กระบวนการทางธุรกิจที่
พัฒนาขึ้น โดยอาจผ่านทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Phone) 
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๘) ระบบ SOA จะมีคุณลักษณะที่ส าคัญหลักๆ ดังนี้ 
(๑) การติดต่อสื่อสารระหว่างเซอร์วิส จะใช้เอกสารที่เป็น XML ที่นิยาม
ผ่าน XML Schema (.xsd) ท าให้ไม่จ าเป็นต้องทราบรายละเอียดของ
แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของเซอร์วิสที่ใช้อยู่ 
(๒) เซอร์วิสจะมีตัวเชื่อมต่อ (Interface) ที่อธิบายเซอร์วิส เช่น Service 
Name, Input Parameter, Output Parameter และข้ อมู ล อ่ืนๆ  ใน
รูปแบบของไฟล์ XML ท าให้ไม่ขึ้นกับแฟลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่
เซอร์วิสนั้นใช้อยู่  โดยมากมักจะใช้มาตรฐาน WSDL (Web Service 
Description Language) ในการอธิบายเซอร์วิส 
(๓) โปรแกรมประยุกต์ (Application) หรือกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ 
สามารถพัฒนาขึ้นมาจากการใช้เซอร์วิสเดิมที่มีอยู่ ซึ่งมาตรฐานที่นิยมใช้
คือ WS-BPEL (Web Service Business Process Execution Language) 
(๔) SOA จะมี Registry ในการเก็บเซอร์วิสต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่ง Registry 
จะท าหน้าที่เหมือนไดเร็กทอรี่ของเซอร์วิส โดยโปรแกรมประยุกต์หรือ
กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ จะค้นหาและเรียกใช้เซอร์วิสจาก Registry นี้ 
มาตรฐานที่ ใช้ ในการเก็บ Registry ที่นิยมใช้คือ UDDI (Universal 
Description Definition and Integration) 
(๕) เซอร์วิสแต่ละตัวจะมีส่วนการควบคุมคุณภาพที่เป็น QoS (Quality 
of Service) อาทิเช่นการควบคุมความปลอดภัยด้าน Authentication, 
Authorization, Reliable Message และ Policy 

 

 
รูปที่ ๔-๑๙ การพัฒนาระบบที่อิสระต่อกัน 

ที่มา : http://akioz.com/soa-enterprise-architecture 
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รูปที่ ๔-๒๐ การเชื่อมโยงระหว่างระบบผ่านช่องทางระบบบริการกลาง (Enterpirse Service Bus) 
ที่มา : http://www.uml.org.cn/net/200705283.asp 

การ พัฒนา  SOA อาจจ า เป็ นต้ อ ง ใช้ เ ค รื่ อ งมื อ  ( Software Tool)  
มิ ด เ ดิ้ ล แ ว ร์  (Middle-ware) ที่ เ ป็ น  Enterprise Service Bus (ESB) จะ 
ท าหน้าที่เป็นมิดเดิ้ลแวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบไอทีต่างๆ ในชั้น Resource 
Layer เข้าด้วยกัน ESB เปรียบเสมือนถนนเพ่ือให้ Service ต่างๆ ติดต่อกันได้ 
โดยทั่วไป ESB จะประกอบด้วย Server ต่างๆ ดังรูปที่ ๔-๒๑ 

 

ERP,CRM,SFA Enterprise
Data

Web
Services

J2EE
Application

.NET 
Application

Legacy
Systems

Portais BPM ERP,CRM,SFA Mobile 
Application

ESB

B2B



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๘๐ 
 

 
รูปที่ ๔-๒๑ การท างานของระบบงานย่อยที่ผ่านระบบบริการกลาง 

๙) ประโยชน์ของการพัฒนา SOA  
การพัฒนาระบบโครงสร้างไอทีในองค์กรให้เป็นระบบ SOA จะเกิด

ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
(๑) สามารถเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ 

การพัฒนา SOA มีการเชื่อมโยงระบบไอทีต่างๆ ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรที่อาจใช้เทคโนโลยีที่ต่างกัน ท าให้เราสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลในมิติต่างๆ ที่อาจอยู่ต่างระบบกัน และสามารถให้บริการกับ
ผู้รับบริการ และบุคลากรในองค์กรได้ 
(๒) ระบบไอทีสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย 

การพัฒนา SOA สามารถที่จะท าให้น าระบบไอทีเดิมมาใช้ใหม่ได้ 
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงานจึงเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และ
ท าให้สามารถแข่งขันในระบบงานราชการได้อย่างรวดเร็ว 
(๓) การลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่
คุ้มค่า 

การพัฒนา SOA ท าให้องค์กรสามารถที่ จะใช้ เทคโนโลยีที่
หลากหลาย จึงท าให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องผูกติด
กับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านไอทีในระยะยาวลดลง 
(๔) การท างานของส่วนงานและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกัน
มากขึ้น 

การพัฒนา Business Process ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
ขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถแสดงในเชิงกราฟฟิกได้และเข้าใจง่ายขึ้น และ
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ส่วนงานที่ต้องเข้าใจด้านกระบวนการด าเนินงานสามารถที่จะเข้ามาร่วม
ท าการพัฒนาร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีขึ้น 

๔.๒.๔.๒  แนวคิดการจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือให้เห็นการบริหารจัดการระบบสารสนเทศได้ดีขึ้น ควรแบ่งประเภทของ

ระบบสารสนเทศออกเป็นส่วนตามล าดับชั้น เพ่ือการออกแบบที่ดีและการดูแลปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ ไม่ให้ซับซ้อนมากเกินไป  

 
รูปที่ ๔-๒๒ แนวคิดการจัดการระบบสารสนเทศ 

โดยจัดกลุ่มดังนี้  
๑) Core layer หรือภารกิจหลัก เช่น ระบบบ ารุงทาง เป็นต้น 
๒) Base layer ภารกิจพ้ืนฐาน เช่น ระบบการเงิน แผนงบประมาณและ
การเงิน ระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น 
๓) Business และ Support layer เช่น งานสนับสนุน ระบบเรียนรู้ภายใน
องค์กร (KM) เป็นต้น 
๔) Service layer เช่น งานบริการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
บริการ เป็นต้น 

๔.๒.๔.๓ การก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงมีทั้งที่พัฒนาเองโดยศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ พัฒนาโดยที่ปรึกษาโครงการ และจากบริษัทที่รับพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ท าให้ระบบสารสนเทศแต่ละระบบมีความแตกต่างกันหลายด้าน เช่น ด้านกายภาพ คือ
สถานที่จัดเก็บอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงาน มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
ให้บริการแตกต่างกัน ความแตกต่างด้านเทคนิคของระบบซอฟต์แวร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ 
ระบบจัดการฐานข้อมูล  โปรแกรมภาษาที่ ใช้ พัฒนา และกรอบวิธีการพัฒนา 
(Framework) ดังรูปที่ ๔-๒๓ 
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รูปที่ ๔-๒๓ ความหลากหลายของระบบงานสารสนเทศ 

เพ่ือให้การดูแลบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศไม่ซับซ้อนส าหรับศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวงควรจะปรับเปลี่ยนและก าหนดทิศทางโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ระบบงานสารสนเทศใหม่ และก าหนดเป็นมาตรฐานให้การพัฒนาระบบงานที่จะเกิดขึ้น
ใหม่ เช่น 

๑) ระบบงานสารสนเทศขนาดเล็ก-กลาง ควรจ ากัดภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
เหลือเพียง ๒ ภาษาที่มีศักยภาพรองรับการท างานและผู้ดูแลระบบคุ้นเคย
สามารถพัฒนาต่อเนื่อง รวมทั้งจ ากัดกรอบวิธีการพัฒนาแอปพลิ เคชัน 
(Framework) เลือกระบบปฏิบัติการและระบบจัดการฐานข้อมูลให้เหมาะสม  
ดังรูปที่ ๔-๒๔ 

 
รูปที่ ๔-๒๔ ระบบงานสารสนเทศขนาดเล็ก-กลาง 

๒) ระบบงานสารสนเทศขนาดใหญ่ ควรระบุภาษาที่ใช้ในการพัฒนาที่มี
ศักยภาพรองรับการท างานจากผู้ใช้จ านวนมาก รองรับการขยายหรือเพ่ิมฟังก์ชัน
งานที่ต้องสนับสนุนได้ง่าย และผู้ดูแลระบบคุ้นเคย สามารถพัฒนาต่อเนื่อง 
รวมทั้ งก าหนดกรอบวิ ธี การพัฒนาแอปพลิ เคชัน (Framework) เลื อก
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ระบบปฏิบัติการและระบบจัดการฐานข้อมูลให้เหมาะสม ที่สามารถรองรับภาระ
งานหนักไดด้ังรูปที่ ๔-๒๕ 

 
รูปที่ ๔-๒๕ ภาพแสดงระบบงานสารสนเทศขนาดใหญ่ 

๔.๒.๔.๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 
นอกจากความแตกต่างกันในด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศดังกล่าวมาแล้ว 

ด้านของข้อมูลที่ใช้ในระบบ ซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่ต้องใช้งานข้อมูลร่วมกัน หรืออ้างอิง
ข้อมูลซึ่งกันและกัน แต่มีการจัดเก็บข้อมูลแยกกันอยู่ตามระบบงานสารสนเทศต่างๆ ซึ่ง
ลักษณะนี้จะก่อให้เกิดความซับซ้อนเมื่อต้องการรวมข้อมูล (Data Consolidate) เพราะ
จะท าได้ยาก ทั้งยังสร้างปัญหาเรื่องความสอดคล้องและน่าเชื่อถือ (Data Integrity)  
ในการที่จะน าข้อมูลมารวมสรุปรวม เพราะข้อมูลถูกจัดเก็บหลายแหล่ง ท าให้ยากที่จะ
ทราบได้ว่าแหล่งใดถูกต้องหรือทันสมัยที่สุด รวมทั้งการที่ระบบสารสนเทศหนึ่งจะใช้งาน
หรืออ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศอ่ืน ก็จะมีความซับซ้อน ท าให้ดูแล
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศยากขึ้น ดังรูปที่ ๔-๒๖ และ รูปที่ ๔-๒๗ 
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รูปที่ ๔-๒๖ จัดเก็บฐานข้อมูลแยกกันอยู่ตามระบบงานสารสนเทศ 

  

Web Browser Web Server Application Server Database Server

1'st Tier

User Interface

2'nd Tier

Presentation

3'rd Tier

Business Logic

4'th Tier

Data Storage

HTML,HTTP,TCP/IP CORBA, SOAP, RPC ODBC, NetLIB

HTML,HTTP,TCP/IP CORBA, SOAP, RPC JDBC, ODBC, NetLIB

HTML,HTTP,TCP/IP CORBA, SOAP, RPC JDBC, ODBC, NetLIB

Apache, PHP, MySQL

VB,ASP, ASP.Net, Java JSP/Servlet/J2EE, MS-SQL

ASP, Java JSP/Servlet/J2EE, Oracle

N-Tier Client Server with Multiple Platform

Multi Application

Current Status
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Client Tier Web Server Tier Business Logic Tier
Distributed 

Database Tier

 
รูปที่ ๔-๒๗ ความซับซ้อนในการที่ระบบสารสนเทศใช้งานหรืออ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบ

สารสนเทศอ่ืน 
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความซับซ้อนของการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่

กระจายกันอยู่ คือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางส าหรับจัดเก็บข้อมูลขององค์กร โดยใช้
ซอฟต์แวร์การจัดการฐานข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพรองรับ
ภาระงานได้ ฐานข้อมูลขององค์กรจะถูกบริหารจัดการอยู่ที่เดียวกัน ดังนั้นถึงแม้ระบบ
สารสนเทศจะมีความแตกต่างในด้าน Platform แต่ก็สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง
เดียวกันได้ ดังรูปที่ ๔-๒๘ และ รูปที่ ๔-๒๙  
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รูปที่ ๔-๒๘ ระบบสารสนเทศที่มี Platform ต่างกันแต่ใช้ฐานข้อมูลกลางเดียวกัน 

Web Browser Web Server Application Server Database Server

1'st Tier

User Interface

2'nd Tier

Presentation

3'rd Tier

Business Logic

4'th Tier

Data Storage

HTML,HTTP,TCP/IP CORBA, SOAP, RPC

HTML,HTTP,TCP/IP CORBA, SOAP, RPC

HTML,HTTP,TCP/IP CORBA, SOAP

ODBC, NetLIB

JDBC

ODBC, NetLIB

Centralize Database Architecture with Multiple Platform

Java JSP/Servlet/J2EE

Apache, PHP

ASP, ASP.Net

Oracle
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รูปที่ ๔-๒๙ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานต่างกันแต่ใช้ฐานข้อมูลกลางเดียวกัน 

๔.๒.๔.๕ การบูรณาการระบบงานสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานนั้น มักจะ

เริ่มต้นจากระบบงานที่สนันสนุนงานปฏิบัติการ (Operation) ต่างๆ ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ โดยการพัฒนาระบบจะเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการใช้
ระบบสนับสนุนงาน ซึ่งอาจท าให้ขาดการเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลให้สอดคล้องกัน 
และไม่สามารถตอบข้อมูลในมิติต่างๆ ขององค์กรขนาดใหญ่ได้ 

การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเทศโดยทั่วไปมักจะเริ่มจากการเลือกระบบ
ซอฟต์แวร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมภาษาที่ใช้พัฒนา เช่น 
Object-oriented programming หรื อ  Procedural programming language แล้ ว
เ ลื อ ก พัฒนา ร ะบบแบบ  Client/Server หรื อ  Desktop Application หรื อ  Web 
Application และกรอบวิธีการพัฒนา (Framework) ดังรูปที่ ๔-๒๙ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรทั่วไปมันจะเป็นไปในลักษณะดังกล่าว 
โดยเฉพาะหากหน่วยงานที่ดูแลก ากับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ก าหนดทิศทางหรือ
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเทศที่ชัดเจน ก็จะท าให้การบูรณาการเชื่อมโยง
กระบวนงานที่ข้ามหน่วยงานย่อย หรือ การบูรณาการข้อมูลเพ่ือสร้า งรายงานที่ต้องมี
ข้อมูลข้ามมิติในหน่วยงานอ่ืนไม่สามารถท าได้โดยง่าย เนื่องจากการปล่อยให้ระบบงานถูก

Web Browser Web Server Application Server Database Server

1'st Tier

User Interface

2'nd Tier

Presentation

3'rd Tier

Business Logic

4'th Tier

Data Storage

HTML,HTTP,TCP/IP CORBA, SOAP

HTML,HTTP,TCP/IP CORBA, SOAP

HTML,HTTP,TCP/IP CORBA, SOAP

JDBC

JDBC

JDBC

Centralize Database Architecture with Single Platform

Java JSP/Servlet/J2EE Oracle

Final Phase for Large Scale Application
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พัฒนาแบบไม่มีทิศทาง ท าให้เกิดระบบงานสารสนเทศที่เป็นอิสระต่อกัน หรือที่เรียกว่า 
Silo-Oriented Architecture เพราะความแตกต่างกันดังที่กล่าวแล้ว เช่น ภาษาที่ใช้
พัฒนาต่างกัน ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ต่างกัน หรือมีการใช้งานระบบสารสนเทศ
บริหารงานและทรัพยากรทั้งหมดในองค์กรที่ต่างกัน เป็นต้น ซึ่งท าให้ยากต่อการเชื่อมต่อ 
ยากต่อการบ ารุงรักษา มีค่าใช้จ่ายสูง ปรับเปลี่ยนระบบได้ยาก และการพัฒนาระบบใหม่ๆ 
เป็นไปด้วยความล่าช้า 

 
รูปที ่๔-๓๐ ระบบงานสารสนเทศที่อิสระต่อกัน 

๔.๒.๔.๖ แนวคิดในการบูรณาการระบบงานสารสนเทศ 
จากการวิเคราะห์สถานภาพระบบสารสนเทศของกรมทางหลวง จึงได้น าเสนอ

แนวทางในการบูรณาการ โดยน าเอาสถาปัตยกรรม SOA มาช่วยบูรณาการตามรูปที่   
๔-๓๑ ดังนี้  

๑) การวางระบบตาม Conceptual Model ตามล าดับชั้นของ SOA 
(๑) Resource Layer หรือ Database/Content layer Tier เป็นชั้นของ
ระบบโครงสร้างไอทีต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น ระบบฐานข้อมูล ข้อมูลอ่ืน  
เป็นต้น 
(๒) Service Layer หรื อ  Business Service Tier และ  Enterprise 
Service Bus (ESB) เป็นชั้นของส่วนประกอบเซอร์วิสต่างๆ ที่สามารถ
น ามาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนประกอบเซอร์วิสเหล่านี้จะพัฒนามาจากโมดูล 
(Module) ต่างๆ ที่ท างานบน Resource Layer 
(๓) Process Layer ซึ่งเป็นชั้นของกระบวนการทางธุรกิจ (Business 
Process) ที่พัฒนาขึ้นมาจากการส่วนประกอบเซอร์วิสต่างๆ 
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(๔) Access Layer หรือ Presetation Tier ซึ่งเป็นชั้นของการเรียกใช้
กระบวนการทางธุรกิจที่พัฒนาขึ้น โดยอาจเรียกใช้เซอร์วิสจาก Web 
Application ผ่านทางเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) 

๒) ก าหนดมาตรฐานข้อมูลส าหรับติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนระหว่าง
บริการ เช่น เอกสารที่เป็น XML ที่มีนิยามผ่าน XML Schema (.xsd)  
๓) ก าหนดเซอร์วิส โดยจะมีตัวเชื่อมต่อ ( Interface) ที่อธิบายเซอร์วิส เช่น 
Service Name, Input Parameter, Output Parameter และข้อมูลอื่นๆ ใน
รูปแบบของไฟล์ XML โดยใช้มาตรฐาน WSDL (Web Service Description 
Language) ในการอธิบายเซอร์วิส 
๔) ก าหนดให้โปรแกรมประยุกต์ (Application) หรือกระบวนการทางธุรกิจ
ต่างๆ สามารถพัฒนาขึ้นมาจากการใช้บริการเดิมที่มีอยู่ ซึ่งมาตรฐานที่นิยมใช้
คือ WS-BPEL (Web Service Business Process Execution Language) 

 
รูปที่ ๔-๓๑ แนวทางในการบูรณาการระบบงานสารสนเทศ 

๔.๒.๔.๗ Enterprise Data Warehouse 
คลังข้อมูล (Data Warehouse) คือ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่รวบรวมข้อมูลจาก

หลายแหล่ง หลายช่วงเวลา ซึ่งโดยปกติแล้ว ฐานข้อมูลในองค์กรทั่วไปจะมีลักษณะที่
ค่อนข้างทันต่อเหตุการณ์ เช่น ฐานข้อมูลบุคลากรก็จะเก็บเฉพาะบุคลากรในปัจจุบัน จะไม่
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สนใจข้อมูลบุคลากรเก่าๆ ในอดีต ซึ่งอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่มีประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร 
ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและคุณลักษณะต่างๆ ขององค์กร นอกจากนี้ ฐานข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติการ (Operational System) ต่างๆ มักถูก
ออกแบบมาใช้เก็บข้อมูลเฉพาะด้าน จึงมีข้อมูลเฉพาะบางส่วนขององค์กรเท่านั้น ฉะนั้น
คลังข้อมูลจึงถูกออกแบบมา เพ่ือรวบรวมข้อมูลในทุกส่วนของทั้งองค์กร ทั้งเก่าและใหม่ไว้
ด้วยกัน ดังรูปที่ ๔-๓๒ 

ในองค์กรต่างๆ มักมีหลายคลังข้อมูล เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน เช่น 
คลังข้อมูลด้านการเงิน คลังข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยคลังข้อมูลเฉพาะด้านเหล่านี้ 
มักเรียกว่า ตลาดข้อมูล (Data Marts) กระบวนการใช้ข้อมูลในคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
และวางแผนในทางธุรกิจ มักถูกเรียกว่า ปัญญาธุรกิจ (Business Intelligence) และในการ
วิเคราะห์หรือสืบค้นข้อมูลในคลังข้อมูล มักจะใช้กระบวนการที่เรียกว่า Online Analytical 
Processing (OLAP)  

 
รูปที่ ๔-๓๒ Enterprise Data Warehouse 

ที่มา : http://www.datazoomers.com/data-warehouse 

Business Intelligence (BI) คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
ขององค์กร โดยน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาปัจจัย หรือท านายแนวโน้ม เพ่ือน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจก าหนดทิศทางธุรกิจหรือวางเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้ องค์กรที่เริ่มใช้
แนวคิดนี้จะเป็นองค์กรที่ได้ประโยชน์และสามารถน าองค์กรสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 

BI น าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาท ารายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
มุมมองในการวิเคราะห์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และใช้ส าหรับวิเคราะห์
ข้อมูลของงานในมุมมองต่างๆ ตามแต่ละหน่วยงานย่อย เช่น วิเคราะห์การด าเนินงานของ

RDBMS

Access Files

SAP

Other

Existing

Excel File

Text File

Metada Repository/MDM

Operational 

Data Store

Data 

Warehouse

Data 

Mart

Data 

Mart

Data 

Mart

ETL

Info Delivery

Reports/

Dashboards

BI

Tools

In
fo

rm
a

ti
o
n

 P
o
rt

a
l 
(I

n
tr

a
n

e
t/

E
xt

ra
n

e
t)

Data Sorcer Enterprise Data Warehouse  BI  Analytic User

Access

1 2 3 4 5

http://www.datazoomers.com/data-warehouse


แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๙๑ 
 

องคก์รเพ่ือการตัดสินใจด้านการลงทุนส าหรับผู้บริหาร, วิเคราะห์และวางแผนและด าเนินงาน
ขององค์กร 

BI ประกอบไปด้วยระบบข้อมูล และโปรแกรมส าหรับวิเคราะห์ ท างานร่วมกับ
ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ดาต้ามาร์ท (Data Mart) หรือการท าเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Operations Research & Numerical 
Methods) หรือใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติ (OLAP) 

ผลลัพธ์การการวิเคราะห์ที่ได้จาก BI สามารถแสดงผลเป็นรายงานในรูปแบบ
ต่างๆ ที่เข้าใจง่าย สามารถเปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลด าเนินปัจจุบัน ในลักษณะ 
Dashboard และสามารถพยากรณ์และท านาย (Forcast) แนวโน้มหรือทิศทาง เพราะให้
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 
๔.๒.๔.๘ Enterprise Resource Planning (ERP) 

Enterprise Resource Planning (ERP) คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค์กรโดยรวม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรได้อย่าง
สูงสุด ระบบ ERP คือระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ
องค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น หากเป็น 
ERP ของบริษัทจะหมายรวมตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี และการเงิน ระบบงาน
ทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า เพ่ือช่วยให้การ
วางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลา
และข้ันตอน การท างานได้อีกด้วย 

ปัจจุบัน ระบบ ERP มีการพัฒนาในรูปแบบของโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ประยุกต์มาตรฐาน สามารถติดตั้งและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ซอฟต์แวร์ ERP มีหน้าที่รวบรวมส่วนประกอบทางธุรกิจต่างๆ เช่น งานวางแผน 
(Planning) งานผลิต (Production) งานบริการ (Service) งานทรัพยากรมนุษย ์(Human 
Resource) และงานบัญชีการเงิน (Accounting/Finance) แล้วเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆ 
เข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูลเดียวกัน มีการใช้กระบวนการที่
เป็นมาตรฐานร่วมกัน (Common Processes) ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนกระบวนการท างานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยข้อดีของการรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน 
คือเพ่ือให้ข้อมูลเดียวกันสามารถใช้ร่วมกันทั้งองค์กรได้ 

ระบบ ERP ประกอบด้วยหลายโมดูลที่ท างานประสานกันตามฟังก์ชันงานใน
องค์กร โดยมีการเชื่อมโยงในส่วนของโมดูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ระบบ ERP ได้รับการ
ออกแบบมาบนพ้ืนฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในธุรกิจต่างๆ (Best Practice) คือมีการ
ก าหนดกระบวนการทางธุรกิจที่มีการทดสอบ และส ารวจมาแล้วว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด 
โดยที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะการด าเนินงานขององค์กรอ่ืนได้ด้วย ตัวอย่าง
โมดูลต่างๆ ในระบบ ERP เช่น 

๑) งบประมาณ/ระบบบัญชี หรือระบบการเงินงบประมาณ (Finance/Account) 
 เป็นโมดูลที่รวมขั้นตอนการท างานของระบบการท าบัญชีและบริหาร

การเงินไว้ด้วยกัน เพ่ือให้สามารถควบคุมดูแลและตรวจสอบได้ว่าบัญชีการ
จ่ายเงินต่างๆ ถูกจ่ายแล้ว และบัญชีการรับเงินถูกต้องและตรงเวลา รวมถึงการ
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บริหารองค์กรในด้านการบัญชีและการเงินในทุกๆ ส่วนด้วย โดยแบ่งเป็นระบบ
ย่อยๆ ได้ดังนี้ 

(๑) ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) จัดเก็บแผนผัง
บัญชีไว้เป็นศูนย์กลาง และงบดุลทางด้านการเงินของทั้งองค์กร รองรับ  
ทุกส่วนของขั้นตอนการบัญชี ในโมดูลนี้ รายการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน
และบัญชี จะถูกประมวลผล สรุป และรายงาน รวมทั้งเก็บรักษาการ
ตรวจสอบบัญชีที่สมบูรณ์ของรายการ ท าให้หน่วยงานแต่ละส่วนสามารถ
ดูข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานได้ ขณะที่องค์กรหลักสามารถตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานได้ท้ังหมด และดูข้อมูลโดยรวมได้เช่นกัน 
(๒) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable) ก าหนดตารางการจ่ายตั๋ว
เงิน ที่ต้องให้ผู้จ าหน่ายและผู้แทนจ าหน่ายเก็บรายละเอียดข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นหนี้ วันที่ครบก าหนดจ่าย และส่วนลดที่มีให้ จัด
เตรียมการท างานและเชื่อมระบบอ่ืนๆ เช่น การบริการลูกค้า การจัดซื้อ 
การควบคุมคลังสินค้าและวัตถุดิบ ควบคุมโรงงานผลิต 
(๓) ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) ท าการบริหารค่าเสื่อมราคา
และต้นทุนอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้ 
(๔) ระบบการท าบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) วิเคราะห์ต้นทุนของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายประจ า ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิต
จากใบสั่งผลิตที่โรงงาน จัดเตรียมวิธีการจัดการจากต้นทุนที่หลากหลาย 
เช่น ค านวณต้นทุนแบบมาตรฐาน แบบต้นทุนเฉลี่ย แบบเข้าก่อน 
ออกก่อน แบบเข้าทีหลังออกก่อน แบบเป้าหมาย และแบบค านวณต้นทุน
จากฐานกิจกรรม 
(๕) ระบบการบริหารเงินสด (Cash Management) ท าการบันทึก
ค่าใช้จ่ายเงินสดหรือเงินฝาก การบันทึกการช าระเงินสดและการรับ 
รายงานการวางแผนเงินสด การค านวณความคาดหวังของเงินสดที่จะใช้
และแหล่งที่มา เงินสดที่พร้อมใช้ การตรวจสอบและวิเคราะห์การถือครอง
เงินสด ท าความตกลงด้านการเงิน ความเสี่ยงในการลงทุน 
(๖) ระบบระบบการบริ หารงบประมาณ (Budgeting) ควบคุม
งบประมาณหลักขององค์กร การท าบัญชีงบประมาณ การพัฒนา
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ ระบบควรจัดเตรียมเครื่องมือให้
พอที่จะให้สามารถพัฒนารายละเอียดของงบประมาณ และการวิเคราะห์ 
ส่วนที่เพ่ิมเติมจะสามารถเข้าไปรวมกันได้กับระบบการบริหารโครงการ
อย่างสมบูรณ์ 
(๗) ระบบบัญชี ลู กหนี้  (Accounts Receivable) ท ากา รติ ดต าม
ก าหนดการจ่ายเงินจากลูกค้าที่ต้องการจ่ายให้องค์กร บรรจุเครื่องมือที่ 
ท าการควบคุม เร่งการรับเงินจากรายการที่บันทึกไว้ของใบสั่งขาย โอนไป
เป็นการรับช าระหนี้ 
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(๘) รายงานการเงิน (Financial Reporting) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
องค์กรได้แม่นย าโดยอาศัยข้อมูลจากรายงานเหล่านั้น จะอนุญาตให้
องค์กรย่อยทราบรายละเอียดทางด้านการเงิน ส่วนองค์กรใหญ่ที่ถือหุ้นใน
องค์กรย่อยสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์กรสาขาทั้งหมด
และดูข้อมูลข่าวสารรวม ระบบมีเครื่องมือให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายการ
เพ่ิมเองได ้
(๙) การท าบัญชีโครงการ (Project Accounting) ตรวจดูต้นทุนและ
ตารางการท างานของแต่ละโครงการในระดับพ้ืนฐาน จะถูกรวมโมดูล
ย่อยๆ ไว้เสมอ  

๒) ระบบจัดซื้อจัดหา (Procurement) 
เป็นโมดูลกลุ่มของระบบงานที่ท าการสนับสนุนและควบคุมการสั่ งซื้อทุก

ประเภท การรับของและการช าระเงิน ข้อมูลผู้ขาย การวิเคราะห์ตรวจสอบ
ต่างๆ จะสนับสนุนขั้นตอนการท างานดังนี้  

(๑) ข้อมูลผู้ขาย (Vendor/Supplier Profile) 
(๒) การจัดเก็บใบเสนอราคา (Requisition and Quotation) 
(๓) การออกใบสั่งซื้อและการจัดการใบสั่งซื้อ (Purchase Orders and 
Purchase Orders Management) 
(๔) การควบคุมราคาและส่วนลด (Price and Discounts) 
(๕) การควบคุมสัญญาและข้อตกลงกับผู้ขาย (Vendors Contracts 
and Agreement) 
(๖) รายการทางด้านการจัดซื้อ (Online Procurement Reporting) 
(๗) การรับของ (Procurement Receipts) 
(๘) การประเมินผลผู้ขาย (Vendor Evaluation) 
(๙) การสนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลจากภายนอก (Data Interface) 

๓) ระบบคลังครุภัณฑ์/วัสดุ (Inventory)  
เป็นโมดูลที่รวมระบบงานที่ท าการสนับสนุนการควบคุมสินค้าคงคลัง และ

วัตถุดิบที่ส าคัญเหล่านี้ โดยมีความสามารถดังนี้ 
(๑) สร้างรายการเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้า วัตถุดิบ การรับ การจ่าย 
และการโอนย้าย 
(๒) ข้อห้ามต่างๆ ในการท าการเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้าและวัตถุดิบ 
(๓) ตรวจสอบ ติดตาม รายการเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้า วัตถุดิบ และ
ประวัติ 
(๔) ก าหนดโรงงาน คลังเก็บสินค้า โรงเก็บสินค้าและวัตถุดิบ ที่
หลากหลาย 
(๕) ควบคุมและติดตาม ที่ตั้งและกลุ่มของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
(๖) จองและจัดสรรวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 
(๗) ตรวจนับของในคลังตามวาระ เพ่ือตรวจสอบยอดคงคลัง 
(๘) ปรับยอดในคลัง 
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(๙) ใช้หน่วยวัดได้หลากหลาย 
(๑๐) วิเคราะห์แบบเอบีซี เพ่ือแบ่งกลุ่มความส าคัญของผลิตภัณฑ์และ
วัตถุดิบ 
(๑๑) รายงานต่างๆ ที่เก่ียวกับระบบคลังสินค้าและวัตถุดิบ 

๔) ระบบบริหารจัดการบุคลากร (Human Resource Management) 
ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในองค์กร เพราะองค์กรจะ

ประสบความส าเร็จ ก้าวไปถึงวิสัยทัศน์ได้นั้น จ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โปรแกรมที่จ าเป็นส าหรับงานบริหารงานบุคคล จึงเป็นโมดูลส าคัญใน
ระบบ ERP ซึ่งจะประกอบด้วยโมดูลย่อยดังนี้ 

(๑) ระบบการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) รวม
ระบบงานต่างๆ ที่รองรับการท างานด้านการบริหารงานบุคคลไว้ เช่น การ
คัดสรรบุคลากร ฐานข้อมูลส่วนบุคคล การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลในอดีต 
โครงสร้างองค์กร การบริหารฝึกอบรม/การพัฒนาอาชีพ การจัดการ 
การให้รางวัล การจัดการโครงสร้างต าแหน่งและค่าจ้าง การบริหาร
วันหยุด 
(๒) ระบบการบริหารเวลาการท างาน (Attendance Management) 
เก็บข้อมูลเวลาการท างานของพนักงาน เวลาเข้างานและเลิกงาน ค านวณ
ชั่ ว โมงท างาน ค านวณค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง  เ งินหัก  ระบบจะเชื่ อมกับ 
การบริหารงานบุคคล 
(๓) ระบบการบริหารเงินเดือน (Payroll Management) จัดการด้าน
การเงิน เตรียมการค านวณ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยงในแต่ละงวด
การจ่ายค่าจ้าง รองรับการหักภาษี 
(๔) ระบบการขึ้นเงินเดือน/เลื่อนขั้น จากการประเมินผล (Evaluation) 
รวมประวัติการท างานของพนักงาน การขาดงาน ลา สาย เตรียมการเก็บ
ข้อมูลประมวลผล การประเมินผลจากหัวหน้างาน เพ่ือค านวณกับสูตรการ
ขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส เงินปันผล 
(๕) ระบบประเมินพนักงาน ใช้ประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้
ส ม ร ร ถนะ เป็ น พ้ื น ฐ าน  ( Competency-based Human Resource 
Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรใน
องค์กรอย่ างมีระบบต่อเนื่ องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นมาตรฐาน
การแสดงพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบุคลากร ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ
วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
(๖) ระบบพัฒนาและฝึกอบรม ช่วยให้การวางแผนการฝึกอบรมส าหรับ
พนักงานแต่ละฝ่ายหรือแต่ละคนเป็นไปแนวโน้มและทิศทางขององค์กรตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
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๔.๒.๔.๙ มาตรฐานข้อมูลและกระบวนการทางธุรกิจ 
ปัญหาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลต่างๆทั้งภายใน

หน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถจ าแนกปัญหาได้ดังนี้ 
๑) การใช้รหัสอ้างอิงที่แตกต่างกัน เช่น การอ้างอิงบุคคลในหน่วยงานต่างๆ 
กรมการปกครองใช้เลขประจ าตัวประชาชน โรงเรียนใช้เลขประจ าตัวนักเรียน 
มหาวิทยาลัยใช้รหัสนิสิต/นักศึกษา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เลขที่
มัคคุเทศก์ เป็นต้น 
๒) การแยกแยะหมวดหมู่ที่ต่างกัน เช่น ประเภทสินค้าตามพิกัดศุลกากร จะ
มีความแตกต่างไปจากประเภทสินค้าตามพิกัดสรรพสามิต ประเภทผู้ป่วยตาม
ระบบสาธารณสุขจะต่างจากประเภทผู้ป่วยตามระบบประกันสุขภาพของธุรกิจ
ประกันชีวิต เป็นต้น 
๓) ความหมายของรายการข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น ความเสียหายเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ ส าหรับกรมทางหลวงจะหมายถึงความเสียหายในทรัพย์สินของ 
กรมทางหลวง ในระบบสาธารณสุขอาจหมายถึงค่ารักษาพยาบาล ขณะที่
ความหมายของกรมบรรเทาสาธารณภัยอาจหมายถึงความเสียหายในทรัพย์สิน
ราชการ ทรัพย์สินส่วนตัว และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
๔) หน่วยนับ/หน่วยอ้างอิง มีความแตกต่างกัน เช่น ผู้ป่วยโปลิโอนั้น ในระบบ
สาธารณสุขมีความต้องการในการแยกแยะอายุของผู้ป่วยเป็นเดือน แต่ใน
ระบบรายงานประชากรจะมีความสนใจในระดับปีเท่านั้น ปริมาณมลพิษใน
ระบบการรายงานมลพิษจากการปล่อยน้ าเสียจะเป็นค่าของเสียที่วัดได้จาก 
แต่ละโรงงาน แต่ในรายงานน้ าเสียตามแหล่งน้ าจะเป็นปริมาณของเสียของทั้ง
แหล่งน้ านั้น เป็นต้น 
๕) รูปแบบข้อมูลและชนิดของข้อมูลมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด
ของข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลต่างๆ และการออกแบบรูปแบบของข้อมูล
ที่แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน เช่น ข้อมูลชนิดตัวอักษรในระบบจัดการ
ฐานข้อมูลหลักที่ใช้อยู่ปัจจุบัน มีมาตรฐานในการก าหนดประเภทของข้อมูลที่
หลากหลาย เช่น ข้อมูลที่เป็นประเภทข้อความ ก็มีการก าหนดเป็น Char,  
Var Char, Text, String, Long, Note เป็นต้น ส าหรับข้อมูลประเภทจ านวน
เต็ม ก็มีทั้ง Small Integer, Short Integer, Integer และ Long Integer 
๖) การก าหนดกรอบความถูกต้องของข้อมูลแตกต่างกัน เช่น น้ าหนักใน
โรงพยาบาลที่ให้บริการ ผู้ใหญ่ไม่จ าเป็นต้องเก็บทศนิยมของน้ าหนัก แต่ใน
โรงพยาบาลเด็กมีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บทศนิยมของน้ าหนัก เพ่ือประโยชน์
ในการก าหนดขนาดยาให้เหมาะสมกับน้ าหนักตัว อายุในโรงเรียนประถมศึกษา
อาจก าหนดอายุขั้นต่ าไว้ที่ ๕ ปี แต่ในโรงเรียนปฐมวัยจะรับนักเรียนได้ตั้งแต่
อายุไม่ถึงปี หรือในระบบบริการงานบุคคลข้าราชการ อายุข้าราชการจะต้องไม่
เกิน ๖๕ ปี ขณะที่ระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถระบุได้มากกว่า ๖๕ ปี 
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๗) การอ้างอิงมาตรฐานที่แตกต่างกัน เช่น กระทรวงมหาดไทยมีการก าหนด
รหัสหน่วยงานปกครองระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด แต่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมีการก าหนดรหัสพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจเป็นมาตรฐานของ
ส านักงาน เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมากที่ไม่สามารถน ามากล่าวได้ครบ 

ปัญหาดังกล่าวข้างต้นทั้ง ๗ ประการ เป็นปัญหาหลักของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาด้วยการจัดท ามาตรฐานข้อมูล (Master Data 
Management) จ าเป็นต้องใช้ผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในระบบข้อมูลของหน่วยงานที่
ต้องการใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นคณะท างานในการจัดท ามาตรฐานข้อมูลร่วมความส าคัญของ
การจัดท ามาตรฐานข้อมูล  

ในการจัดท ามาตรฐานข้อมูลนั้นสามารถจัดท าได้หลายระดับ เช่น มาตรฐาน
ระดับหน่วยงาน มาตรฐานระดับกลุ่ม มาตรฐานระดับอุตสาหกรรม มาตรฐาน
ระดับประเทศ และมาตรฐานระดับระหว่างประเทศ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการและความ
จ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน  

การจัดท ามาตรฐานข้อมูลมีความส าคัญ ดังนี้ 
๑) เพ่ิมความสามารถ ในการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน  
๒) ลดค่าใช้จ่ายจ่ายในการใช้ข้อมูลร่วมกัน เนื่องจากในการด าเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานนั้น มักจะเป็นการด าเนินโครงการของ
หน่วยงานที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ต้องการใช้ หรือต้องการแลกเปลี่ยน เมื่อมีหน่วยงานอ่ืนที่มีความประสงค์จะ
ด าเนินโครงการเช่นนี้ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเหล่านี้อีก ดังนั้น เมื่ อมี
การจัดท ามาตรฐานระดับกลุ่มหรือระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน และ
ประกาศเป็นมาตรฐานกลาง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายการข้อมูลซ้ า 
และไม่เป็นมาตรฐาน 
๓) ลดระยะเวลาในในการด าเนินงาน ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มี
ความต้องการใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานนั้น 
จากการส ารวจพบว่า เวลาที่ใช้ไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของงาน คือการ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อขอใช้ข้อมูล และมีกฎ กติกา ระเบียบ 
ที่ต้องปฏิบัติอีกเป็นจ านวนมาก รวมทั้งต้องจัดท าเอกสารระหว่างหน่วยงาน 
จัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหา และตัดสินใจอีกหลายครั้ง 
ดังนั้นเมื่อสามารถจัดท ามาตรฐานข้อมูลและประกาศใช้แล้ว ก็จะสามารถลด
ระยะเวลาใน การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ลงได้ 
๔) เพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในการด าเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญประการหนึ่งคือ หน่วยงานที่ผู้ใช้ต้องการ
ข้อมูลอาจจะไม่ให้ข้อมูล หรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการ หรือตกลงเข้าร่วม
โครงการ แต่ใช้ระยะเวลามาก ท าให้เมื่อด าเนินโครงการไประยะหนึ่งแล้วไม่
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สามารถด าเนินโครงการต่อได้และจ าเป็นต้องปรับเนื้องานใหม่ ท าให้เสีย
โอกาสในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก ดังนั้นการจัดท ามาตรฐานข้อมูลและ
ประกาศไว้ชัดเจนจะท าให้สามารถศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการได้ชัดเจน
ก่อนเริ่มโครงการ ท าให้โอกาสที่โครงการจะล้มเหลวน้อยลง 
๕) สามารถสร้างสร้างมูลค่าเพ่ิมในบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้มากขึ้น 
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ สามารถให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระดับ
หน่วยงานของตน และมีระดับคุณภาพของการให้บริการที่ดีแต่ประชาชนยังคง
มีความยุ่งยากในการติดต่อเพ่ือท าธุรกรรมจากหลายหน่วยงานในการด าเนิน
กิจกรรมหนึ่งๆ เช่น การขอจดทะเบียนประกอบกิจการอุตสาหกรรมจะต้อง
ติดต่อและท าธุรกรรมกับหลายหน่วยงาน อาทิเช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมสรรพากร ส านักงานประกันสังคม และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น
หากสามารถรวบบริการให้เป็น บริการแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยการก าหนด
มาตรฐานของข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน จะก่อให้เกิดนวัตกรรมบริการจากข้อมูล
เดิมได้ เช่น การติดตามผลการขอจดทะเบียน การยื่นเปลี่ยนสถานที่ตั้ง และ
การขอใบอนุญาตอ่ืนเพ่ิมเติม อีกทั้งเป็นการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง
ประชาชน นอกจากนี้เมื่อมีผู้นิยมใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น หน่วยงาน
ต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานจากการก ากับมาเป็นการตรวจสอบ
ได้มากขึ้น เช่น การให้บริการเสียภาษีบุคคลธรรมดาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จะช่วยให้มีผู้ เสียภาษีเข้าใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ส่งผลให้มี
ผู้ใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์น้อยลงท าให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการตรวจสอบและ
ประเมินภาษีได้มากขึ้น หรือหากสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนระหว่าง
โรงเรียน และโรงพยาบาลได้ ครูก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างการเจ็บป่วยและผลการเรียน และสามารถช่วยเหลือนักเรียนให้มีผล
การเรียนดีขึ้นได ้
๖) ลดผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูล โดยทั่วไป 
หากไม่มีการก าหนดมาตรฐานข้อมูล เมื่อมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยน
รูปแบบหรือรหัสต่างๆ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของก็จะท าการปรับเปลี่ยนทันที 
ส่งผลให้หน่วยงานอ่ืนที่ใช้ข้อมูลร่วมกันต้องรีบเร่งแก้ไขตาม ซึ่งบางหน่วยงาน
อาจจะไม่สามารถด าเนินการได้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นข้อมูลที่มีการใช้
ร่วมกันมาก จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง การก าหนดเป็นมาตรฐานข้อมูลกลาง
นั้น จะท าให้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยอิสระ แต่จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
หน่วยงานก ากับมาตรฐานให้ออกมาตรฐานเวอร์ชันใหม่ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์
ผลกระทบ และประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อน 
๗) Business Process Modeling Notation (BPMN) 

งานด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ เพ่ือจัดการกระบวนงาน มักนิยมเขียน
เป็นแผนภาพโดยให้คนทั่วไปเห็นแล้วสามารถเข้าใจความหมายได้โดยไม่ต้อง
อธิบายเพ่ิมเติมและเข้าใจตรงกัน แผนภาพจึงจัดว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการสื่อ
ความเข้าใจ ที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารความหมายเดียวกัน 
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แผนภาพกระบวน ง า นท า ง ธุ ร กิ จ  Business Process Modeling 
Notation (BPMN) พั ฒ น า ขึ้ น  โ ด ย  Business Process Management 
Initiative (BPMI) และ Object Management Group (OMG) ได้ร่วมมือกัน
พัฒนามาตรฐานการสร้างแบบจ าลองกระบวนการท างาน BPMN ที่มีรูปแบบ
ใกล้เคียงกับ workflow โดย BPMN พัฒนาขึ้นเพ่ือการจัดการกระบวนการ
ของงานด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเริ่มต้นจากการเขียนแผนภาพ 
แล้วแปลงแผนภาพเป็นภาษาที่ท างานได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ BPMN จึง
เป็นมาตรฐานที่ใช้ส าหรับงานด้านการจัดการกระบวนงาน การก าหนดรูปทรง 
วิธีการจัดวาง การให้รายละเ อียดที่จ าเป็น ในการเขียนแผนภาพทาง
กระบวนการ ที่เป็นที่นิยมใช้งานมากในปัจจุบัน 

๔.๒.๕ แนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร  

๔.๒.๕.๑ สถานภาพการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวงในปัจจุบัน 
ปัจจุบันกรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ในกรมทางหลวงกันอยู่แล้ว โดยการเชื่อมโยงข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูลร่วมกัน การใช้ระบบไฟล์ร่วมกัน การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทาง Web 
Service หรือ RESTful เป็นต้น 
๔.๒.๕.๒ แนวทางการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง 

๑) การบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง ที่มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(๑) สามารถก าหนดให้เป็นการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลร่วมกัน โดย
วิธีการสร้าง View หรือ Table เพ่ือแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันท าให้เข้าถึง
ข้อมูลได้โดยตรงและทันที แต่ต้องก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงของระบบ
สารสนเทศต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงระบบจัดการฐานข้อมูลเดียวกันได้ การ
ใช้ข้อมูล View หรือ Table ร่วมกันควรก าหนดการเชื่อมต่อระหว่าง  
๒ ระบบสารสนเทศเท่านั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการรับรู้หรือแก้ไข
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล ยกเว้นแต่เป็นการใช้ข้อมูลร่วมกันแบบอ่าน
อย่างเดียว ที่สามารถใช้ร่วมกันระหว่างระบบสารสนเทศต่างๆ กันได้
มากกว่าหนึ่งระบบสารสนเทศ 
(๒) สามารถก าหนดให้เป็นการใช้ระบบไฟล์ข้อมูลร่วมกัน โดยวิธีการ
สร้างไฟล์ตามรูปแบบที่ก าหนด เช่น XML, Fixed Text หรือ CSV ก็ได้ 
โดยก าหนดต าแหน่งของไฟล์เซิร์ฟเวอร์และโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์ที่
ต้องการการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพ่ือแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ท าให้
เข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง แต่ต้องก าหนดช่วงเวลาที่จะท าการส่ง (เขียนไฟล์) 
และช่วงเวลาที่จะท าการรับ (อ่านไฟล์) พร้อมก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ของระบบสารสนเทศต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงระบบไฟล์เซิร์ฟเวอร์เดียวกัน
ได้ การใช้โฟลเดอร์ร่วมกันควรก าหนดการเชื่อมต่อระหว่าง ๒ ระบบ 
สารสนเทศเท่านั้นเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการรับรู้หรือแก้ไขปรับปรุง
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เปลี่ยนแปลงข้อมูล และควรก าหนดวิธีการตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันด้วย ยกเว้นแต่เป็นการใช้ข้อมูลร่วมกันแบบอ่านอย่างเดียวที่
สามารถใช้ร่วมกันระหว่างระบบสารสนเทศต่างๆ กันได้มากกว่าหนึ่ง
ระบบสารสนเทศ 

๒) การบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง ที่ระบบ
สารสนเทศมีกระบวนการทางธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน 

การบูรณาการข้อมูลของระบบสารสนเทศที่มีกระบวนการทางธุรกิจที่
ต่อเนื่องหรือสนับสนุนกัน ควรออกแบบให้เป็นระบบสารสนเทศเดียวกันและ
ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเดียวกัน พร้อมทั้งท าการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดให้เกิดขึ้นพร้อมๆ กันส าหรับระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่ต้อง
ท างานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ โดยพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลกลางของ
องค์กรเพ่ือเป็นมาตรฐานข้อก าหนดในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ที่ต้องมี
การใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในกรมทางหลวง 
๓) การบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง ที่ระบบ
สารสนเทศมีกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่ต่อเนื่องกัน แต่มีความจ าเป็นที่ต้อง
รวมร่วมข้อมูลทั้งหมดไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ 

การบูรณาการข้อมูลของระบบสารสนเทศที่มีกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่
ต่อเนื่องควรออกแบบให้เป็นระบบคลังข้อมูล เพ่ือใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล
เดียวกันในการจัดเก็บข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่างๆที่จ าเป็นต่อการใช้เพ่ือ
การวิเคราะห์สารสนเทศเพ่ือให้ง่ายต่อการน าข้อมูลไปใช้งาน โดยข้อมูลที่ได้จะ
อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานได้ทันที 
๔) การบูรณาการการข้อมูลของของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง เพ่ือ
รองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบใหม่ๆ โดยระบบสารสนเทศอาจ
มีกระบวนการทางธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน หรือไม่ต่อเนื่องกันก็ได้เพ่ือให้ระบบ
สารสนเทศต่างๆท างานเสมือนว่าเป็นระบบสารสนเทศเดียวกัน 

(๑) การบูรณาการข้อมูลข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง เพ่ือ
รองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบใหม่  ควรมีการน า
สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการบริการ (Service Oriented Architecture) 
มาใช้งาน เพ่ือเป็นมาตรฐานในการพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศ
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใหม่ โดยก าหนดให้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่
จะต้องมีจุดให้บริการเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อจากระบบสารสนเทศอ่ืนๆ 
ผ่านทางระบบ Enterprise Service Bus (ESB) แทน ท าให้การประสาน
การเชื่อมต่อระหว่างระบบสารสนเทศจะถูกจัดการที่ ESB แทนการ
ประสานการเชื่อมต่อระหว่างระบบสารสนเทศทีละคู่บนระบบสารสนเทศ
แต่ละตัวแทน ท าให้มีความน่าเชื่อถือของการบูรณาการข้อมูลมากกว่า 
(๒) ในกรณีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ให้รองรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ สามารถท าได้โดยผ่านระบบ Enterprise 
Service Bus (ESB) โดยต้องมีขั้นตอนในจัดเตรียมการพัฒนาระบบ
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แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล ดังนี้ 
 ออกแบบและก าหนดมาตรฐานข้อมูล โดยการออกแบบ

โครงสร้างข้อมูล (Data Modeling) กลุ่มข้อมูลที่ ใช้งานร่วมกันและ
สอดคล้องกัน (Data Harmonization) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบสารสนเทศภายในองค์กร 

 พัฒนาระบบจัดเก็บมาตรฐานข้อมูล เพ่ือเป็นที่รวบรวมนิยาม 
ความหมาย รูปแบบ และเนื้อข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน 

 ประกาศและบังคับใช้มาตรฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานต้องใช้ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ที่มีการใช้ข้อมูลกลุ่มมาตรฐานส าหรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

 วางแผนการปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลสม่ าเสมอ เมื่อมีการ
เปลี่ยนกลุ่มข้อมูล หรือที่มีกลุ่มข้อมูลใหม่เพ่ิมเติมในอนาคต 

๔.๒.๖ แนวทางการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: 
GIS)  

๔.๒.๖.๑ มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) 
มาตรฐานข้อมูล (Fundamental Geographic Data Set : FGDS)  เกิดจาก

คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้พัฒนามาตรฐานในด้านโครงสร้าง เนื้อหา 
คุณลักษณะ คุณภาพ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือเป็นข้อก าหนดที่จะใช้ในการจัดท าชั้น
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ที่มีความหลากหลายของมาตราส่วนเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกันส าหรับการใช้งานของประเทศ โดยมีการก าหนดหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
แต่ละชั้นข้อมูล เพ่ือการจัดท าและบ ารุงรักษาข้อมูลให้ทันสมัยพร้อมให้บริการส าหรับ
หน่วยงานและผู้ใช้โดยทั่วไป และเพ่ือการใช้งานหรือพัฒนาต่อยอด 

ชุดของมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS นี้ ประกอบด้วยเอกสารมาตรฐาน 
๑๓ ฉบับ แต่ละฉบับเป็นมาตรฐานข้อก าหนดสาหรับชั้นข้อมูล FGDS ซึ่งคณะกรรมการ
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้ก าหนดไว้จานวน ๑๓ ชั้นข้อมูล๑ ได้แก่ 

๑) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
๒) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
๓) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
๔) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร (ชื่อเดิม ชั้นข้อมูลเขต
ชุมชน) 
๕) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลป่าไม้ 
๖) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ชื่อเดิม ชั้นข้อมูล
การใช้ที่ดิน) 
 

 
 
 
 
 

๑ จากเอกสารร่างมาตรฐานขอ้ก าหนดขอ้มูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ๑๓ ชั้นข้อมูล                          
  http://thaisdi.gistda.or.th/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=22:fgds&Itemid=57# 
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  ๑๐๑ 
 

๗) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลแหล่งน้ า (ชื่อเดิม ชั้นข้อมูลแม่น้ า ล าธาร 
แหล่งน้ า) 
๘) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 
๙) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
๑๐) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) 
๑๑) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ (ชื่อเดิม ชั้น ข้อมูล
แผนที่ภูมิประเทศ) 
๑๒) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (ชื่อเดิม ชั้น
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ) 
๑๓) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ (ชื่อเดิม ชั้นข้อมูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียม) 
ในการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศภายในกรมทางหลวงจ าต้องจะต้องอิง

มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล (เวอร์ชั่น ๔.๑ ประกาศ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ด้วย โดย
อาจจะแบ่งได้ดังนี้ 

 Based Map ที่ใช้อ้างอิง เช่น เขตการปกครอง เขตชุมชน/อาคาร ข้อมูล
ป่าไม้ เป็นต้น หากเป็นไปได้ควรใช้ชั้นข้อมูลจาก ชุดข้อมูล FGDS ชั้นต่างๆที่หน่วยงานอ่ืน
ดูแล 

 ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ซึ่งกรมทางหลวงเป็นผู้ดูแล เช่น ถนน เส้นที่
แสดงแนวกลางของถนน ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนของถนน หรือโครงข่ายของถนน จุดคมนาคม
แสดงการเชื่อมต่อของถนน หรือแสดงการตัดกันของถนน รวมทั้งจุดเชื่อมต่อและจุดตัด
ระหว่างเส้นทางคมนาคมที่ต่างกัน เช่น ถนน-รถไฟ ขอบถนน เส้นที่แสดงขอบเขตด้านข้าง
ของผิวจราจร สะพาน โครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือข้ามผ่านเหนือทางน้ า  ทางรถไฟ หรือ 
สิ่งกีดขวางอ่ืนๆ อุโมงค์และทางลอด ทางใต้ดิน ใต้น้ า ซึ่งเป็นทางที่ขุดลงไปใต้ดิน ในภูเขา 
หรือใต้น้ า สาหรับการสัญจรทางบกของยานพาหนะ จุดกลับรถ แสดงต าแหน่งการกลับ
ทิศจราจร จุดทางแยก/จุดตัด แสดงต าแหน่งทางแยก/จุดตัด เป็นต้น 

หากการบริหารจัดการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศภายในกรมทางหลวงท าได้
ตามมาตรฐาน FGDS เช่น ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภูมิ (Spatial Representation Type) 
ความละเอียดปริภูมิ (Spatal Resolution) เป็นต้น จะท าให้การส่งมอบข้อมูลชั้นเส้นทาง
คมนาคม ของ FGDS กระท าได้ทันทีที่ข้อมูลภูมิสารสนเทศภายในกรมทางหลวงมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

๔.๒.๖.๒ แนวทางการบูรณาการระบบสารสนเทศภายในกรมทางหลวง 
ด้วยความแตกต่างของระบบงานภูมิสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ  ใน 

กรมทางหลวง กรมทางหลวงจึงควรสร้างระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวงเพ่ือให้
เป็นระบบบริการข้อมูลชั้นแผนที่หลักและข้อมูลชั้นแผนที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย
ระบบจะประกอบด้วยส่วนที่ให้บริการข้อมูลภาพแผนที่ (Web Map Service Server) ส่วน
บริหารจัดการข้อมูลแผนที่ชั้นมูลฐาน (DOH Based Map Server) และส่วนบริหารจัดการ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่  (Spatial Database server) ทั้งสามองค์ประกอบ คือระบบกลางของ 
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  ๑๐๒ 
 

กรมทางหลวง เมื่อหน่วยงานอ่ืนต้องการใช้บริการระบบภูมิสารสนเทศกลางของ 
กรมทางหลวง ก็เพียงพัฒนาระบบงานของตนเองแล้วเรียกใช้บริการ Web Map Service 
จากระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง และใช้งาน Based Map จากส่วนกลาง 
รูปแบบนี้จะลดความซ้ าซ้อน และความแตกต่างของข้อมูลแผ่นที่ได้ ทั้งยังสามารถประสาน
การท างานเพ่ือปรับปรุงชั้นข้อมูลแผนที่ได้อย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดการบูรณาการอย่าง
แท้จริง ตามรูปที่ ๔-๓๓ และรูปที่ ๔-๓๔ 

ขั้นตอนของการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง มีดังนี้ 
๑) ก าหนดรูปแบบมาตรฐานข้อมูลแผนที่ ความละเอียด (scale) รูปแบบการ
จัดเก็บ (Format) และรูปแบบแสดงผล 
๒) จัดหาข้อมูลแผนที่ชั้นมูลฐาน (Based map) และก าหนดความรับผิดชอบ
ในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ชั้นมูลฐานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๓) จัดสรรล าดับชั้นข้อมูลแผนที่ (Spatial Database) โดยจัดแบ่งให้กับ
หน่วยงานอย่างเพียงพอ 
๔) ควรมีคณะกรรมการก าหนดนโยบายและมาตรฐานต่างๆ ในการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ และการจัดสรรล าดับชั้นข้อมูลแผนที่ รวมทั้งการก าหนดบทบาท
การท างานของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมทางหลวงที่มีส่วนร่วมในการสร้าง 
ปรับปรุง และใช้งานข้อมูลแผนที่ 
ในการบริหารจัดการมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ส าหรับจัดสรรล าดับ

ชั้นข้อมูลแผนที่ (Spatial Database) จ าเป็นต้องมีระบบส าหรับบริหารมาตรฐานข้อมูล
และจัดสรรล าดับชั้นข้อมูลแผนที่ให้เป็นระเบียบ 
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  ๑๐๓ 
 

 
รูปที่ ๔-๓๓ แนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
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  ๑๐๔ 
 

 
รูปที่ ๔-๓๔ ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Data Service) ในรูปแบบของ Web Map Service 

หรืออ่ืนๆ เพ่ือใช้เชื่อมโยงภายในและภายนอก (กระทรวงคมนาคม) 

หลังจากการก าหนดมาตรฐาน GIS กรมทางหลวงจ าเป็นต้องจัดเตรียมระบบ
ส าหรับบูรณาการชั้นข้อมูลแผนที่จากหน่วยงานซึ่งเป็นผู้สร้างชั้นข้อมูล เมื่อหน่วยงาน
ต้องการเผยแพร่ชั้นข้อมูลแผนที่ของหน่วยงานนั้นให้หน่วยงานอ่ืนใช้งาน ก็จะส่งชั้นข้อมูล
แผนที่มายังระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง เมื่อระบบภูมิสารสนเทศกลาง
ของกรมทางหลวงถูกพัฒนาขึ้นมาแล้ว และมีการบริหารจัดการชั้นข้อมูลแผนที่มาจัดเก็บที่
ระบบกลางแล้ว การบูรณาการจะช่วยให้หน่วยงานอ่ืนสามารถพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของกรมทางหลวงได้ โดยน าเอาชั้นข้อมูลแผนที่ที่ต้องการ
ใช้งานร่วมด้วย ซึ่งจะท าให้ชั้นข้อมูลแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง
นั้นมีมาตรฐานเดียวกัน ท าให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเผยแพร่ชั้นข้อมูลของหน่วยงานที่
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  ๑๐๕ 
 

รับผิดชอบได้ และหน่วยงานอ่ืนก็สามารถน าไปใช้งานได้ด้วย นอกจากนั้นระบบ 
ภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวงยังเป็นศูนย์รวมข้อมูลแผนที่ ที่สามารถน าเข้า และ
ส่งออก ไปยังระบบภูมิสารสนเทศภายในกรมทางหลวง และไปยังกระทรวงคมนาคมได้อีก
ด้วย ดังแสดงในรูปที่ ๔-๓๕ 

 
รูปที่ ๔-๓๕ การบริหารจัดการข้อมูลชั้นภูมิสารสนเทศ  

M
OT

 B
as

e 
M

ap
 L

ay
er

DO
H 

Ba
se

 M
ap

 L
ay

er

MOT Base Map0

MOT Base Map99

MOT Base Map1

DOH Base Map100

DOH Base Map199

DOH Base Map101

Local App 1 Spatial Data200

Local App N Spatial Data999

Local App 2.1 Spatial Data201

MOT Base Map2

DOH Base Map102

Local App 2.2 Spatial Data202

...

...

...

ข้อ
มูล

หล
ักที่

ถูก
ให้

บร
ิกา

รบ
นร

ะบ
บภ

ูมิส
าร

สน
เท

ศห
ลัก

ขอ
งก

รม
ข้อ

มูล
บา

งส
่วน

ถูก
น า

ไป
ให้

บร
ิกา

รบ
น

ระ
บบ

ภูมิ
สา

รส
นเ

ทศ
หลั

กข
อง

กร
ม

Ap
pl

ica
tio

n 
Sp

at
ial

 D
at

a 
La

ye
r

Local App 1 Spatial Data200

Local App N Spatial Data999

Local App 2.1 Spatial Data201

Local App 2.2 Spatial Data202

...

ข้อมูลหลักในระบบภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน

GIS Statial Data Model



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๐๖ 
 

๔.๒.๖.๓ แนวทางการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศระดับชาติ 
กระทรวงคมนาคมมีความร่วมมือกับคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 

โดยกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบดูแลข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ 
(Fundamental Geographic Data Set : FGDS) คือชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ซึ่ ง 
กรมทางหลวงเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมที่ต้องให้ความร่วมมือในการ
น าส่งชั้นข้อมูลทางหลวงให้กับกระทรวงคมนาคมเพ่ือส่งต่อไปยัง FGDS อีกทอดหนึ่งทั้งนี้
มาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) 
ของประเทศไทยนี้ เกิดจากคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้มีก าหนดชั้นข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน โดยมีผู้ดูแลชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานราชการ
ต่างๆ และได้มีการก าหนดมาตราส่วนแผนที่ฐานของประเทศไว้  ๕ มาตราส่วน คือ  
๑:๒๕๐,๐๐๐ ๑:๕๐,๐๐๐ ๑:๒๕,๐๐๐ ๑:๑๐,๐๐๐ และ ๑:๔,๐๐๐ วัตถุประสงค์เพ่ือให้
ทุกหน่วยงานสามารถจัดท าแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้งานร่วมกันได้ 

ตามข้อมูลสถานภาพและผลการวิเคราะห์ข้างต้น จึงเสนอแนวทางพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง ดังนี้ 

๑) พัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรมทางหลวง 
๒) จัดสรรล าดับชั้นข้อมูลแผนที่ (Spatial Database) ของกระทรวงคมนาคม 
ส าหรับการบริการข้อมูลแก่กระทรวงกระทรวงคมนาคม โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลจากชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
๓) จัดหาข้อมูลแผนที่ชั้นมูลฐาน (Based map) และท าการปรับปรุงข้อมูล 
แผนที่ชั้นมูลฐานให้ทันสมัยอยู่ เสมอเพ่ือใช้กับระบบภูมิสารสนเทศของ 
กรมทางหลวงทั้งหมด 
๔) จัดสรรล าดับชั้นข้อมูลแผนที่ (Spatial Database) โดยจัดแบ่งให้กับ
หน่วยงานที่ดูแลและเป็นต้นทางของข้อมูลชั้นข้อมูลแผนที่  ให้ดูแลและ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 
๕) พัฒนาระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Data Service) ในรูปแบบ
ของ Web Map Service หรืออ่ืนๆ เพ่ือใช้เชื่อมโยงทั้งภายในหน่วยงานและ
ภายนอก (กระทรวงคมนาคม) ดังรูปที่ ๔-๓๔ ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลระดับชาติ
ควรผ่านกระทรวงคมนาคมจุดเดียว เช่น ผ่านระบบ FGDS 
๖) จัดตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและมาตรฐานต่างๆ ในการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ และการจัดสรรล าดับชั้นข้อมูลแผนที่ รวมทั้งการก าหนดบทบาท
การท างานของหน่วยต่างๆ ภายใต้กรมทางหลวงที่มีส่วนร่วมในการสร้าง 
ปรับปรุง และใช้งาน เพ่ือบริหารชั้นข้อมูลแผนที่ของหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมของกระทรวงคมนาคมมีความชัดเจน ตลอดจน
มีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอและมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ดังรูปที่ ๔-๓๕ 
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บทที่ ๕  

เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ 
ในการพั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของหน่วยงาน 
๕.๑ เป้าหมายโดยรวมของการพั นา ICT ของกรมทางหลวง  

๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้กรมทางหลวง 
สามารถด าเนินการตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑) โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของกรมทางหลวงทั้งหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค มีความ
มั่นคง ปลอดภัย และสามารถรองรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(๒) ข้อมูลและสารสนเทศของกรมทางหลวง สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๓) กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการและการปฏิบัติงานด้าน ICT อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๒) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของกรมทางหลวง มีคุณภาพสูง สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ เพ่ือการวางแผนและตัดสินใจ และส่งผลสะท้อนไปสู่เป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 
๓) กรมทางหลวง สามารถยกระดับ น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนาระบบ
ทางหลวง ให้บริการที่รวดเร็วครอบคลุม และความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ 
๔) ผู้บริหารและบุคลากรของกรมทางหลวง มีทักษะด้าน ICT และสามารถใช้ ICT และระบบ
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์  

๕.๒ วิสัยทัศน์ (Vision) 

๑) วิสัยทัศน์ของกรมทางหลวง 
“ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ” 

๒) วิสัยทัศน์ด้าน ICT ของกรมทางหลวง 
“เป็นองค์กรดิจิทัล บูรณาการและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมีความมั่นคงปลอดภัยสูง เพ่ือ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมการให้บริการสู่ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย” 

๕.๓ พันธกิจด้าน ICT (Mission) 

๑) พัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีสมรรถนะสูง สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 
๒) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ภายในกรมทางหลวงให้เกิดการบูรณาการ 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองานวิศวกรรมทางหลวง ให้เกิดการพัฒนาระบบทางหลวง 
ให้บริการที่รวดเร็วครอบคลุม และการยกระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ 
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๔) ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านการบูรณาการด้านสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการ 
ภายในหน่วยงานและสังคมภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและครอบคลุม 
๕) พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานในยุคดิจิทัล เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๔ ยุทธศาสตร์ในการพั นา ICT ของกรมทางหลวง 

จากผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง 
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักด้านการบริหารจัดการ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ด้านระบบงาน
สารสนเทศ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านการจัดการบริหารข้อมูล และภารกิจหน้าที่ ตลอดจน
บทบาทและความรับผิดชอบ การก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมทางหลวง จึงได้มีการก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดังนี้ 

๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความพร้อมที่
สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง 
๒) การพัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับข้อมูลด้านสารสนเทศให้เป็นมาตรฐาน ที่สามารถน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน บริหารจัดการและด าเนินการต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓) การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวง เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินการ 
๔) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่และบริการข้อมูลการเดินทาง  และอ านวยความ
ปลอดภัยแก่หน่วยงานและประชาชน 
๕) การพัฒนาผู้บริหาร และบุคลากรของกรมทางหลวง ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 
จากกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง  และ

เป้าหมายของกรมทางหลวงในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงสามารถก าหนดได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื น านด้าน ICT 
“เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างทั่วถึง มั่นคง  และปลอดภัย ได้คุณภาพและ 
ตรงความต้องการ” 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและ 
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาความม่ันคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานสากล 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้มีเสถียรภาพ ความมั่นคงปลอดภัย 
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและให้บริการ รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐที่ก าหนดให้มีการท างานที่เชื่อมโยงและบูรณาการข้ามหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ยุทธศาสตร์นี้มีความส าคัญมาก หากโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ไม่มี
ประสิทธิภาพก็จะไม่สามารถรองรับระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินการในส่วนต่างๆ ได้ 
นอกจากนี้การด าเนินการในยุทธศาสตร์นี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการด าเนินการ
ทั้งหมดที่ใช้ ICT ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของทุกโครงการในทุกยุทธศาสตร์  รวมทั้ง
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลด้วย 

โครงการด้าน ICT ในยุทธศาสตร์นี้ เป็นการสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
ICT ที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เครือข่าย และช่องทางการสื่อสาร ให้มีความ
พร้อมในการรองรับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมการจัดหา การทดแทน  
การบ ารุงรักษา การพัฒนาปรับปรุง การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการส ารองข้อมูล เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT นี้รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของกรมทางหลวง โดยโครงการด้าน ICT 
ในยุทธศาสตร์นี้เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพั นาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
“เสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ภายในกรมทางหลวงให้

เกิดการบูรณาการ สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจอย่างเป็นองค์รวม 
ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี” 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกันและ
ช่วยให้ผู้บริหารระดับกลางและสูง สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับวางแผน บริหารจัดการ  และตัดสินใจสร้างโอกาสธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันต่อ
สถานการณ์ สามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT นี้รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมทางหลวง โดยโครงการด้าน ICT 
ในยุทธศาสตร์นี้เป็นการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การวิเคราะห์
สารสนเทศ และคลังข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พั นานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways) 
“รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองานวิศวกรรมทางหลวง ให้เกิดการพัฒนาระบบ

ทางหลวงที่เอ้ือต่อการเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์ การรักษาระดับให้บริการระบบทางหลวงที่
รวดเร็วครอบคลุม และการยกระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ เพ่ือก้าว
ไปสู่ระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation Systems) ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ จัดหาและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของ 
กรมทางหลวงอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ น าเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือก้าวไปสู่
ระบบขนส่งอัจฉริยะ 
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  ๑๑๐ 
 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งส่วนของการ
วางแผนระบบทางหลวง การบ ารุงบริหารทางหลวงเพ่ือการบริการ และการอ านวยความปลอดภัย 
รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT นี้รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๒ และ ๔ ของกรมทางหลวง โดยโครงการ
ด้าน ICT ในยุทธศาสตร์นี้ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของ 
กรมทางหลวง ที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตร านการให้บริการด้าน ICT 
“ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม” 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ผลักดันนโยบายด้านการจัดท ามาตรฐานและการบูรณาการข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT นี้รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๒ และ ๓ ของกรมทางหลวง โดยโครงการ
ด้าน ICT ในยุทธศาสตร์นี้เป็นการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลและการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT 
“พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่การท างานในยุคดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ปรับเปลี่ยนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีทักษะความสามารถในการใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบศูนย์กลางในการถ่ายทอด
ความรู้และจัดเก็บความรู้ของบุคลากรและความรู้ขององค์กร รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT นี้ รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมทางหลวง ในส่วนของกลยุทธ์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการด้าน ICT ในยุทธศาสตร์นี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  ระบบจัดการความรู้ 
ระบบจัดการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ในรูปแบบต่างๆ 
เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ได้รับการ
ออกแบบให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หลักของกรมทางหลวง  เพ่ือให้ภารกิจต่างๆ สามารถ
ด าเนินการและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ยัง
มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
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  ๑๑๑ 
 

คมนาคม ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ICT ของ
อาเซียน ตลอดจนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล  

๕.๕ ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ ของกระทรวงคมนาคม มียุทธศาสตร์ จ านวน  
๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา Digital Logistics มุ่งสู่การเป็น Smart Corridor ของภูมิภาค และ
สนับสนุนเศรษฐกิจระดับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนา Smart Mobility มุ่งสู่การเป็นต้นแบบ Smart City ควบคู่กับการ
สนับสนุน Inclusive Transport 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้าง Digital Transport Ecosystem เพ่ือพัฒนาประชาชนและผู้ประกอบการด้าน
คมนาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับ NMTIC เพ่ือบูรณาการและเพ่ิมคุณค่าข้อมูลคมนาคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้าง Digital Government Platform เพ่ือยกระดับงานบริการ บุคลากร และ

การบริหารจัดการ 

๕.๖ ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีจ านวน ๔ ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบทางหลวงที่เชื่อมต่อ (Connectivity) เข้าถึง (Accessibility) 
และคล่องตัว (Mobility) อย่างมีคุณภาพและตรงความต้องการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาระดับการให้บริการ (Serviceability) ของระบบทางหลวง ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กร (Ogranization Management) 

อย่างมีธรรมาภิบาล 

๕.๗ ยุทธศาสตร์ในการพั นาดิจิทัลเพื่อเศรษ กิจและสังคม  

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มียุทธศาสตร์ จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๑๒ 
 

ตารางท่ี ๕-๑ ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ICT ของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์การพั นา ICT ขององค์กร 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ 

กระทรวงคมนาคม 
 

 
ยุทธศาสตร์ในการพั นาดิจิทัลเพื่อ

เศรษ กิจและสังคม 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑:  
เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 

/ - - - / / - - - / / - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒:   
เสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

- / - - - - - / / - - / - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓:  
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง 
(Smart Highways) 

/ / - / / / - / / - / - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: 
เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานการให้บริการ
ด้าน ICT 

- / / - - - / - - - / / - - / 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT 

- - - / - - - - / - - / / / - 
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  ๑๑๓ 
 

 
รูปที่ ๕-๑ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ICT ของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์การพั นา ICT 
ของกรมทางหลวง

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพ
สูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้างสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ICT

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒
เสริมสร้างและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องาน
วิศวกรรมทางหลวง (Smart 

Highways)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
เพ่ิมขีดความสามารถและสร้าง
มาตรฐานการให้บริการด้าน 

ICT

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาระบบทางหลวงท่ีเช่ือมต่อ 
(Connectivity) เข้าถึง (Accessibility) 
และคล่องตัว (Mobility) อย่างมีคุณภาพและตรง
ความต้องการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การรักษาระดับการให้บริการ (Serviceability) 
ของระบบทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่าง
ต่อเน่ือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบ
ทางหลวงอย่างบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กร
(Organization Management) อย่างมีธรรมา
ภิบาลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนา Digital Logistics มุ่งสู่การเป็น Smart 
Corridor ของภูมิภาค และสนับสนุนเศรษฐกิจ
ระดับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนา Smart Mobility มุ่งสู่การเป็นต้นแบบ 
Smart City ควบคู่กับการสนับสนุน Inclusive 
Transport

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้าง Digital Transport Ecosystem 
เพื่อพัฒนาประชาชนและผู้ประกอบการด้าน
คมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยกระดับ NMTIC เพื่อบูรณาการและเพ่ิมคุณค่า
ข้อมูลคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
สร้าง Digital Government Platform เพื่อ
ยกระดับงานบริการ บุคลากร และการบริหาร
จัดการ

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ใน
กา

รพั
 

นา
ดิจิ

ทัล
เพื่

อเ
ศร
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กิจ

แล
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ม

ยุทธศาสตร์
ของกรมทางหลวง 

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ 
กระทรวงคมนาคมยุทธศาสตร์ท่ี ๕

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
บุคคลด้าน ICT
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ตารางท่ี ๕-๒ เป้าหมายยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ที่น าไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื น านด้าน ICT 
“เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ อย่างทั่วถึง มั่นคงและปลอดภัย ได้
คุณภาพและตรงความต้องการ” 
 

 เพ่ือให้กรมทางหลวงมีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้าน ICT ที่มีเสถียรภาพ มีความม่ันคง
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานและให้บริการ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือสร้างความพร้อมในการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐที่
ก าหนดให้มีการท างานที่เชื่อมโยงและ
บูรณาการข้ามหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: เสริมสร้างและพั นาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ 
“เสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ ภายในกรมทางหลวงให้เกิดการบูรณาการ 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนและการ
ตัดสินใจอย่างเป็นองค์รวม ตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี” 
 

 เพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกัน และ
ช่วยให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง 
สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับวางแผน 
บริหารจัดการ และตัดสินใจสร้างโอกาส
ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันต่อ
สถานการณ ์ 

 สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ขององค์กรได้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: พั นานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องาน
วิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways) 
“รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทาง
หลวง ให้เกิดการพัฒนาระบบทางหลวงทีเ่อ้ือต่อการ
เดินทางขนส่งและโลจิสติกส์ การรักษาระดับให้บริการ
ระบบทางหลวงที่รวดเร็วครอบคลุม และการยกระดับ
ความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ เพื่อ
ก้าวไปสู่ระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation 
Systems) ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” 

 เพ่ือให้กรมทางหลวงมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้ง
ในส่วนของการวางแผนระบบทางหลวง 
การบ ารุงบริหารทางหลวงเพ่ือบริการ 
และการอ านวยความปลอดภัย รองรับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: เพิ่มขีดความสามารถและสร้าง
มาตร านการให้บริการด้าน ICT 
“ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม” 

 เพ่ือให้กรมทางหลวงมีมาตรฐานด้าน
ข้อมูล และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการให้บริการด้าน 
ICT แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕: เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล
ด้าน ICT 
“พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่การท างานในยุค
ดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
กรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีทักษะ 
ความสามารถในการใช้ ICT ให้เกิด
ประโยชน์และสร้างสรรค์  

 เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรในการ
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพ่ือ
พัฒนาระบบศูนย์กลางในการถ่ายทอด
ความรู้และจัดเก็บความรู้ของบุคลากร
และความรู้ขององค์กร รวมทั้งเผยแพร่
ความรู้ 
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บทที่ ๖  

การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 
แผนพั นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทางหลวง  

ปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔  
๖.๑ การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงนั้น ด าเนินการโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใต้รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ 
นอกจากนี้ การด าเนินการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ยังต้องปฏิบัติ
ตามภารกิจที่กระทรวงคมนาคม หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริ
หารจัดการและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๑) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงรวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 
๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง 
๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า หรือฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง มีลักษณะการ

บริหารจัดการเหมือนกันกับหน่วยงานของรัฐทั่วไปคือมีการก าหนดต าแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief of Information Officer: CIO) เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการ ก ากับดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง ประจ ากระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ทั้งนี้ ในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานนั้น ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง เพ่ือช่วยบริหารจัดการและผลักดันการ
ด าเนินงานต่างๆ โดยมีผู้บริหารระดับสูง เช่น รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีอธิบดีกรมทางหลวงเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้  

๑) ก าหนดแผนแม่บท นโยบาย ทิศทาง มาตรการ เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมทางหลวง ให้เป็นกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการภารกิจหลัก
และภารกิจด้านอื่นของกรมทางหลวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒) ให้ความเห็นชอบ เสนอแนะเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของกรมทางหลวง รวมถึงการล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ 
๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร เพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการมีและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๑๗ 
 

๔) ให้ความเห็นชอบและเสนอแนะในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมทางหลวง ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๖.๒ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรั   

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเสนอหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงสามารถจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์โดยที่หน่วยงานด าเนินการได้เอง 

๑) การจัดหาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส านักงานพ้ืนฐานตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่
กระทรวงดิจิทัลก าหนด ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานไม่เกิน ๑ เครื่อง/คน ตามความเหมาะสมของ
หน่วยงาน 
๒) การจัดหาเพื่อทดแทนระบบที่ใช้แล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ในวงเงินที่ไม่มากกว่าเดิม 
๓) การจัดหาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบที่ไม่ซ้ าซ้อนกับงานในภารกิจของหน่วยงานอ่ืน (การ
ด าเนินการตามข้อ ๒ และ ๓ ให้จัดหาได้ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท) 
ทั้งนี้ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก CIO ประจ า

หน่วยงาน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงคมนาคม และให้ CIO ประจ ากระทรวงคมนาคมลงนามก ากับท้ายเอกสารรายละเอียดผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการ และส่งเรื่องให้ปลัดกระทรวงคมนาคมลงนามในหนังสือน าส่ง ก่อนการตั้งค า
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ๑ หรือก่อนส่งค าขอความเห็นชอบงาน/
แผนงาน/โครงการ มายังกระทรวงดิจิทัล  

กระทรวงและหน่วยงานที่ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการแล้ว ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ โดยให้กระทรวงด าเนินการพิจารณา
อนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดได้เองตามแนวทางที่กระทรวงดิจิทัลก าหนด 

๖.๓ การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวงในภาพรวม หรือวัดผลกระทบ

สุดท้ายของการพัฒนา ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๖-๑ ตัวชี้วัด ผู้ประเมิน และระยะเวลาในการประเมินรายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด ผู้ประเมิน/หน่วยงาน 
ระยะเวลาใน
การประเมิน 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ICT 

 ร้อยละของระบบสารสนเทศ
ของกรมทางหลวงที่ย้ายไป
ยังระบบส่วนกลาง 

 ร้อยละของหน่วยงาน 
กรมทางหลวงที่สามารถใช้
บริการระบบเครือข่ายได้ 

 มีนโยบายใช้ตัวควบคุมตาม
มาตรฐาน ISO 27000 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทุก ๑๒ เดือน 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๑๘ 
 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด ผู้ประเมิน/หน่วยงาน 
ระยะเวลาใน
การประเมิน 

 ร้อยละของความพร้อมและ
ความต่อเนื่องในการใช้งาน
ระบบเครือข่าย 

 ร้อยละของการระบุปัญหา
และปิดช่องโหว่จากการบุก
รุกระบบเครือข่ายในเวลา
ตามข้อก าหนดของ 
กรมทางหลวง 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  
เสริมสร้างและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ 

 มีระบบงานที่สนับสนุนงาน
บริหารจัดการการตัดสินใจ
ผู้บริหาร 

 ร้อยละของชุดข้อมูลด้าน
สนับสนุนและบริหารที่มีใน
ระบบสารสนเทศของ
ผู้บริหาร 

 ร้อยละของระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานที่รองรับการ
ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 

 ร้อยละของความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศในงาน
สนับสนุนและการบริหาร
จัดการของผู้ใช้งาน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทุก ๑๒ เดือน 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
เพ่ืองานวิศวกรรมทาง
หลวง (Smart 
Highways) 

 ร้อยละของระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานรองรับการ
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม 
งานทาง 

 ร้อยละของชุดข้อมูลด้าน
วิศวกรรมงานทางที่มีใน
ระบบสารสนเทศของ
ผู้บริหาร 

 ร้อยละของความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบสารสนเทศ
เพ่ือวิศวกรรมงานทาง 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทุก ๑๒ เดือน 
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  ๑๑๙ 
 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด ผู้ประเมิน/หน่วยงาน 
ระยะเวลาใน
การประเมิน 

ยุทธศาสตร์ที ่๔  
เพ่ิมขีดความสามารถ
และสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการด้าน ICT 

 ร้อยละของข้อมูลที่มีการ
จัดท ามาตรฐานมีการใช้งาน
ร่วมกัน 

 มีระบบสารสนเทศส าหรับ
การให้บริการประชาชน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

ทุก ๑๒ เดือน 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลด้าน 
ICT 

 ร้อยละของบุคลากรด้าน ICT 
ของกรมทางหลวงได้รับการ
ประเมินความสามารถตาม
ต าแหน่ง 

 ร้อยละของบุคลากรทั่วไป
ของกรมทางหลวง (Non IT) 
ได้รับการพัฒนาด้าน ICT 

 มีระบบสารสนเทศส าหรับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทุก ๑๒ เดือน 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๒๐ 
 

บทที่ ๗ 
ตารางสรุป แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ในแผนที่เกี่ยวข้อง 

ตารางท่ี ๗-๑  สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพั นาระบบ ICT ขององค์กร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 

 
ยุทธศาสตร์ในการ
พั นาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษ กิจและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื น าน ICT 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑  ปรับปรุงและพั นาโครงสร้างพื น านเพ่ือสนับสนนุการปฏิบัติงานและการให้บริการ

อย่างต่อเนื่อง 
โครงการที่ ๑.๑    โครงการจดัหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ 
โครงการที่ ๑.๒    โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอรล์ูกข่ายเสมือนส าหรับส านักงาน 
โครงการที่ ๑.๓    โครงการจดัหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการที่ ๑.๔    โครงการจ้างบ ารุงรักษา และซ่อมแซม แก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ ์  

เครือข่าย และซอฟต์แวร ์
โครงการที่ ๑.๕    โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมลู (Data Center) 
โครงการที่ ๑.๖    โครงการเพิม่ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับ Cloud   

Computing 
โครงการที่ ๑.๗    โครงการจดัหาระบบบรหิารจดัการฐานข้อมูลกลางกรมทางหลวง  
โครงการที่ ๑.๘    โครงการพัฒนาระบบส ารองและกู้คืนระบบจากอุบตัิภัย (DR Site)  
โครงการที่ ๑.๙   โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครอืข่ายส่วนกลาง  
โครงการที่ ๑.๑๐  โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครอืข่ายส่วนภูมภิาค  
โครงการที่ ๑.๑๑  โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพ่ิม  

ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาระบบทางหลวง 
ที่เช่ือมต่อ (Connectivity) 
เข้าถึง (Accessibility) และ
คล่องตัว (Mobility) อย่างมี
คุณภาพและตรงความ
ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
พัฒนา Digital Logistics  
มุ่งสู่การเป็น Smart 
Corridor ของภูมิภาค และ
สนับสนุนเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
พัฒนา Smart Mobility  
มุ่งสู่การเป็นต้นแบบ Smart 
City ควบคู่กับการสนับสนุน 
Inclusive Transport 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลมุทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
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  ๑๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์การพั นาระบบ ICT ขององค์กร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 

 
ยุทธศาสตร์ในการ
พั นาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษ กิจและสังคม 
 

โครงการที่ ๑.๑๒  โครงการจดัหาบริการเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พั นาความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื น านตามมาตร านสากล 

โครงการที่ ๑.๑๓  โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมลูการจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โครงการที่ ๑.๑๔ โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการที่ ๑.๑๕  โครงการจดัจ้างติดตั้งระบบจัดเกบ็ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง ระยะที่ ๒ 

โครงการที่ ๑.๑๖   โครงการจ้างเหมาจดัระเบียบอุปกรณ์เครือข่ายและสายสญัญาณของ
หน่วยงานในภูมิภาค กรมทางหลวง ระยะที่ ๒ 

โครงการที่ ๑.๑๗  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จดัเก็บข้อมูลระบบ Central System (CS) 
และ ระบบ Head Quarters (HQ) พร้อมเชื่อมต่อระบบเดิม 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพั นาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

โครงการที่ ๒.๑    โครงการพัฒนาระบบวางแผนบรหิารทรัพยากรองค์กร ส่วนงานด้านการเงิน
บัญชีและพัสด ุ

โครงการที่ ๒.๒    โครงการพัฒนาระบบบรหิารโครงการก่อสร้าง 
โครงการที่ ๒.๓    โครงการบ ารุงรักษาระบบโปรแกรมบริหารงานด้านบัญชีพัสด ุ
โครงการที่ ๒.๔    โครงการพัฒนาระบบตดิตามผลการด าเนินงานขออนุมตัิถอนคืนรายได้

แผ่นดิน 
โครงการที่ ๒.๕    โครงการว่าจา้งที่ปรึกษาเพื่อจัดท าโปรแกรมการค านวณต้นทุนต่อผลผลิตด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการประเมินความส าเร็จของการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การรักษาระดับการให้บริการ 
(Serviceability) ของระบบ
ทางหลวง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยกระดับ NMTIC เพื่อบูรณา
การและเพิ่มคณุค่าข้อมลู
คมนาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
สร้าง Digital Government 
Platform เพื่อยกระดับงาน
บริการ บุคลากร และการ
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
สร้างสังคมคุณภาพ 
ที่ท่ัวถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์การพั นาระบบ ICT ขององค์กร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 

 
ยุทธศาสตร์ในการ
พั นาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษ กิจและสังคม 
 

 ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool :  
 PART) และการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลระดับกรม  
 (Department Personnel Information System : DPIS) เพิ่มเตมิในส่วน
ที่ไม่มีอยู่ในระบบงานมาตรฐานของส านักงาน ก.พ. 

โครงการที่ ๒.๖    โครงการจดัหาและตดิตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 
โครงการที่ ๒.๗    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานด้านกฎหมาย 
โครงการที่ ๒.๘    โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document 

Management System : EDMS) 
โครงการที่ ๒.๙    โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office) 
โครงการที่ ๒.๑๐  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ 
โครงการที่ ๒.๑๑  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พั นาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โครงการที่ ๒.๑๒   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (EIS/BI) 
โครงการที่ ๒.๑๓   โครงการพัฒนาระบบบรหิารผลการด าเนินงานของกรมทางหลวง (Balanced 

scorecard : BSC) 
โครงการที่ ๒.๑๔   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

การวางแผนและเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พั นานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองานวิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways) 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ จัดหาและพั นา นวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวงอย่าง

ต่อเนื่อง 
โครงการที่ ๓.๑    โครงการงานจดัตั้งศูนย์บริหารจดัการจราจรและอุบัติเหตุ 
โครงการที่ ๓.๒    โครงการพัฒนาระบบบรหิารแผนงานสร้างทางและสร้างสะพาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาระบบทางหลวง 
ที่เช่ือมต่อ (Connectivity) 
เข้าถึง (Accessibility) และ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
พัฒนา Digital Logistics  
มุ่งสู่การเป็น Smart 
Corridor ของภูมิภาค และ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
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โครงการที่ ๓.๓    โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารแผนงาน (Plannet)  
โครงการที่ ๓.๔    โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดข้อมูลโครงการแผนพัฒนาทางหลวง  

(Project Management Systems : PMS)  
โครงการที่ ๓.๕    โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบสนับสนุนงานส ารวจและออกแบบ  
โครงการที่ ๓.๖    โครงการพัฒนาพิกัดหลักฐานดา้นภูมิสารสนเทศ (GPS) ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 
โครงการที่ ๓.๗    โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการกรรมสิทธ์ิที่ดิน  
โครงการที่ ๓.๘    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสร้างทาง  
โครงการที่ ๓.๙    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสร้างสะพาน  
โครงการที่ ๓.๑๐  โครงการพัฒนาระบบประเมินผลงานโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง 
โครงการที่ ๓.๑๑  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบ ารุงรักษาทาง  
โครงการที่ ๓.๑๒ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบ ารุงรักษาสะพาน 
โครงการที่ ๓.๑๓  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบตดิตามการบริหารงานบ ารุงปกติ 
โครงการที่ ๓.๑๔  โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง 

(Road net) 
โครงการที่ ๓.๑๕  โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบ ารุงทาง (TPMS)   
โครงการที่ ๓.๑๖  โครงการบ ารุงรักษาระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง (Highway Registration 

Information System : HRIS) 
โครงการที่ ๓.๑๗  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส านักบริหารบ ารงุทาง 
โครงการที่ ๓.๑๘  โครงการบ ารุงรักษาระบบการจัดการทรัพย์สินนอกเขตทาง  
โครงการที่ ๓.๑๙  โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวง  
โครงการที่ ๓.๒๐  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส านักอ านวยความ

ปลอดภัย 

คล่องตัว (Mobility) อย่างมี
คุณภาพและตรงความต้องการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การรักษาระดับการให้บริการ 
(Serviceability) ของระบบ
ทางหลวง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหาร
จัดการองค์กร (Ogranization 
Management) อย่างมี 
ธรรมาภิบาล 
 

สนับสนุนเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
พัฒนา Smart Mobility มุ่ง
สู่การเป็นต้นแบบ Smart 
City ควบคู่กับการสนับสนุน 
Inclusive Transport 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยกระดับ NMTIC เพื่อบูรณา
การและเพิ่มคณุค่าข้อมลู
คมนาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
สร้าง Digital Government 
Platform เพื่อยกระดับงาน
บริการ บุคลากร และ 
การบริหารจัดการ 
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โครงการที่ ๓.๒๑  โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Highway 
Safety Management System : HSMS)  

โครงการที่ ๓.๒๒  โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง (HAIMS) 
โครงการที่ ๓.๒๓  โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศปริมาณจราจร (Traffic Information 

Management System : TIMS) และระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง 
(RIMS) บนอุปกรณ์พกพา 

โครงการที่ ๓.๒๔  โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ ๒ 
(EMS) 

โครงการที่ ๓.๒๕  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส านักวเิคราะห์และ
ตรวจสอบ 

โครงการที่ ๓.๒๖  โครงการบ ารุงรักษาระบบควบคุมมาตรฐานงานบ ารุงทางส่วนตรวจสอบและ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรม 

โครงการที่ ๓.๒๗  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชน 
โครงการที่ ๓.๒๘  โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ 
โครงการที่ ๓.๒๙  โครงการบ ารุงรักษาระบบให้บริการและทดสอบวัสดุแบบจดุเดียวเบด็เสร็จ  
โครงการที่ ๓.๓๐  โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี

เพื่อการบริหารจัดการ (ACC+EMS+MIS) 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ น าเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือก้าวไปสู่ระบบขนส่ง   

 อัจฉริยะ 
โครงการที่ ๓.๓๑  โครงการพัฒนาระบบบรหิารและจัดการข้อมลูเพื่อการให้บริการระบบเก็บค่า

ผ่านทางอัตโนมตัิข้ามโครงข่าย ระยะที่ ๑ 
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โครงการที่ ๓.๓๒  โครงการบ ารุงรักษาระบบเพื่อสนบัสนุนการจดัเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

โครงการที่ ๓.๓๓  โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบ ารุงรักษาโครงข่าย
สายทาง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

โครงการที่ ๓.๓๔  โครงการบ ารุงรักษาระบบเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานภารกิจสนบัสนุนกอง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

โครงการที่ ๓.๓๕  โครงการบ ารุงรักษาระบบอ านวยความสะดวก และความปลอดภัย ให้แก่
ผู้ใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างมาตร านการให้บริการด้าน ICT 
กลยุทธ์ที่  ๔.๑  เสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ 

โครงการที่ ๔.๑    โครงการจดัจ้างท่ีปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โครงการที่ ๔.๒    โครงการจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 กรมทางหลวง ป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
โครงการที่ ๔.๓    โครงการจดัจ้างท่ีปรึกษาจดัท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล  กรมทางหลวง  
 ปี พ.ศ.  ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 
โครงการที่ ๔.๔    โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)  
โครงการที่ ๔.๕   โครงการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีปรึกษาของกรมทางหลวง 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ผลักดันนโยบายด้านการจัดท ามาตร านและการบรูณาการข้อมูล 
โครงการที่ ๔.๖    โครงการจดัท ามาตรฐานข้อมลูและการบูรณาการข้อมูล 
โครงการที่ ๔.๗    โครงการจดัท ามาตรฐานข้อมลูด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) ส าหรบั 
 กรมทางหลวง 
โครงการที่ ๔.๘    โครงการบรูณาการข้อมลูภูมสิารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การรักษาระดับการให้บริการ 
(Serviceability) ของระบบ
ทางหลวง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การยกระดับความปลอดภัย 
(Safety) ของระบบทางหลวง
อย่างบูรณาการ 

 

ยทุธศาสตร์ที่ ๓  
สร้าง Digital Transport 
Ecosystem เพื่อพัฒนา
ประชาชนและ
ผู้ประกอบการด้านคมนาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
สร้างสังคมคุณภาพ 
ที่ท่ัวถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
สร้างความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
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โครงการที่ ๔.๙    โครงการบรูณาการข้อมลูหน่วยงานภายนอก (Data Integration Gateway) 
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงการที่ ๔.๑๐  โครงการเพิม่ขีดความสามารถระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่อการเดนิทาง 
โครงการที่ ๔.๑๑  โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเ์พื่องานบริการ (DOH to  

Travel) 
โครงการที่ ๔.๑๒  โครงการพัฒนาระบบบริการขออนุญาตกระท าการใดๆ ในเขตทางหลวง  
 (e-Service)  
โครงการที่ ๔.๑๓  โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารข้อมูลการขึ้นทะเบียนผูร้ับเหมา

อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและความโปร่งใส 
โครงการที่ ๔.๑๔  โครงการพัฒนาการจดทะเบียนผูร้บัเหมาด้วยระบบดิจิทัล แบบบรูณาการ

ระยะที่ ๑ (ตรวจสอบเครื่องมือและเครื่องจักรส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา) 

โครงการที่ ๔.๑๕ โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมทางหลวงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Web 
Accessibility) 

โครงการที่ ๔.๑๖  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบรอ้งเรียนร้องทุกข์ 
โครงการที่ ๔.๑๗  โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ 

ส าหรับประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลแบบบรูณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT 
กลยุทธ์ที่ ๕.๑  ปรับเปลี่ยนการพั นาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษ กิจและสังคม

ดิจิทัล 
โครงการที่ ๕.๑    โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงลึกแก่บุคลากรดา้น 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาส่งเสริมระบบ
บริหารจัดการองค์กร 
(Ogranization Management) 
อย่างมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
สร้าง Digital Government 
Platform เพื่อยกระดับงาน
บริการ บุคลากร และการ
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั  
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  ๑๒๗ 
 

ยุทธศาสตร์การพั นาระบบ ICT ขององค์กร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 

 
ยุทธศาสตร์ในการ
พั นาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษ กิจและสังคม 
 

โครงการที่ ๕.๒    โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหารของ 
 กรมทางหลวง 
โครงการที่ ๕.๓    โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทั่วไป (Non-IT) 

ของกรมทางหลวง 
โครงการที่ ๕.๔    โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
โครงการที่ ๕.๕    โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการการฝึกอบรม (Training  

 Management System: TMS) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
สร้างสังคมคุณภาพ 
ที่ท่ัวถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
สร้างความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
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  ๑๒๘ 
 

บทที่ ๘ 
ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ตารางท่ี ๘-๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน ICT 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ปรับปรุงและพั นาโครงสร้างพื น านเพ่ือสนับสนนุการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
โครงการที่ ๑.๑ 
โครงการจดัหาซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ ์

เพื่อให้กรมทางหลวงมีซอฟต์แวร์ 
ที่ถูกต้องตามกฎหมายใช้งาน 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - - -  ๑. จ านวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ที่ได้รับการจัดหาเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

๒. ความพึงพอใจของ
บุคลากรผู้ใช้ซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ท่ีไดร้ับการจัดหา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- 

โครงการที่ ๑.๒ 
โครงการจัดหาระบบ 
คอมพิวแตอร์ลูกข่ายเสมือน
ส าหรับส านักงาน  

๑. เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน
และ Technology ระบบ
คอมพิวเตอรล์ูกข่ายจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ปกตไิป
เป็นระบบคอมพิวเตอร ์
ลูกข่ายเสมือน 

๒. การบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอรล์ูกข่ายเป็นแบบ
รวมศูนย์ดูแลแกไ้ขปัญหา
และให้บริการง่ายขึ้น 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - - - -  ๑. บุคลากรในส่วนกลางที่
ท างานส านักงานใช้ระบบ
คอมพิวเตอรล์ูกขา่ยเสมือน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
ในปีงบประมาณที่เริ่ม
โครงการ 

๒. ความพึงพอใจของ
บุคลากรในการใช้ระบบ
คอมพิวเตอรล์ูกขา่ยเสมือน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

โครงการที่ ๑.๖  
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing 
 
โครงการที่ ๑.๑๔  
โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการและรักษาความมั่นคง
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  ๑๒๙ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
 ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
โครงการที่ ๑.๓ 
โครงการจดัหา/ทดแทน 
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

๑. ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
ต่ า  

๒. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ให้กับบุคลากรได้
ใช้งานแบบ ๑ : ๑ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ      ๑. สามารถจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ได้ตามแผนงานท่ีก าหนด 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานมีไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

- 

โครงการที่ ๑.๔  
โครงการจ้างบ ารุงรักษา  
และซ่อมแซม แก้ไข ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เครือข่าย และซอฟต์แวร ์

ให้ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ของ
หน่วยงานกรมทางหลวงส่วนกลาง
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ MA MA MA MA MA ๑. จ านวนครั้งท่ีผู้ให้บริการ
เข้ามาดูแลบ ารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์เครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์ครบตาม
แผนงาน 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

- 

โครงการที่ ๑.๕ 
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์
ข้อมูล (Data Center) 

กรมทางหลวงมีห้องศูนย์ข้อมูล 
(Data Center) ที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยไดม้าตรฐานตามข้อ
ก าหนดการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการที่ด ี
ตามมาตรฐานสากล โดยค านึงถึง
กระบวนการจัดการห้องศูนย์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - - -  - ๑. กรมทางหลวงมีห้องศูนย์
ข้อมูล (Data Center)  
ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
ตามมาตรฐาน 

๒. ความพึงพอใจของ
หน่วยงานภายในท่ีน า
ระบบมาไว้ในห้องศูนย์

- 
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  ๑๓๐ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
ข้อมูล (Data Center) ให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2005 

ข้อมูลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
๗๐ 

๓. ความพึงพอใจของ
บุคลากรด้าน ICT กับ
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ และการ
ให้บริการหลังการ
ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

โครงการที่ ๑.๖  
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อ
รองรับ Cloud Computing 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้มี
ประสิทธิภาพเพียงพอรองรับ
ระบบสารสนเทศท่ีใช้งานใน
ปัจจุบันและงานท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

๒. การดูแลบริหารจัดการระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ของระบบสารสนเทศท าได ้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - - -   ๑. ลดต้นทุนค่าดูแล
บ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ที่ท างานอยู่บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
แบบ Cloud Computing  
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓. ความพึงพอใจของ
หน่วยงานเจ้าของระบบ
สารสนเทศท่ีท างานอยู่
บนเครื่องคอมพิวเตอร ์

- 
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  ๑๓๑ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
แม่ข่ายแบบ Cloud 
Computing  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

โครงการที่ ๑.๗ 
โครงการจดัหาระบบบรหิาร
จัดการฐานข้อมลูกลาง 
กรมทางหลวง 

๑. มีฐานข้อมูลกลาง บริการให้
ระบบสารสนเทศทุกระบบ 
มีการใช้ร่วมกัน 

๒. สามารถบ ารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูล และเครื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. สามารถลดความซับซ้อนการ
ส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศ
ได ้

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - - -  - ๑. มีระบบฐานข้อมลูกลาง 
๒. ระบบสารสนเทศมีการใช้

งานฐานข้อมูลกลาง
ร่วมกัน 

๓. มีฐานข้อมูลกลางที่มี
ประสิทธิภาพ 

๔. สัดส่วนระหว่างระบบ
สารสนเทศท่ีใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลกลางกับระบบ
สารสนเทศท้ังหมดไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
ในปีท่ี ๒ หลังจากการ
ด าเนินการและเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕ ในปีถัดไป 

- 

โครงการที่ ๑.๘ 
โครงการพัฒนาระบบส ารอง
และกู้คืนระบบจากอุบัตภิัย 
(DR Site) 

มีระบบส ารองและกู้คืนข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้
ทดแทนได้ หากเกิดปัญหากับข้อมูล
และระบบสารสนเทศหลัก 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - - - -  ๑. มีระบบสารสนเทศท่ีศูนย์
ข้อมูลส ารองที่สามารถ
ท างานทดแทนระบบ
สารสนเทศท่ีศูนย์ข้อมลู
หลักได ้

๒. สามารถลดความสญูเสีย
ข้อมูลจากปัญหาความ

- 
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  ๑๓๒ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
เสียหายของเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๙ 

๓. สามารถกู้ขอ้มูลที่เสียหาย
ได้ร้อยละ ๙๙.๙ และ
สามารถด าเนินการ
ภายในเวลาที่ก าหนด 

๔. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีระดับความ
เชื่อมั่นในเสถียรภาพของ
ระบบสารสนเทศอยู่ใน
ระดับดีหรือดมีาก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

โครงการที่ ๑.๙ 
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่ายส่วนกลาง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
เครือข่ายส่วนกลางให้สามารถ
รองรับภารกิจต่างๆ ของ 

  กรมทางหลวงได้ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - - -   ๑. สามารถด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

๒. ระบบเครือข่ายของ 
กรมทางหลวงสามารถ 
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

๓. หน่วยงานส่วนกลาง
สามารถใช้บริการระบบ
เครือข่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๓๓ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๑.๑๐ 
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่ายส่วนภูมภิาค 

เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน
ภูมิภาค 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - - -   ๑. โครงการสามารถ
ด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

๒. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานของส านักงาน
ภูมิภาคไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
๗๐ 

- 

โครงการที่ ๑.๑๑ 
โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษา
ระบบเครือข่ายหลัก
(Backbone) เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์กรมทางหลวง 

บ ารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ระบบ
เครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ  ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์กรมทางหลวง ให้
สามารถใช้งานได้ดี และมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - MA - - - ๑. จ านวนครั้งท่ีผู้ให้บริการ
เข้ามาดูแลบ ารุงรักษา
ระบบเครือข่ายหลัก 
(Backbone) และ
ซอฟต์แวร์ครบตาม
แผนงาน 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อผู้ให้บริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

- 

โครงการที่ ๑.๑๒ 
โครงการจดัหาบริการ
เครือข่าย  

เพื่อให้กรมทางหลวงมีระบบ
เครือข่ายเช่ือมโยงกับหน่วยงาน
ภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - - -   ๑. ระบบเครือข่ายของ 
กรมทางหลวงสามารถ 
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
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  ๑๓๔ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๒. ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พั นาความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื น านตามมาตร านสากล 
โครงการที่ ๑.๑๓ 
โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรักษา
ความปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

ระบบสารสนเทศท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องในการจัดเก็บข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งตรวจสอบ 
และพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานผ่าน
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมลู
ภายในกรมทางหลวงได้ ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมกับการใช้
งานระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายสื่อสารข้อมูล เช่น Anti-
Virus, Anti-Spam, IPS, Web 
filtering และ Application 
Control 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - - MA MA - ๑. จ านวนครั้งท่ีผู้ให้บริการ
เข้ามาดูแลบ ารุงรักษา
ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยเครือข่ายและ
ซอฟต์แวร์ครบตาม
แผนงาน 

๒. ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ต่อ
ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยเครือข่ายและ 
ซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

- 

โครงการที่ ๑.๑๔ 
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย ด้ า น เทค โน โลยี
สารสนเทศ 

๑. ระบบเครือข่ายมีความมั่นคง
ปลอดภัยจากการบุกรุกของผู้
ไม่ประสงค์ด ี

๒. บุคลากรมีความมั่นใจในการ
ใช้งานระบบสารสนเทศของ
กรมทางหลวง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - - -   ๑. มีอุปกรณ์ Security 
Gateway ตามแผนงาน 

๒. มีอุปกรณต์รวจสอบและ
พิสูจน์ตัวตนส าหรับ
ผู้ใช้งานตามแผนงาน 

- 
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  ๑๓๕ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๓. สามารถระบุปญัหาช่อง

โหว่ไดร้้อยละ ๑๐๐ 
๔. สามารถปิดช่องโหว่ใน

ระบบเครือข่ายที่มีความ
เสี่ยงสูงได้ตามแผนงาน
ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. กรมทางหลวงมีการ
ประกาศนโยบายใช้ตัว
ควบคุมตามมาตรฐาน 
ISO 27000 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 

โครงการที่ ๑.๑๕ 
โครงการจดัจ้างติดตั้งระบบ
จัดเก็บข้อมลูการจราจรทาง
คอมพิวเตอร์เพื่อเพ่ิมระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 
ระยะที่ ๒ 

สามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ส าหรับเครือข่าย
ของหน่วยงานกรมทางหลวงใน
ภูมิภาคจ านวน ๑๐๗ หน่วยงาน  
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  - - - - ๑. จัดเก็บข้อมลูการจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ส าหรับ
เครือข่ายของหน่วยงาน
กรมทางหลวง ในภูมิภาค
จ านวน ๑๐๗ หน่วยงาน 

๒. ด าเนินการได้ตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. รายงานจ านวนของการ
บุกรุกโดยผ่านเข้าถึง
เครือข่ายภายในของ 
กรมทางหลวงเป็นศูนย ์
 

- 
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  ๑๓๖ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๑.๑๖ 
โครงการจ้างเหมาจดัระเบียบ
อุปกรณ์เครือข่ายและ
สายสญัญาณของหน่วยงานใน
ภูมิภาค กรมทางหลวง 
ระยะที่ ๒ 

เพื่อจัดระเบียบอุปกรณ์เครือข่าย
และสายสญัญาณ ที่ติดตั้งตาม
หน่วยงานในภูมิภาคของกรมทาง
หลวง จ านวน ๖๙ หน่วยงานให้
เป็นระเบียบและง่ายต่อการ
บ ารุงรักษา 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  - - - - ๑. อุปกรณ์เครือข่ายและ
สายสญัญาณของ
หน่วยงานในภูมิภาค 
กรมทางหลวงได้รับการ
จัดระเบียบ จ านวน ๖๙ 
หน่วยงาน 

๒. ด าเนินการไดต้าม
แผนงานท่ีก าหนด 
ไว้ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ระยะเวลาในการ
แก้ปัญหาระบบเครือข่าย
ด้านสายน าสญัญาณเร็ว
ขึ้นกว่าเดิมร้อยละ ๕๐ 

- 

โครงการที่ ๑.๑๗ 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบ 
Central System (CS) และ
ระบบ Head Quarters (HQ) 
พร้อมเชื่อมต่อระบบเดมิ 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
ระบบ Central System (CS) 
และระบบ Head Quarters (HQ) 
พร้อมเช่ือมต่อระบบเดิม 

กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง 

-  - - - ๑. ระบบ Central System 
(CS) และระบบ Head 
Quarters (HQ) มีพื้นท่ี
รองรับข้อมูลในอนาคต 

๒. ระบบเก็บเงินค่าผ่านทาง
แบบอัตโนมัติ (ETC) 
ขยายการให้บริการครบ
ร้อยละ ๑๐๐ ตามความ
ต้องการ 

- 
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  ๑๓๗ 
 

ตารางที่ ๘-๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงการที่ ๒.๑ 
โครงการพัฒนาระบบวางแผน
บริหารทรัพยากรองค์กร ส่วน
งานด้านการเงินบัญชีและ
พัสด ุ

กรมทางหลวงมีระบบการจัดการ
ทรัพยากรองค์กร ส่วนงานด้าน
การเงิน การบัญชี และพัสดุ ให้
สามารถฏิบัติงานตามกระบวนงาน
หลักด้านการงบประมาณ การเงิน 
การบัญชี และพัสดุไดต้าม
หลักเกณฑ์ และแนวทางการ
ก ากับดูแลที่ดีในหน่วยงานภาครัฐ 

๑. กองการเงินและบัญช ี
๒. กองการพัสด ุ
๓. ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๔. หน่วยงานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

- - -   ๑. มีรายงานผลการศึกษา
ระบบปัจจุบัน (AS-IS 
Current Business 
Process) กระบวนการ
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบ ERP และการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ให้มีความเหมาะสม 

๒. มีข้อก าหนดการจา้ง
พัฒนาระบบวางแผน
บริหารทรัพยากรองค์กร 
ในส่วนงานด้านการเงิน 
การบัญชี และพสัด ุ

๓. มีระบบการจัดการ
ทรัพยากรองค์กร ใน
ส่วนงานด้านการเงิน 
การบัญชี และพสัดุ 
ของกรมทางหลวง ใน
รูปแบบ Enterprise 
System 

โครงการที่ ๑.๖ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  
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  ๑๓๘ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๔. ความพึงพอใจของ

ผู้บริหารและผู้ใช้ระบบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๒.๒ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
โครงการก่อสร้าง 

กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศ
เพื่อส าหรับติดตามงบประมาณ
เงินกู้ของส านักแผนงาน 
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
และส านักบริหารโครงการ 
ทางหลวงระหว่างประเทศ 

๑. ส านักแผนงาน 
๒. กองทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง 
๓. ส านักบริหารโครงการ

ทางหลวงระหว่าง
ประเทศ 

๔. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - -  - ๑. สามารถพัฒนาระบบ
ติดตามงบประมาณ
เงินกู้ได้ตามแผนงาน 
ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 
๑๐๐ 

๒. สามารถเชื่อมโยงข้อมลู
เงินกู้จากส านักแผนงาน 
กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง และ
ส านักบริหารโครงการ
ทางหลวงระหว่าง
ประเทศได้ร้อยละ 
๑๐๐ 

๓. สามารถติดตามการ
บริหารจดัการเงินกู้จาก
ส านักแผนงาน  
กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง และ
ส านักบริหารโครงการ
ทางหลวงระหว่าง
ประเทศได้ร้อยละ ๑๐๐  

โครงการที่ ๑.๖ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๓๙ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๔. ผู้ใช้งานระบบมีความ

พึงพอใจในการใช้งาน
ระบบตดิตาม
งบประมาณเงินกู้ ใน
ระดับดี ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

๕. ผู้ใช้งานระบบมีความ
เชื่อมั่นในข้อมูลของ
ระบบตดิตาม
งบประมาณเงินกู้  
ร้อยละ ๑๐๐ 

โครงการที่ ๒.๓ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบ
โปรแกรมบริหารงานด้าน
บัญชีพัสด ุ

เพื่อท าการบ ารุงรักษาระบบ
โปรแกรมบริหารงานด้านบัญชี
พัสดุให้สามารถใช้งาน 
ได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

กองการพัสด ุ
 

- - - MA MA ๑. มีรายงานการ
บ ารุงรักษาระบบ
โปรแกรมบริหารงาน
ด้านบัญชีพัสด ุ

๒. ระบบโปรแกรม
บริหารงานดา้นบัญชี
พัสดุให้สามารถท างาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

- 

โครงการที่ ๒.๔ 
โครงการพัฒนาระบบตดิตาม
ผลการด าเนินงานขออนุมตัิ
ถอนคืนรายได้แผ่นดิน 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใน
การควบคุมและติดตามผลการ
ด าเนินการเพื่อขออนุมัติถอนคืน
เงินรายได้แผ่นดินของกรมทาง

กองการเงินและบัญช ี
 

 - - MA MA ๑. สามารถพัฒนาระบบ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานขออนุมัติ
ถอนคืนรายได้แผ่นดิน

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๔๐ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
หลวงให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบ 
ที่กรมบัญชีกลาง ก าหนดในเรื่อง
การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน 

ได้ตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. สามารถขออนุมัติถอน
คืนเงินรายได้แผ่นดิน
ด าเนินการทันได้
ปีงบประมาณร้อยละ 
๘๐ 

๓. ผู้ใช้งานระบบมีความพึง
พอใจในการใช้งาน
ระบบตดิตามผลการ
ด าเนินงานขออนุมัติ
ถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ในระดับดี ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

๔. ความเชื่อมั่นของ
ผู้ใช้งานระบบต่อข้อมลู
ของระบบติดตามผล
การด าเนินงานขอ
อนุมัติถอนคืนรายได้
แผ่นดิน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๔๑ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๒.๕ 
โครงการว่าจา้งที่ปรึกษาเพื่อ
จัดท าโปรแกรมการค านวณ
ต้นทุนต่อผลผลิตดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
ตามแนวทางการประเมิน
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ 
(Performance 
Assessment Rating Tool : 
PART) และการพัฒนา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(Department Personnel 
Information System : 
DPIS) เพิ่มเตมิในส่วนท่ีไมม่ี
อยู่ในระบบงานมาตรฐานของ
ส านักงาน ก.พ. 

เพื่อให้กรมทางหลวงมีระบบ
โปรแกรมที่สามารถค านวณต่อ
หน่วยผลผลิตด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเน้นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคล 

กองการเจ้าหน้าที ่ -  - MA MA ๑. มีรายงานการ
บ ารุงรักษาระบบ
โปรแกรมการค านวณ
ต้นทุนต่อผลผลิตดา้น
การบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามแนวทาง
การประเมิน
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(Performance 
Assessment Rating 
Tool : PART) และการ
พัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศทรัพยา
บุคคลระดับกรม 
(Department 
Personnel 
Information System 
: DPIS) เพิ่มเติมในส่วน
ที่ไม่มีอยู่ในระบบงาน
มาตรฐานของ
ส านักงาน ก.พ. 
 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๔๒ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๒. ระบบโปรแกรมการ

ค านวณต้นทุนต่อ
ผลผลติด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตาม
แนวทางการประเมิน
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(Performance 
Assessment Rating 
Tool : PART) และการ
พัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม 
(Department 
Personnel 
Information System 
: DPIS) เพิ่มเติมในส่วน
ที่ไม่มีอยู่ในระบบงาน
มาตรฐานของ
ส านักงาน ก.พ. 
สามารถท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 
๘๐ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๔๓ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๒.๖ 
โครงการจดัหาและตดิตั้ง
ระบบประชุมทางไกล (Video 
Conference) 

ด าเนินการจัดหาและติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล 
(Video Conference) ใน
ส านักงานทางหลวง  
แขวงทางหลวง ศูนย์สร้างทาง 
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน  
และศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - -  - MA ๑. มีระบบประชุมทางไกล 
(Video Conference) 
ครบทุกส านักงาน 
ทางหลวง 
แขวงทางหลวง  
ศูนย์สรา้งทาง และศูนย์
สร้างสะพาน  

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบประชุม
ทางไกล (Video 
Conference)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

- 

โครงการที่ ๒.๗ 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานด้านกฎหมาย 

ส านักกฎหมายกรมทางหลวงมี
ระบบสารสนเทศงานคดีที่ทันสมัย
และมีการบูรณาการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน
กฎหมาย สามารถใช้งาน
ฐานข้อมูลร่วมกัน และรองรับการ
ขยายงานในอนาคตที่ตอบสนอง
การใช้บริการของบุคลากรและผู้
มาติดต่อราชการได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นย า และเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาที่วางไว ้

๑. ส านักกฎหมาย 
๒. ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- -  - MA ๑. มีระบบสารสนเทศงาน
ด้านกฎหมาย 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศงานด้าน
กฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๔๔ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๒.๘ 
โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Document 
Management System : 
EDMS) 

เพื่อให้ทุกหน่วยงานใน 
กรมทางหลวงสามารถจัดเก็บ 
ติดตาม สืบค้นเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - - -  - ๑. มีระบบจดัเก็บเอกสาร
เล็กทรอนิกส์  
(Electronic 
Document 
Management 
System : EDMS) 

๒. จ านวนหน่วยงานเข้าใช้
ระบบจัดเก็บเอกสาร
เล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ทุกปีของ
หน่วยงานท้ังหมด 

๓. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ
จัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

โครงการที่ ๑.๖  
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  

โครงการที่ ๒.๙ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบส านักงานอัตโนมตัิ  
(e-office) 

ทุกหน่วยงานในกรมทางหลวง
สามารถใช้งานระบบส านักงาน
อัตโนมัติ (e-Office) ได้ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - - -  - ๑. ระบบส านักงาน
อัตโนมัติ (e-Office) 
ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้รองรับ
การใช้งานของทุก
หน่วยงานใน 
กรมทางหลวง 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๔๕ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๒. มีหน่วยงานในกรมทาง

หลวงเข้าใช้งานระบบ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
หน่วยงาน 

๓. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ
ส านักงานอัตโนมตัิ  
(e-Office) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๒.๑๐ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ

๑. เพื่อให้ระบบห้องสมดุอัตโนมัติ
มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

๒. เพื่อให้ผู้ใช้งานห้องสมุดของ
กรมทางหลวงสามารถ ยมื-คืน 
สืบค้น และเข้าถึง
ทรัพยากรห้องสมดุได้อย่าง
สะดวก (Online Self 
Service) 

๓. เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการห้องสมุดให้ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ และสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 

 

ส านักวิจัยและพัฒนา 
งานทาง 
 

- - - -  ๑. กรมทางหลวงมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิ

๒. มีผู้ใช้งานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัตมิาก
ขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐  

๓. ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๔๖ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๒.๑๑ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานได้ทั่ว
ประเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - - -  - ๑. มีระบบบริหารงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส ์

๒. ความพึงพอใจของผู้ใช
งานระบบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๑.๖  
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing 
 
โครงการที่ ๒.๘ 
โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Document 
Management System : 
EDMS) 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พั นาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โครงการที่ ๒.๑๒ 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บรหิาร 
(EIS/BI) 

๑. พัฒนาระบบคลังข้อมูลที่
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ในมิติ
ด้านการบริหารงานของ 
กรมทางหลวง เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลให้กับผู้บริหารในการ
ตัดสินใจด้านการบริหารงาน 
ในทุกๆ ด้าน 

๒. มีการบูรณาการข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลต่างๆ โดยจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง
เพื่อให้ผู้บริหารใช้ระบบฯ  

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - - - -  ๑. มีระบบสารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหาร (EIS/BI) 
ที่มีข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้บริหารที่ใช้งานระบบ
สารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร (ESI/BI)   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๑.๖  
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๔๗ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ และ
การบริหารงานให้ถูกต้อง 
รวดเร็ว และสามารถติดตาม
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

โครงการที่ ๒.๑๓ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
ผลการด าเนินงานของ 
กรมทางหลวง (Balanced 
scorecard : BSC) 

ระบบสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการ
องค์กร โดยรวบรวมเช่ือมโยงข้อมูล
ผลการด าเนินการตัวช้ีวัดเชิงกล
ยุทธ์และการด าเนินงานตามการ
บริหารองค์กร ส าหรับประเมินและ
ตรวจสอบ เพื่อให้สามารถที่จะ
ตัดสินใจได้ดีขึ้น 

ส านักงานพัฒนาระบบ
บริหาร 

- - -  - ๑. มีระบบบริหารผลการ
ด าเนินงานของ 
กรมทางหลวง 
(Balanced scorecard 
: BSC) 

๒. สามารถพัฒนาระบบ
บริหารผลการ
ด าเนินงานของ 
กรมทางหลวง 
(Balanced scorecard 
: BSC) ได้ตามแผนท่ี
ก าหนด 

๓. จ านวนระบบท่ีบูรณา
การข้อมูลสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
ผลงานตั้งแตร่ะดับ
องค์กรจนถึงหน่วยงาน
ย่อย  

โครงการที่ ๑.๖  
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๔๘ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๔. จ านวนตัวช้ีวัดที่

สามารถจัดท าผลการ
ด าเนินการตัวช้ีวัด
เชิงกลยุทธ์และการ
ด าเนินงานตามธรุกิจ
ขององค์กรที่กระจายลง
สู่การประเมินและ
ตรวจสอบระดับ
หน่วยงานย่อย 

โครงการที่ ๒.๑๔ 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
วางแผนและเบิกจ่าย
งบประมาณของกรมทางหลวง 

กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศ 
ที่สามารถรวบรวม สรุป และ
รายงานวงเงินงบประมาณคงเหลือ 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
และการกันเงินเหลื่อมป ี

กองการเงินและบัญช ี
 
 
 

-  - MA MA ๑. มีระบบสารสนเทศ
ส าหรับผู้บรหิาร เพื่อ
วิเคราะหร์ะสิทธิภาพ
การวางแผนและ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของกรมทางหลวง 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

- 

 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๔๙ 
 

ตารางที่ ๘-๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways) 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ จัดหาและพั นา นวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวงอย่างต่อเนื่อง 
โครงการที่ ๓.๑  
โครงการงานจดัตั้งศูนย์บริหาร
จัดการจราจรและอุบตัิเหตุ 

๑. มีอุปกรณเ์พื่อการบรหิาร
จัดการจราจรและอุบตัิเหตุ 
บนทางหลวงหมายเลข ๑ 
และหมายเลข ๒ ช่วง
กรุงเทพมหานคร – 
นครราชสมีา รวมถึงเช่ือมต่อ
การท างานเข้าสู่ศูนย์บริหาร
จัดการจราจรและอุบตัิเหตุ 

๒. ปรับแต่งอุปกรณ์ส าหรับการ
ควบคุมสั่งการการท างาน
ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการ
จราจรและอุบตัิเหต ุ

๓. จัดตั้งศูนย์บริหารจดัการ
จราจรและอุบตัิเหตุชั่วคราว
ส าหรับด าเนินการระบบท่ีมี
การติดตั้งก่อนการด าเนิน
โครงการ และที่จะติดตั้งใน
โครงการ 

ส านักอ านวยความ
ปลอดภัย 

-  - MA MA ๑. มีอุปกรณเ์พื่อการ
บริหารจดัการจราจร
และอุบัตเิหตุบน 
ทางหลวงหมายเลข ๑ 
และหมายเลข ๒ ช่วง
กรุงเทพมหานคร – 
นครราชสมีา รวมถึง
เชื่อมต่อการท างานเข้า
สู่ศูนย์บรหิารจดัการ
จราจรและอุบตัิเหต ุ

๒. มีศูนย์บริหารจดัการ
จราจรและอุบตัิเหตุ
ช่ัวคราว 

๓. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
สนับสนุนศูนย์บริหาร
จัดการจราจรและ
อุบัติเหตไุม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 
 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๕๐ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๓.๒ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
แผนงานสร้างทางและสร้าง
สะพาน 

๑. เพื่อให้การบริหารจัดการ
บ ารุงรักษาฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศมีความ
สะดวกขึ้น 

๒. เพื่อให้การส ารองฐานข้อมูล 
มีประสิทธิภาพขึ้น 

ส านักแผนงาน 
 
 

- - -  - ๑. มีระบบบริหารแผนงาน
สร้างทางและสร้าง
สะพาน 

๒. มีระบบฐานข้อมลู
ทั้งหมดของส านัก
แผนงานอยู่บน 
Database Cloud 

๓. มีระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดของส านัก
แผนงานอยู่บน Cloud 
Computin 

๔. ความพึงพอใจของ
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมลู 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๑.๖  
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  

โครงการที่ ๓.๓ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบ
บริหารแผนงาน (Plannet) 

เพื่อบ ารุงรักษาระบบบริหาร
แผนงาน (Plannet) ให้ใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักแผนงาน - - - MA - ๑. มีรายงานการ
บ ารุงรักษาระบบ
บริหารแผนงาน 
(Plannet) 

๒. ระบบบรหิารแผนงาน 
(Plannet) สามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง
มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๕๑ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๓.๔ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบ
บริหารจัดข้อมูลโครงการ
แผนพัฒนาทางหลวง (Project 
Management Systems : 
PMS) 

เพื่อบ ารุงรักษาระบบบริหารจัด
ข้อมูลโครงการแผนพัฒนา 
ทางหลวง (Project Management 
Systems : PMS) ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักแผนงาน - - - MA - ๑. มีรายงานการ
บ ารุงรักษาระบบ
บริหารจดัข้อมูล
โครงการแผนพัฒนา 
ทางหลวง (Project 
Management 
Systems : PMS) 

๒. ระบบบรหิารจดัข้อมูล
โครงการแผนพัฒนา
ทางหลวง (Project 
Management 
Systems : PMS) 
สามารถท างานได้
อย่างต่อเนื่องมากกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

- 

โครงการที่ ๓.๕ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบสนบัสนุนงานส ารวจ
และออกแบบ 

๑. เพื่อกรมทางหลวงมรีะบบ
สารสนเทศสนบัสนุนงาน
ส ารวจและออกแบบ 

๒. เพื่อให้มีข้อมูลการตัดสินใจ 
การสืบค้น การติดตามการ
เปลี่ยนแปลง การบริหาร
จัดการข้อมลู รูปแบบรายงาน
ข้อมูล การส ารวจสภาพทาง 
การน าเข้าและส่งออกข้อมูล

ส านักส ารวจและ
ออกแบบ 

- - -  - ๑. ระบบสนบัสนุนงาน
ส ารวจและออกแบบ  
มีฟังก์ช่ันงานรองรับ
การท างานของส านัก
ส ารวจและอกแบบ 

๒. มีข้อมูลแบบแปลน
ก่อสร้างทาง/สะพาน
ในระบบฯ ใช้งาน

โครงการที่ ๑.๖  
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๕๒ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
ตามรูปแบบที่ก าหนด โดยให้
สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบ
เครือข่าย รองรับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน และแนวโนม้ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

ร่วมกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๒๐ ต่อปี  

๓. ความพึงพอใจในการใช้
งานระบบสนับสนุน
งานส ารวจและ
ออกแบบ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๓.๖ 
โครงการพัฒนาพิกัดหลักฐาน
ด้านภูมสิารสนเทศ (GPS) 
ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

๑. เพื่อให้กรมทางหลวงมีพิกัด
และค่าระดับความสูงให้อยู่ใน
ระบบข้อมลูสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ใหส้อดคล้องกับ
ฐานข้อมูลเดมิ 

๒. เพื่อให้กรมทางหลวงมีข้อมลู
พิกัดหลักฐานดา้น 
ภูมิสารสนเทศ (GPS) จ านวน 
๕,๐๐๐ หมุด (ทั่วประเทศ) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ -   MA MA ๑. มีฐานข้อมูลสารสนเทศ
ระบบโครงข่าย และ
สะพานโดยการจัดสร้าง
หมุดหลักฐานถาวร 
(Bench Mark) 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

- 

โครงการที่ ๓.๗ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการกรรมสิทธ์ิที่ดิน  

๑. มีระบบบริหารจัดการ
กรรมสิทธ์ิที่ดินสนับสนุนงาน
ตามภารกิจหลักของส านัก
จัดการกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

๒. ส านักจัดการกรรมสิทธ์ิที่ดิน
สามารถปฏิบัติงานไดร้วดเร็ว 
ทันการ และมีข้อมลูสนับสนุน
การท างานอย่างถูกต้อง 

ส านักจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 

- - -   ๑. มีระบบบริหารจัดการ
กรรมสิทธ์ิที่ดินท่ี
สามารถสนับสนุนงาน
บริหารกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

๒. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน
การเวนคืนเพื่อส่งมอบ
พื้นทีส่ าหรับก่อสร้าง
ทางสั้นลงกว่าเดิม 

โครงการที่ ๑.๖ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๕๓ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๓. มีการท างานประสานกัน

ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ได้
ข้อมูลในการบรหิารกรรมสิทธ์ิ
ที่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๒๐ เทียบกับ
ก่อนมีระบบบริหาร
จัดการกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

๓. ความพึงพอใจในการ 
ใช้งานระบบบริหาร
จัดการกรรมสิทธ์ิที่ดิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๓.๘ 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
สร้างทาง 

เพื่อให้ส านักสร้างทางมีระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการท างาน 
และมีข้อมูลด้านเส้นทางก่อสร้าง 
สถานะการก่อสร้างทางเผยแพร่ให้
หน่วนงงานภายนอก และ
ประชาชนทราบ 

๑. ส านักก่อสรา้งทาง 
ที่ ๑ 

๒. ส านักก่อสรา้งทาง 
ที่ ๒ 

- - -  - ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานสร้างทาง 

๒. จ านวนโครงการที่ส านัก
ก่อสร้างทางสามารถ
ตรวจติดตามการ
ด าเนินงานสร้างทาง 
ได้มากกว่าร้อยละ ๗๐ 
ของโครงการสร้างทาง
ทั้งหมดที่กรมทางหลวง
ด าเนินการ 

๓. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงาน 
สร้างทาง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๑.๖ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๕๔ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๓.๙ 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
สร้างสะพาน 

เพื่อให้ส านักก่อสร้างสะพานมี
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามระบวนการท างาน 
และมีข้อมูลด้านเส้นทางก่อสร้าง 
สถานะการก่อสร้างสะพานเผยแพร่
ให้หน่วยงานภายนอก และ
ประชาชนทราบ 

ส านักก่อสรา้งสะพาน - - -  - ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานสร้าง
สะพาน 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานสร้าง
สะพาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๑.๖ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  

โครงการที่ ๓.๑๐ 
โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผลงานโครงการ
ก่อสร้างของกรมทางหลวง 

๑. ให้ระบบประเมินผลงาน
ก่อสร้างความอ านวยความ
สะดวกในการจัดเก็บข้อมลูใน
ภาคสนามที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การจัดท ารายงานระหว่างการ
ก่อสร้าง 

๒. ให้ระบบประเมินผลงาน
ก่อสร้างออกรายงานใน
รูปแบบภูมสิารสนเทศ 

ส านักมาตรฐานและ
ประเมินผล 

 - - MA MA ๑. ระบบประเมินผลงาน
ก่อสร้างของกรมทาง
หลวงมีฟังก์ช่ันรองรับ
ในการจัดเก็บข้อมลูใน
ภาคสนาม และออก
รายงานในรูปแบบ 
ภูมิสารสนเทศ 
ที่เข้าใจง่าย 

๒. ความพึงพอใจ/ความ
สะดวกของผู้ประเมินที่
สามารถบันทึกข้อมูล
การประเมินใน
ภาคสนามได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๕๕ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๓. ความพึงพอใจของผู้ใช้

รายงานผลการ
ประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๓.๑๑ 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
บ ารุงรักษาทาง 

๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานบ ารุงทาง ของ
ส านักบริหารบ ารุงทาง 

๒. สามารถวางแผนการส ารวจ
ตรวจสอบทาง ท าแผนซ่อม
บ ารุง และจดัล าดับ
ความส าคญัของทางที่จะต้อง
ซ่อมบ ารุงได้สอดคล้อง
ระยะเวลาและงบประมาณที่
ได้รับ 

๓. เกิดการเชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนการน าเข้าข้อมลู 

๔. สามารถวางแผนการส ารวจ
ตรวจสอบทาง  
ท าแผนซ่อมบ ารุง และ
จัดล าดับความส าคัญของทาง
ที่จะต้องซ่อมบ ารุงได้

ส านักบริหารบ ารุงทาง - - -  - ๑. ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานบ ารุงทาง
ของส านักบริหารบ ารุง
ทาง 

๒. ส านักบริหารบ ารุงทาง
สามารถวางแผนการ
ส ารวจตรวจสอบทาง  
ท าแผนซ่อมบ ารุง และ
จัดล าดับความส าคัญ
ของทางที่จะต้องซ่อม
บ ารุงจากระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานบ ารุงทาง
ได้ทั้งหมดทุกแผนใน
แต่ละป ี

๓. ความพึงพอใจการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อ
รายงานสภาพการใช้
งาน และความเสียหาย
ของทางในด้านความ

โครงการที่ ๑.๖ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๕๖ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
สอดคล้องระยะเวลาและ
งบประมาณที่ไดร้ับ 

๕. เกิดการเชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องได้
เพื่อลดความซ้ าซ้อนการ
น าเข้าข้อมูล 
 

สะดวก คณุภาพข้อมลู 
และข้อมลูที่เป็น
ปัจจุบัน อยู่ในระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ ๗๐ 

๔. จ านวนระบบ
สารสนเทศท่ีเชื่อมโยง
กับระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนงานบ ารุง
ทางได้ร้อยละ ๗๐ ของ
ระบบท่ีจ าเป็นต้องใช้
งานข้อมูลร่วมกัน 

โครงการที่ ๓.๑๒ 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
บ ารุงรักษาสะพาน 

๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานบ ารุงสะพาน 
ของส านักก่อสร้างสะพาน 

๒. สามารถวางแผนการส ารวจ
ตรวจสอบสะพาน ท าแผน
ซ่อมบ ารุง และจัดล าดับ
ความส าคญัของสะพานท่ี
จะต้องซ่อมบ ารุงไดส้อดคล้อง
ระยะเวลาและงบประมาณที่
ได้รับ 

๓. เกิดการเชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศอ่ืน 

ส านักก่อสรา้งสะพาน 
 

- - -  - ๑. ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานบ ารุง
สะพานสนับสนุนเพื่อ
ประสิทธิภาพในการ
บ ารุงสะพาน ของ
ส านักก่อสรา้งสะพาน 

๒. ส านักก่อสรา้งสะพาน
สามารถวางแผนการ
ส ารวจตรวจสอบ
สะพาน ท าแผนซ่อม
บ ารุง และจดัล าดับ
ความส าคญัของ
สะพานท่ีจะต้องซ่อม

โครงการที่ ๑.๖ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๕๗ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนการน าเข้าข้อมลู 

บ ารุงจากระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานบ ารุง
สะพานได้ทั้งหมดทุก
แผนในแต่ละป ี

๓. ความพึงพอใจการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อ
รายงานสภาพการใช้
งาน และความเสียหาย
ของสะพานในด้าน
ความสะดวก คุณภาพ
ข้อมูล และข้อมลูที่
เป็นปัจจุบัน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ 

๔. จ านวนระบบ
สารสนเทศท่ีเชื่อมโยง
กับระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนงานบ ารุง
สะพานได้ร้อยละ ๗๐ 
ของระบบท่ีจ าเป็นต้อง
ใช้งานข้อมูลร่วมกัน 

 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๕๘ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๓.๑๓ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบตดิตามการบริหาร 
งานบ ารุงปกต ิ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามการ
บริหารงานบ ารุงปกติให้รองรับรหัส
บ ารุงทางใหม่ ระบบบัญชีสายทาง
ใหม่ และระบบสารสนเทศ
ทรัพย์สินทางหลวงที่ได้ท าการ
ปรับปรุงใหม่ได้อย่างสมบูรณ ์

ส านักบริหารบ ารุงทาง 
 

 - - MA MA ๑. มีระบบบริหารงาน
บ ารุงปกติสามารถ
รองรับการและใช้งาน
ร่วมกับระบบบัญชีสาย
ทางใหม่และระบบ
สารสนเทศทรัพยส์ิน 
ทางหลวงได ้

๒. มีระบบบริหารงาน
บ ารุงปกติสามารถ
รองรับการใช้งาน
ร่วมกับระบบบัญชีสาย
ทางใหม่ และระบบ
สารสนเทศทรัพยส์ิน
ทางหลวงที่ได้ท าการ
ปรับปรุงใหมไ่ด ้

๓. ความพึงพอใจผู้ใช้งาน
ระบบบริหารงานบ ารุง
ปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ 

- 

โครงการที่ ๓.๑๔ 
โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศโครงข่ายทางหลวง 
(Roadnet) 

ระบบสารสนเทศโครงข่าย 
ทางหลวง (Roadnet) มี
ประสิทธิภาพให้ทัดเทียมระบบงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณา
การเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ส านักบริหารบ ารุงทาง 
 

-  - MA MA ๑. ระบบสารสนเทศ
โครงข่ายทางหลวง 
(Roadnet) มีการ 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๕๙ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
ฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูล
ไปยังหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

บูรณาการเช่ือมโยง
ข้อมูลกับระบบ
สารสนเทศอ่ืนภายใน 
กรมทางหลวง 

๒. ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบฯไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๓.๑๕ 
โครงการปรับปรุงโปรแกรม
บริหารงานบ ารุงทาง (TPMS) 

๑. โปรแกรมบริหารงานบ ารุงทาง 
(TPMS) ที่ได้ปรับปรุงข้อมูล
พื้นฐาน ในโปรแกรม
บริหารงานบ ารุงทาง (TPMS) 
เช่น แบบจ าลองการ
เสื่อมสภาพทาง แบบจ าลอง
ผลกระทบจากมาตรฐานการ
ซ่อม และแบบจ าลอง
ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทาง เป็นต้น  
ให้มีความเป็นปัจจุบัน 

๒. โปรแกรมบริหารงานบ ารุงทาง 
(TPMS) สามารถตอบสนอง
ความต้องของผู้ใช้งาน  
ในการวิเคราะห์ด้วยรูปแบบ
และเงื่อนไขต่างๆ และมีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยน 
หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไงใน 

ส านักบริหารบ ารุงทาง 
 

 - - MA MA ๑. โปรแกรมบริหารงาน
บ ารุงทาง (TPMS)  
ที่ได้ปรับปรุงข้อมูล
พื้นฐาน 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

- 
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  ๑๖๐ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
การวิเคราะห์วิธีการซ่อมบ ารุง 
ได้โดยง่าย 

๓. โปรแกรมบริหารงานบ ารุงทาง 
(TPMS) รองรับการน าปจัจัย
ตลอดจนหลักเกณฑต์่างๆ 
ส าหรับใช้ในการเลือกวิธีการ
ซ่อมบ ารุงท่ีเหมาะสมกับ
ข้อมูลในปัจจุบันท่ีมีการ
ส ารวจข้อมลู และมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบอ่ืนๆ 
ของกรมทางหลวง และ
วิเคราะหค์วามต้องการ
งบประมาณบ ารุงทางของ 
กรมทางหลวง 

โครงการที่ ๓.๑๖ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ข้อมูลทะเบียนสายทาง 
(Highway Registration 
Information System : 
HRIS) 

เพื่อบ ารุงรักษาระบบข้อมูล
ทะเบียนสายทาง (Highway 
Registration Information 
System : HRIS) ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักแผนงาน - - - MA MA ๑. มีรายงานการ
บ ารุงรักษาระบบ
ข้อมูลทะเบียนสายทาง 
(Highway Registration 
Information System : 
HRIS) 

๒. ระบบข้อมลูทะเบียน
สายทาง (Highway 
Registration 
Information System 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๖๑ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
: HRIS) สามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง
มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

โครงการที่ ๓.๑๗ 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
ส านักบริหารบ ารุงทาง 

๑. เพื่อให้ส านักบริหารบ ารุงทาง
มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้
บริหารจดัการ ติดตามการ
ด าเนินงาน 

๒. เพื่อให้การบริหารจัดการ
บ ารุงรักษาฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศมีความ
สะดวกขึ้น 

๓. เพื่อให้การส ารองฐานข้อมูลมี
ประสิทธิภาพขึ้น 

ส านักบริหารบ ารุงทาง - - - -  ๑. มีระบบฐานข้อมลู
ทั้งหมดของส านัก
บริหารบ ารุงทางอยู่บน 
Database Cloud 

๒. มีระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดของส านัก
บริหารบ ารุงทางไปอยู่
บน Cloud 
Computing 

๓. ความพึงพอใจของ
ผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนงานส านัก
บริหารบ ารุงทาง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๑.๖ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  

โครงการที่ ๓.๑๘ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบการ
จัดการทรัพยส์ินนอกเขตทาง 

เพื่อท าการบ ารุงรักษาระบบการ
จัดการทรัพย์สินนอกเขตทาง ให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ 

ส านักบริหารบ ารุงทาง 
 

- - - MA MA ๑. มีรายงานการ
บ ารุงรักษาระบบการ
จัดการทรัพยส์ินนอก
เขตทาง 

- 
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  ๑๖๒ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๒. ระบบการจัดการ

ทรัพย์สินนอก 
เขตทางสามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง
มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

โครงการที่ ๓.๑๙ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์
ทรัพย์สินทางหลวง 

เพื่อท าการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยส์ินทาง
หลวง ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ส านักบริหารบ ารุงทาง - - - MA MA ๑. มีรายงานการ
บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์
ทรัพย์สินทางหลวง 

๒. ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ทรัพย์สิน
ทางหลวงสามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง
มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

- 

โครงการที่ ๓.๒๐ 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
ส านักอ านวยความปลอดภัย 

๑. เพื่อให้การบริหารจัดการ
บ ารุงรักษาฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศมีความ
สะดวกขึ้น 

๒. เพื่อให้การส ารองฐานข้อมูลมี
ประสิทธิภาพขึ้น 

ส านักอ านวยความ
ปลอดภัย 

- - - -  ๑. มีระบบฐานข้อมลู
ทั้งหมดของส านัก
อ านวยความปลอดภัย
อยู่บน Database 
Cloud 

๒. มีระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดของส านัก
บริหารอ านวยความ
ปลอดภัยอยู่บน 
Cloud Computing 

โครงการที่ ๑.๖  
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  
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  ๑๖๓ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๓. ความพึงพอใจของ

ผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนงานส านัก
อ านวยความปลอดภัย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๓.๒๑ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบ
บริหารจดัการความปลอดภัย
ทางถนน (Highway Safety 
Management System : 
HSMS) 

เพื่อบ ารุงรักษาระบบบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักอ านวยความ
ปลอดภัย 

- - - MA MA ๑. มีรายงานการ
บ ารุงรักษาระบบ
บริหารจดัการความ
ปลอดภัยทางถนน 

๒. ระบบบรหิารจดัการ
ความปลอดภัยทาง
ถนนสามารถท างานได้
อย่างต่อเนื่องมากกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

- 

โครงการที่ ๓.๒๒ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศอุบัตเิหตุบน 
ทางหลวง (HAIMS) 

เพื่อบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
อุบัติเหตุบนทางหลวง (HAIMS) ใช้
งานได้อย่างต่อเนื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักอ านวยความ
ปลอดภัย 
 

- - - MA MA ๑. มีรายงานการ
บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศอุบัตเิหตุ
บนทางหลวง (HAIMS) 

๒. ระบบสารสนเทศ
อุบัติเหตุบนทางหลวง 
(HAIMS) สามารถ

- 
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  ๑๖๔ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง
มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

โครงการที่ ๓.๒๓ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศปรมิาณจราจร 
(Traffic Information 
Management System : 
TIMS) และระบบรายงาน
อุบัติเหตุบนทางหลวง (RIMS) 
บนอุปกรณ์พกพา 

๑. เพื่อบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศปรมิาณจราจร  
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อบ ารุงรักษาระบบรายงาน
อุบัติเหตุบนทางหลวง (RIMS) 
บนอุปกรณ์พกพาใช้งาน 
ได้อย่างต่อเนื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักอ านวยความ
ปลอดภัย 

- - - MA MA ๑. มีรายงานการบ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ
ปริมาณจราจร 

๒. มีรายงานการบ ารุงรักษา
ระบบรายงานอุบัติเหตุ
บนทางหลวง (RIMS) 
บนอุปกรณ์พกพา 

๓. ระบบสารสนเทศ
ปริมาณจราจรสามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง
มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

๔. ระบบรายงานอุบัติเหตุ
บนทางหลวง (RIMS) 
บนอุปกรณ์พกพา
สามารถท างานได้
อย่างต่อเนื่องมากกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

- 

โครงการที่ ๓.๒๔ 
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานภยัพิบัติและ
สถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ ๒ 
(EMS) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของระบบบริหารงานภัยพิบัติและ
สถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถ
รองรับความต้องการของผู้ใช้งาน 

ส านักบริหารบ ารุงทาง -  - MA MA ๑. กรมทางหลวงมีข้อมลู
สายทาง หมายเลข 
ทางหลวง ช่ือตอน  
ที่เป็นปัจจุบัน 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๖๕ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
ที่เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับ
ข้อมูลรวมถึงความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี และระบบ
สารสนเทศต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๓.๒๕ 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
ส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ 

๑. เพื่อให้การบริหารจัดการ
บ ารุงรักษาฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศมีความ
สะดวกขึ้น 

๒. เพื่อให้การส ารองฐานข้อมูลมี
ประสิทธิภาพขึ้น 

ส านักวิเคราะห์และ
ตรวจสอบ 

- - - -  ๑. มีระบบฐานข้อมูล
ทั้งหมดของส านัก
วิเคราะห์และตรวจสอบ
อยู่บน Database 
Cloud 

๒. มีระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดของส านัก
วิเคราะห์และ
ตรวจสอบอยูบ่น 
Cloud Computing 

๓. ความพึงพอใจของ
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนงานส านัก
วิเคราะห์และตรวจสอบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๑.๖  
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  

โครงการที่ ๓.๒๖ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ควบคุมมาตรฐานงานบ ารุง

เพื่อท าการบ ารุงรักษาระบบ
ควบคุมมาตรฐานงานบ ารุงทาง
ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทาง

ส านักวิเคราะห์และ
ตรวจสอบ 

- - - MA MA ๑. ระบบควบคุมมาตรฐาน
งานบ ารุงทางส่วน
ตรวจสอบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรมให้

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๖๖ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
ทางส่วนตรวจสอบและ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรม 

วิศวกรรมให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

สามารถใช้งานได้ตาม
ข้อตกลงระดบัการ
ให้บริการ ร้อยละ ๙๐ 
(Service Level 
Agreement : SLA 
90%) 

๒. ระดับความพึงพอใจใน
ระบบสารสนเทศไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๓. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๓.๒๗ 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการประชาชน 

เพื่อให้การบริการของกรมทางหลวง
เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง 
สะดวก รวดเร็ว 

๑. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒. เลขานุการกรม 

- - -  - ๑. มีศูนย์กลางแอปพลเิค
ชันท่ีตอบสนองความ
ต้องการผู้ใช้ 

๒. ความพึงพอใจของผู้ใช้
แอปพลิเคชัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๑.๖  
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับ Cloud 
Computing  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๖๗ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๓.๒๘ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศการวเิคราะห์และ
ทดสอบวัสด ุ

เพื่อท าการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศการวิเคราะห์และทดสอบ
วัสดุให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ส านักวิเคราะห์และ
ตรวจสอบ 
 

- - - MA - ๑. ระบบสารสนเทศการ
วิเคราะห์และทดสอบ
วัสดุให้สามารถใช้งาน
ได้ตามข้อตกลงระดับ
การให้บริการ ร้อยละ 
๙๐ (Service Level 
Agreement : SLA 
90%) 

๒. ความพึงพอใจในระบบ
สารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

๓. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

- 

โครงการที่ ๓.๒๙ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ให้บริการและทดสอบวัสดุ
แบบจุดเดยีวเบ็ดเสร็จ 

เพื่อท าการบ ารุงรักษาระบบ
ให้บริการและทดสอบวัสดุแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ ให้สามารถ 
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักวิเคราะห์และ
ตรวจสอบ 
 

- - - MA - ๑. ระบบให้บริการและ
ทดสอบวัสดุแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ สามารถ
ใช้งานได้ตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการ 
ร้อยละ ๙๐ (Service 
Level Agreement : 
SLA 90%) 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๖๘ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๒. ความพึงพอใจในระบบ

สารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

๓. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๓.๓๐ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบ
บริหารจดัการเครื่องจักรกล
และการเงินการบัญชีเพื่อการ
บริหารจดัการ 
(ACC+EMS+MIS) 

เพื่อท าการบ ารุงรักษาระบบบริหาร
จัดการเครื่องจักรกลและการเงิน
การบัญชีเพื่อการบริหารจัดการให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ 

ส านักเครื่องกลและ
สื่อสาร 

- - - MA MA ๑. ระบบบรหิารจดัการ
เครื่องจักรกลและ
การเงินการบญัชีเพื่อ
การบริหารจัดการให้
สามารถใช้งานได้ตาม
ข้อตกลงระดบัการ
ให้บริการ ร้อยละ ๙๐ 
(Service Level 
Agreement : SLA 
90%) 

๒. ความพึงพอใจในระบบ
สารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

๓. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
 
 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๖๙ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
กลยุท์ที่ ๓.๒ น าเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือก้าวไปสู่ระบบขนส่งอจัฉริยะ 
โครงการที่ ๓.๓๑ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
และจัดการข้อมลูเพื่อการ
ให้บริการระบบเก็บคา่ผ่าน
ทางอัตโนมัติข้ามโครงข่าย 
ระยะที่ ๑ 

ระบบ M-Pass ของกรมทางหลวง 
สามารถเช่ือมต่อข้อมูลกับระบบ 
Easy-Pass ของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย ประชาชนผู้ใช้ทาง
สามารถให้บัตรใบเดียวผ่านได้ทั้ง
สองเส้นทาง 

กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง 

 - - MA MA ๑. มีจ านวนผู้ใช้ทางใช้บัตร 
M-Pass เพื่อผ่านทาง
ของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยมากขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

๒. ผู้ใช้ทางที่ใช้บัตร  
M-Pass มีความ 
พึงใจในระบบฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๓. จ านวนผู้ใช้ทางที่ใช้บัตร 
M-Pass มากกว่า
จ านวนผู้ใช้ทางที่ใช้ 
เงินสด 

- 

โครงการที่ ๓.๓๒ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบเพื่อ
สนับสนุนการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง  
กองทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง 

เพื่อให้ระบบการจัดเก็บค่าผ่านทาง
ของกองทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองมีสภาพที่สมบูรณ์และพร้อม
ใช้งานเสมอ 

กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง 

- - - MA MA ๑. ปัญหาเกี่ยวกับระบบ
ฐานข้อมลูและระบบ
สนับสนุนการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง
กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ลดลง
เกิดขึ้นไดไ้มเ่กิน ๒ 
ครั้งต่อป ี

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๗๐ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
ฐานข้อมูลและระบบ
เพื่อสนับสนุนการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม
ผ่านทางไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

โครงการที่ ๓.๓๓ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บ ารุงรักษาโครงข่ายสายทาง 
กองทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง 

เพื่อให้โครงข่ายสายทางของกอง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมี
สภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
เสมอ 

กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง 

- - - MA MA ๑. ปัญหาเกี่ยวกับระบบ
ฐานข้อมูล และระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุน 
การบ ารุงรักษา
โครงข่ายสายทาง  
กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ลดลง 
เกิดขึ้นไดไ้มเ่กิน ๒ 
ครั้งต่อป ี

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุน 
การบ ารุงรักษา
โครงข่ายสายทาง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๗๑ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๓.๓๔ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ภารกิจสนับสนุนกองทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง 

เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกอง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมี
สภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
เสมอ 

กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง 

- - - MA MA ๑. ปัญหาเกี่ยวกับระบบ
เพื่อสนับสนุน การ
ด าเนินงานภารกิจ
สนับสนุนกองทาง
หลวงพิเศษระหว่าง
เมือง ลดลง เกดิขึ้นได้
ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อป ี

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบการ
ด าเนินงานภารกิจ
สนับสนุนกอง 
ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองอยู่ใน
ระดับดีและดีมาก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- 

โครงการที่ ๓.๓๕ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบ
อ านวยความสะดวก และ
ความปลอดภัย ให้แก่
ผู้ใช้บริการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง 

เพื่อให้ผู้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองมีความสะดวก ปลอดภัย และ
ได้รับความช่วยเหลือ หากเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 

กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง 

- - - MA MA ๑. ปัญหาเกี่ยวกับระบบ
เพื่อสนับสนุน การ
ด าเนินงานภารกิจ
สนับสนุนกอง 
ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ลดลง 
เกิดขึ้นไดไ้มเ่กิน ๒ 
ครั้งต่อป ี

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๗๒ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๒. ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานระบบการ
ด าเนินงานภารกิจ
สนับสนุนกอง 
ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๗๓ 
 

ตารางที่ ๘-๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานการให้บริการด้าน ICT 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
กลยุทธ์ที่  ๔.๑  เสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ 
โครงการที่ ๔.๑  
โครงการจดัจ้างท่ีปรึกษาดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อช่วยเสนอแนว
ทางการวางแผน และพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - - -   ๑. มีที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมทางหลวง 

๒. จ านวนโครงการใน
แผนปฏิบัติการดจิิทัล 
กรมทางหลวง
ด าเนินการไดต้ามแผน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๓. ความพึงพอใจในการ
บริหารจดัการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

- 

โครงการที่ ๔.๒ 
โครงการจดัท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมทางหลวง  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมทางหลวง  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ  - - - - ๑. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กรมทางหลวง ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้บริหารต่อ 
แนวทางการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๗๔ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๔.๓  
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัล  
กรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ -
๒๕๖๙ 

มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
กรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ -
๒๕๖๙ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - - -  - ๑. มีแผนปฏิบตัิการดิจิทัล  
กรมทางหลวง ปี พ.ศ.
๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้บริหารต่อแนวทางการ
พัฒนาตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

- 

โครงการที่ ๔.๔  
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise 
Architecture : EA) 

กรมทางหลวงมีทิศทางในการ
ปรับเปลี่ยนระบบ ICT ตาม 
"สถาปัตยกรรมองค์กร" เพื่อการ 
บูรณาการให้เกิดความสอดคล้อง
กันทั้งองค์กร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ  - - - - ๑. มีรายงานผลการศึกษา
วิเคราะหส์ถาปัตยกรรม
องค์กรในปัจจุบัน 

๒. มีรายงานแนวทางการ
พัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กรที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคต 

๓. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้บริหารต่อแนว
ทางการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กร 
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคตไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๗๕ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๔.๕  
โครงการพัฒนาการประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีปรึกษาของ 
กรมทางหลวง 

๑. สามารถบริหารติดตามงาน
ว่าจ้างที่ปรึกษาของ 
กรมทางหลวงทั้งโครงการ 

    ที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานได ้
๒. สามารถจัดท ารายงานการ

ประเมินงานจา้งที่ปรึกษาของ
กรมทางหลวงผ่านระบบได้ 

ส านักมาตรฐานและ
ประเมินผล 

- -  - - ๑. มีระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีปรึกษา
ของกรมทางหลวง 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีปรึกษา
ของกรมทางหลวง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

- 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ผลักดันนโยบายด้านการจัดท ามาตร านและการบรูณาการข้อมูล 
โครงการที่ ๔.๖ 
โครงการจดัท ามาตรฐานข้อมลู
และการบูรณาการข้อมลู 

๑. มีระบบจดัเก็บมาตรฐานข้อมูล 
ส าหรับรวบรวม นิยาม 
ความหมาย รูปแบบ และเนื้อ
ข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลตาม
มาตรฐาน 

๒. มีมาตรฐานข้อมูลส าหรับการ
แลกเปลีย่นข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

๓. มีแนวทางการบูรณาการข้อมลู
ของกรมทางหลวงที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

๔. มีฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้
ระบบสารสนเทศของ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ -     ๑. มีมาตรฐานส าหรับการ
แลกเปลีย่นระหว่าง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

๒. มีข้อมูลในระบบบูรณา
การสารสนเทศของ 
กรมทางหลวงใช้งาน
ร่วมกัน 

๓. ข้อมูลที่มีการจดัท า
มาตรฐานและถูก
น าไปใช้งานร่วมกัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๗๖ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
กรมทางหลวงสามารถใช้
ข้อมูลร่วมกันได ้

โครงการที่ ๔.๗ 
โครงการจดัท ามาตรฐานข้อมลู
ด้านภูมสิารสนเทศ (GIS) ส าหรับ
กรมทางหลวง 

๑. มีมาตรฐานรูปแบบมาตรฐาน
ข้อมูลภูมสิารสนเทศ  

     ความละเอียด (scale) 
รูปแบบการจดัเก็บ (Format)  

๒. มีการจัดสรรล าดับชั้นข้อมูล
แผนที่ (Spatial Database) 
โดยจดัแบ่งให้กับหน่วยงาน
อย่างเพียงพอ 

๓. สนับสนุนข้อมลูให้
คณะกรรมการเพื่อก าหนด
นโยบาย มาตรฐานต่างๆ การ
ปรับปรุงข้อมูลภูมสิารสนเทศ 
และการจัดสรรล าดบัช้ันข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการ
ก าหนดบทบาทการท างานของ
หน่วยต่างๆ ภาย 
กรมทางหลวงที่มีส่วนร่วมให้
การสร้างปรับปรุง และใช้งาน
ข้อมูลแผนที ่
 

๑. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้งานข้อมูล GIS 

- - -  - ๑. มีมาตรฐานข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ 

๒. จ านวนหน่วยงานของ
กรมทางหลวง 
การบูรณาข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศเกิด
ร่วมกัน 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๗๗ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๔.๘ 
โครงการบูรณาการข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ 

มีการบูรณาการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของกรมทางหลวง 

๑. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้งานข้อมูล GIS 

- - -  - ๑. มีระบบให้บริการและ
บูรณาการข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ 

๒. จ านวนหน่วยงานท่ีใช้
บริการระบบข้อมลูภูมิ
สารสนเทศเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ ของ
หน่วยงานท่ีมีการใช้
ข้อมูลภูมสิารสนเทศ 

โครงการที่ ๑.๖  
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อ
รองรับ Cloud 
Computing  

โครงการที่ ๔.๙ 
โครงการบรูณาการข้อมลู
หน่วยงานภายนอก (Data 
Integration Gateway) 

๑. เพื่อให้ระบบบูรณาการข้อมูล
หน่วยงานภายนอก (Data 
Integration Gateway) 

๒. เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมลู
กับหน่วยงานภายนอก 

๓. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับทาง
หลวง ส าหรับใหบ้ริการ
ประชาชน และการ
ปฏิบัติงานของกรมทางหลวง 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - - - -  ๑. มีระบบบรูณาการ
ข้อมูลหน่วยงาน
ภายนอก (Data 
Integration 
Gateway) 

๒. มีเครื่องมือส าหรับ
แลกเปลีย่นข้อมูล
สารสนเทศกับ
หน่วยงานภายนอก 

๓. มีข้อมูลเกี่ยวกับ 
ทางหลวง ส าหรับ
ให้บริการประชาชน 
และหน่วยงาน
ภายนอก 

โครงการที่ ๑.๖ 
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อ
รองรับ Cloud 
Computing  
 
โครงการที่ ๔.๖  
โครงการจดัท ามาตรฐาน
ข้อมูลและการบรูณาการ
ข้อมูล 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๗๘ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๔. มีข้อมูลจากหน่วยงาน

ภายนอกเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานของ 
กรมทางหลวง 

๕. มีการเชื่อมโยงรับ-ส่ง
ข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอก 

โครงการที่ ๔.๗  
โครงการจดัท ามาตรฐาน
ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ 
(GIS) ส าหรับกรมทางหลวง 

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงการที่ ๔.๑๐ 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การเดินทาง 

๑. ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์
เพื่องานบริการมีการพัฒนา
ให้มีความทันสมัย รองรับการ
ใช้งานเพื่อความสะดวกใน
การใช้เส้นทางบนทางหลวง
ของประชาชน 

๒. รองรับการสืบค้นเส้นทางที่
เชื่อมโยงไทยเข้า 
สู่ประชาคมอาเซียน โดย
ให้บริการข้อมลูระบบท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๓. ด าเนินการเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่องาน
บริการ โดยส่งเสรมิ

๑. ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ 
๒. ส านักเลขานุการกรม 
๓. กองทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง 

-  - MA MA ๑. จ านวนผู้เข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเ์พื่อการ
เดินทางเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑๐ 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๗๙ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
ภาพลักษณ์ทีด่ี แก่ประชาชน 
และนานาประเทศ 

โครงการที่ ๔.๑๑ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่องาน
บริการ (DOH to Travel) 

เพื่อบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่องานบริการให้ใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - - MA MA MA ๑. มีรายงานการ
บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์
เพื่องานบริการ (DOH 
to Travel) 

๒. ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเ์พื่องาน
บริการ (DOH to 
Travel) สามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง
มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

- 

โครงการที่ ๔.๑๒ 
โครงการพัฒนาระบบบริการขอ
อนุญาตกระท าการใดๆ ใน 
เขตทางหลวง (e-Service)  

๑. พัฒนาระบบบริการขอ
อนุญาตกระท าการใดๆ ใน
เขตทางหลวง เพื่อขับเคลื่อน
การบริการประชาชนตาม
นโยบายภาครัฐ 

๒. เกิดการบรูณาการข้อมลู
ร่วมกันของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องภายในกรมทางหลวง
ได ้

๓. เกิดการเช่ือมโยงข้อมูล
พื้นฐานประชาชนจาก 

ส านักอ านวยความปลอดภัย - -  - MA ๑. มีระบบบริการขอ
อนุญาตกระท าการใดๆ 
ในเขตทางหลวง เพื่อ
ขับเคลื่อนการบริการ
ประชาชนตามนโยบาย
ภาครัฐ  

๒. มีการบูรณาการและ
เช่ือมโยงข้อมูลพื้นฐาน
เลขประจ าตัวประชาชน 
๑๓ หลัก ผ่านระบบ 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๘๐ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
เลขประจ าตัวประชาชน  
๑๓ หลัก ผ่านระบบ Web 
Service ของฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ได ้

Web Service ของ
ฐานข้อมูล 
ทะเบียนราษฎร์ 

๓. จ านวนการให้บริการ
ร้อยละ ๘๐ ด าเนินการ
ได้ตามเวลาที่ก าหนดไว้
ของมาตรฐานเวลาใน
กระบวนใหม ่

๔. ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ประกอบการ
ผู้ใช้บริการขออนุญาต
กระท าการใดๆ ใน 
เขตทางหลวงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๔.๑๓ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหาร
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผูร้ับเหมา
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ความโปร่งใส 

เพื่อท าการบ ารุงรักษาระบบ
บริหารข้อมูลการขึ้นทะเบียน
ผู้รับเหมาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

ส านักมาตรฐานและ
ประเมินผล 

- - - MA MA ๑. มีรายงานการบ ารุงรักษา
ระบบบรหิารข้อมลูการ
ขึ้นทะเบียนผูร้ับเหมา
อิเล็กทรอนิกสฯ์ 

๒. ระบบบรหิารข้อมลูการ
ขึ้นทะเบียนผูร้ับเหมา
อิเล็กทรอนิกสฯ์ ให้
สามารถท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 
๘๐ 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๘๑ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๔.๑๔ 
โครงการพัฒนาการจดทะเบียน
ผู้รับเหมาด้วยระบบดิจิทัล แบบ
บูรณาการระยะที่ ๑ (ตรวจสอบ
เครื่องมือและเครื่องจักรส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ
พกพา) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารข้อมูลการขึ้นทะเบียน
ผู้รับเหมาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

ส านักมาตรฐานและ
ประเมินผล 

 - - MA MA ๑. มีระบบบริหารข้อมูล
การขึ้นทะเบียน
ผู้รับเหมาเล็กทรอนิกส์ฯ 

๒. ความพึงพอใจในการใช้
งานระบบบริหารข้อมลู
การขึ้นทะเบียน
ผู้รับเหมาเล็กทรอนิกส์ฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

- 

โครงการที่ ๔.๑๕ 
โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมทาง
หลวงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
(Web Accessibility) 

๑. เว็บไซต์กรมทางหลวงมีการ
พัฒนาให้มีความทันสมยั 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ทีด่ี 
รองรับการน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบที่น่าสนใจ และทุกคน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได ้

๒. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล
ข่าวสารของกรมทางหลวง 
ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานทางหรือ
เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ มี
การจัดท าให้เหมาะสมในการ
เผยแพรผ่่านเว็บไซต ์
กรมทางหลวง 

๓. ด าเนินการเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์เว็บไซต ์

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ  - - MA MA ๑. กรมทางหลวงมีเว็บไซต์
ของกรมทางหลวงที่ทุก
คนสามารถเข้าถึงได้ 
(Web Accessibility) 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๘๒ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
กรมทางหลวง โดยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทีด่ี แก่ประชาชน 
และนานาประเทศ 

โครงการที่ ๔.๑๖ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ร้องเรียนร้องทุกข์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ประสิทธิภาพระบบร้องเรียนร้อง
ทุกข์ รองรับรับกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับ
ความต้องการใช้บริการของ
ประชาชน 

ส านักงานเลขานุการกรม  - - -  - ๑. มีระบบร้องเรียนร้อง
ทุกข์ท่ีรองรับการเข้า
ใช้งานผ่าน Web 
Application และ 
Mobile Application  

๒. ความพึงพอใจของผู้ช้
งานระบบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

โครงการที่ ๑.๖ โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อ
รองรับ Cloud 
Computing  

โครงการที่ ๔.๑๗ 
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา
ระบบปฏิบตัิการและบริหาร
จัดการข้อมลูศูนย์ ส าหรับ
ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
แบบบูรณาการ 

เพื่อการบริหารจัดการการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารโดยสามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมทาง
หลวงได้ ให้สามารถเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนได้รวดเร็วและถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น ผ่าน Web 
Application และ Mobile 
Application 

ส านักงานเลขานุการกรม   - - MA MA ๑. มีระบบปฏิบัติการและ
บริหารจัดการข้อมูล
ศูนย์ ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลแบบ
บูรณาการ 

๒. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๘๓ 
 

ตารางที่ ๘-๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
กลยุทธ์ที่ ๕.๑  ปรับเปลี่ยนการพั นาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษ กิจและสังคมดิจิทัล 
โครงการที่ ๕.๑  
โครงการพัฒนาทักษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงลึกแก่
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
สามารถสนับสนุนการ
ด าเนินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับการปฏิบตัิภารกิจของ
บุคลากรของหน่วยงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อรองรับการขยายตัวของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมทางหลวง และการ
ปรับเปลีย่นไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

๓. เพื่อสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนากรมทางหลวงทั้งใน
ระดับบริหารและปฏิบัติงาน 

๑. กองฝึกอบรม 
๒. ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

- - -   ๑. ร้อยละของงบประมาณ
ที่ได้รับเพื่อการ
ฝึกอบรม สัมมนาและ
การศึกษาดูงานเทียบ
กับงบประมาณตาม
แผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

๒. ค่าเฉลี่ยจ านวน
บุคลากรแต่ละ
หลักสตูร ท่ีได้รับ
ฝึกอบรม สัมมนาและ
การศึกษาดูงาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละของผูดู้แลและ
รับผิดชอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับ
ฝึกอบรม สัมมนาและ
การศึกษาดูงาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๔. บุคลากรของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับการประเมิน

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๘๔ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
ความสามารถตาม
ต าแหน่งร้อยละ ๑๐๐ 

๕. บุคลากรของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและ
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารในเชิงลึกเพิ่ม
มากขึ้น โดยมผีลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ ๕๐ 

๖. ความพึงพอของ
บุคลากรในคณุภาพ
การให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

 
 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๘๕ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๕.๒  
โครงการพัฒนาทักษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ผู้บริหารของกรมทางหลวง 

เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารมีความรู้ 
ความเข้าใจและวิสัยทัศน์ในการ
ปรับเปลี่ยนกรมทางหลวงไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

๑. กองฝึกอบรม 
๒. ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- - -   ๑. ร้อยละของงบประมาณ
เพื่อการฝึกอบรม 
สัมมนาและการศึกษา 
ดูงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของผู้บริหาร 
ที่ได้รับเทียบกับ
งบประมาณตามแผน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละของผู้บริหาร
ได้รับฝึกอบรม สัมมนา
และการศึกษาดูงาน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลไดร้ับการ
สนับสนุนให้ด าเนินการ
ได้มากกว่าร้อยละ ๗๐  

 
 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๘๖ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
โครงการที่ ๕.๓  
โครงการพัฒนาทักษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคลากรทั่วไป (Non-IT) ของ
กรมทางหลวง 

๑. เพื่อรองรับการขยายตัวของการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของ
กรมทางหลวง และการ
ปรับเปลีย่นไปสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 

๒. เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
กรมทางหลวงปฏิบตัิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. กองฝึกอบรม 
๒. ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- - -   ๑. ร้อยละของงบประมาณ
ที่ไดร้ับเพื่อการ
ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร เทียบกบั
งบประมาณตามแผน 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

๒. ค่าเฉลี่ยจ านวน
บุคลากรแต่ละ
หลักสตูรต่อเป้าหมาย 
ที่ได้รับฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓. บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นทุกปี 

๔. ร้อยละของบุคลากร 
ที่ผ่านการฝึกอบรม
ความรู้ ความสามารถ 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๘๗ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านเกณฑ์
การทดสอบของ
หลักสูตรในระดับดีขึ้น
ไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ 

โครงการที่ ๕.๔ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศส าหรับการ
เรียนรูด้้วยตนเอง ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อให้บุคลากรกรมทางหลวง 
สามารถพัฒนาศักยภาพด้วยการ
เรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่
จ าเป็นต้องเดินทางเข้ามาอบรม 
ที่ส่วนกลาง 

๑. กองฝึกอบรม 
๒. กองการเจ้าหน้าที ่
 

- - -   ๑. มีระบบบริหารจัดการ
การเรียนรู้ 

๒. มีจ านวนหลักสูตรที่ถูก
จัดเก็บไว้ในระบบ
บริหารจดัการการ
เรียนรูไ้ม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ ของ
หลักสตูรที่สามารถ
จัดท าเป็นหลักสตูร
ออนไลน์ได ้

๓. ร้อยละของบุคลากรที่
เรียนรูห้ลักสูตรต่างๆ 
ผ่านทางระบบบริหาร
จัดการการเรยีนรู้และ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ของหลักสูตร  

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๘๘ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
ตามแผนการฝึกอบรม
ด้วยหลักสูตรออนไลน ์

โครงการที่ ๕.๕ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบบรหิารจดัการการ
ฝึกอบรม (Training 
Management System: 
TMS)   

๑. เพื่อให้ระบบบรหิารจดัการ
การฝึกอบรม สามารถเข้าถึง
ข้อมูลบุคลากรที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันได้อย่างสะดวก 
ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อให้กองฝึกอบรมสามารถ
วางแผนการฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรกรมทางหลวงได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
มีประสิทธิผล 

กองฝึกอบรม - - -  - ๑. กรมทางหลวงมีระบบ
บริหารจดัการการ
ฝึกอบรม ท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
เชื่อมต่อเข้าถึง
ฐานข้อมูลบุคลากร
กรมทางหลวง และน า
ข้อมูลบุคลากรมาใช้
ประกอบการท างานได ้

๒. สามารถวางแผนการ
ฝึกอบรมได้ตามทักษะ
ความรู้ที่ต้องเพิ่มเติม
ให้กับบุคลากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพได้ตาม
แผน  

๓. มีการบูรณาการการใช้
ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
กองฝึกอบรมและกอง 
การเจ้าหน้าที ่

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 

  ๑๘๙ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ

(ปีงบประมาณ) ตัวชี วัด 
โครงการที่ต้อง 
ด าเนินการก่อน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
๔. ความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบบรหิารจดัการ
การฝึกอบรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

 




