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กรมทางหลวง จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือใชเปน
กรอบในการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ 
กรมทางหลวง และยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ในระยะเวลา ๕ ปขางหนา โดยดําเนินการ
ใหเกิดความเหมาะสมกับผลการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงท่ีผานมา และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและปจจัยอ่ืนๆ  

แผนนี้ประกอบดวย วิสยัทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแผนงานโครงการท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุงท่ีการสรางมาตรฐานการใหบริการสารสนเทศภายในองคกร ยกระดับ
มาตรฐานใหสามารถตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยจะเรงพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหาร พัฒนาคุณภาพของการใหบริการ เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรเพ่ือปรับปรุงองคกรใหเปนองคกร
สมรรถนะสูงท่ีสามารถใหบริการขอมูลสารสนเทศ และขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และตรงกับความตองการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามเปาหมายของกรมทางหลวง และภายใตกรอบระยะเวลาตามแผนฉบับนี้ จะทําใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย และเหมาะสมกับความตองการใชงานมาใชในองคกรเพ่ือสนับสนุน
องคกรใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีกําหนดไว อีกท้ังเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการและ
ประสิทธิภาพดานการปฏิบัติงานขององคกรตอไป 
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ตารางท่ี ๗-๔   สรุปยุทธศาสตรท่ี ๔ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ท่ีมีความสอดคลอง
  กับยุทธศาสตร…………………………………………………………………………………… 

  
๑๒๗ 

ตารางท่ี ๗-๕   สรุปยุทธศาสตรท่ี ๕ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ท่ีมีความสอดคลอง
  กับยุทธศาสตร…………………………………………………………………………………… 

  
๑๒๙ 

ตารางท่ี ๘-๑  ยุทธศาสตรท่ี ๑ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐาน ICT………………  ๑๓๐ 
ตารางท่ี ๘-๒  ยุทธศาสตรท่ี ๒ เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ…..  ๑๓๗ 
ตารางท่ี ๘-๓  ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองานวิศวกรรมทางหลวง  
  (Smart Highways)………………………………………………………………………….. 

  
๑๔๕ 

ตารางท่ี ๘-๔  ยุทธศาสตรท่ี ๔ เพ่ิมขีดความสามารถและสรางมาตรฐานการใหบริการ
  ดาน ICT…………………………………………………………………………………………. 

  
๑๖๒ 

ตารางท่ี ๘-๕  ยุทธศาสตรท่ี ๕ เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดาน ICT……………….  ๑๗๑ 
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  ๑ 
 

บทท่ี ๑  
บทท่ัวไป 

การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหนวยงานนั้น นอกจากจะตองสอดคลองกับพันธกิจของ
หนวยงานแลว ยังตองสามารถตอบสนองตอนโยบายดาน ICT ของรัฐบาลดังท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปาหมายหนึ่งท่ีนํา ICT มาใชในหนวยงานของรัฐ คือ การปฏิรูประบบ
การบริหารงานภาครัฐและการใหบริการประชาชน 

๑.๑ แนวคิดหลักและวิธีการศึกษาของคณะที่ปรึกษาในการทํางาน 

การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น นอกจากจะตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแลว ยังตองมีการบูรณาการ เพ่ือลดความซํ้าซอน
ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีอยูในหนวยงาน และตองตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล
และเปาหมายของหนวยงาน โดยเฉพาะในการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ และการใหบริการ
ประชาชน เพ่ือเปนกรอบและแนวทางใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถนําไปใชในการดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหนวยงานท้ังในระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจตางๆ เพ่ือใหมีเนื้อหา
สาระท่ีกระชับ มีความชัดเจนในเรื่องวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมาย สามารถนํามาใชเพ่ือ
ตอบสนองภารกิจของหนวยงาน ท้ังในเรื่องการบริหารจัดการภายในหนวยงานและการใหบริการผูมีสวนได
สวนเสีย ซ่ึงตองสามารถบูรณาการใหเห็นภาพรวมของแผนงานและแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินงาน และ
สอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ของกรมทางหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงกําหนดวิธีดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
กรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ แสดงดังรูปท่ี ๑-๑
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  ๒ 
 

 

รูปท่ี ๑-๑ ข้ันตอนและวิธีการในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง 

ทบทวน ศึกษา และสํารวจ 

ขอมูลการดําเนินธุรกิจ 

• วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
หนวยงาน 

• การบริหารและโครงสรางหนวยงาน 

ขอมูลดาน ICT 

• แผนปฏิบัติราชการ 
• แผนแมบท ICT ปจจุบัน 
• ขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติการดาน 

ICT เชน การบริหารจัดการและดูแล 
ICT นโยบายดาน ICT เปนตน 

• ทักษะ ความรูของบุคลากรดาน ICT 
ฉบับเต็ม 

ปจจัยภายใน 

• กรอบนโยบายดาน ICT ของชาติ 
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 
• แผนแมบท ICT ของชาติ 
• กฎหมายดาน ICT, กฎหมายดาน

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
• แนวโนมการพัฒนาดาน ICT (ICT 

Trend and Roadmap) 

ปจจัยภายนอก 

• ระบบงานสารสนเทศปจจุบัน 
• สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ 
• สถาปตยกรรมเครือขายและความ

มั่นคงปลอดภัย 
• ระบบขอมูลและการใชงาน 
• รายละเอียดครุภัณฑเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขาย 
• รายละเอียดครุภัณฑเคร่ือง

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
• ความตองการดาน ICT 
• บุคลากรดาน ICT 

การสํารวจ 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) 

จุดออน (Weakness) 

โอกาส (Opportunity) 

ภัยคุกคาม (Threat) 

กําหนดเปาหมาย/
ทิศทาง 

วิสัยทัศน (VIsion) 

พันธกิจ (Mission) 

ยุทธศาสตร (Strategy) 

เปาหมาย (Goal) 

ออกแบบเชิงหลักการ
สถาปตยกรรมดาน 

ICT 
• เครือขายคอมพิวเตอรและ

ความมั่นคงปลอดภัย 
• ระบบขอมูลและการ

เชื่อมโยง 
• ระบบงานสารสนเทศที่

สนับสนุนภารกิจหลักและ
สนับสนุนงานบริหาร
จัดการ 

ยกรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับราง 

•สถานภาพดาน ICT 
• ทิศทางของการพัฒนา 
•แผนงาน 
• โครงการ 
•ระยะเวลาดําเนินการ 
• วัตถุประสงค/ตัวชี้วัด 
•กรอบงบประมาณ 

• นําเสนอสถานภาพดาน ICT 
• นําเสนอรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
•รับฟงความคิดเห็น 

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

สัมมนาพิจารณรางแผนปฏบัิติการดิจิทัล 

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

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

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

ยุทธศาสตร 
ICT 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ระยะเวลา งบประมาณ ดัชน ี

โครงการ…… 
โครงการ…… 
โครงการ…… 

โครงการ…… 
โครงการ…… 
โครงการ…… 

 
โครงการ…… 
โครงการ…… 
โครงการ…… 

โครงการ…… 
โครงการ…… 
โครงการ…… 
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๒๕๖๐-๖๔ 
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….ลานบาท 
….ลานบาท 
….ลานบาท 

….ลานบาท 
….ลานบาท 
….ลานบาท 

….ลานบาท 
….ลานบาท 
….ลานบาท 

….ลานบาท 
….ลานบาท 
….ลานบาท 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับสมบูรณ 
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  ๓ 
 

จากรูปท่ี ๑-๑ แนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๓) นั้น ท่ีปรึกษาจะเริ่มตนจาก
การศึกษาสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการปฏิบัติงาน รวมท้ังวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ผลการวิเคราะหท้ังสอง
ปจจัยจะถูกใชเปนแนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และชวยกําหนด
ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง รวมไปถึงแผนงาน และโครงการ
ตางๆ ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑.๑ การศึกษาวิเคราะหปจจัยภายใน 

ปจจัยภายในคือสิ่งท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกร ซ่ึงเกิดจากภายในองคกรเอง 
การศึกษาสวนนี้ประกอบดวย 

๑.๑.๑.๑ ขอมูลสนับสนนุการปฏิบัติงาน 

ขอมูลท่ีตองใชในการศึกษาวิเคราะหนี้ คือ 
๑) โครงสรางองคกร  
๒) บุคลากร  
๓) นโยบาย  
๔) แผนยุทธศาสตรกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  
๕) แผนบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการทางหลวง 
๖) แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน เปนตน  
วิธีการดําเนินงานในสวนนี้ คือ การศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ

ผูบริหารระดับสูง 
 

๑.๑.๑.๒ ขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ขอมูลท่ีตองใชในการศึกษาวิเคราะหนี้ คือ  
๑) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับกอนหนา 
๒) ขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓) ประวัติการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีผานมา 
วิธีการดําเนินงานในสวนนี้  คือ การศึกษาจากแผนแมบท และ/หรือ  

แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน ขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับกอนหนา รายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับกอนหนา และ
การสัมภาษณผูบริหารระดับสูง การสํารวจหนวยงาน เยี่ยมชมและสัมภาษณหนวยงาน
สวนยอย การสํารวจดวยแบบสํารวจ เชน สถานภาพดานเครือขายคอมพิวเตอร รายการ
ครุภัณฑและอุปกรณเชื่อมตอคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศในปจจุบัน และสอบถาม
ความพึงพอใจการในใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน 
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๑.๑.๑.๓ ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือรองรับภารกิจของ 
กรมทางหลวง 

การสํารวจความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนสิ่งจําเปน
อยางยิ่ง เนื่องจากการปฏิบัติงานในปจจุบันตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน
เครื่องมือชวยในการปฏิบัติงานตางๆ เชน เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ืออํานวยความสะดวก
แกผูเก่ียวของ เพ่ือรวบรวมขอมูลขาวสารและประมวลผล ชวยผูบริหารในการตัดสินใจ เปนตน 
ดังนั้นจะเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลายอยาง สงผลตอการดําเนินงานของ
องคกร ซ่ึงผลการสํารวจความตองการนี้จะถูกนํามาใชเปนแนวทางในการเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการใหบริการตาม
เปาหมายขององคกรตอไป 

๑.๑.๒ การศึกษาวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ปจจัยภายนอก คือ สิ่งท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรจากภายนอกองคกร 
ซ่ึงไดแก นโยบายและระเบียบเง่ือนไขตางๆ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับหนวยงานท่ีองคกรสังกัด หรือ
เก่ียวของในการปฏิบัติงาน เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ซ่ึงจัดทําโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ 
ประเทศไทย ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๑) จัดทําโดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนรายยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๓) จัดทําโดยกระทรวงดิจิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ 
แผนยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม (Digital Transport ๒๐๒๑) นอกจากนี้ 
ยังพิจารณาถึงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศท่ีใหบริการ
แกหนวยงานภาครัฐ โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) รวมท้ังแนวโนมของ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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บทท่ี ๒  
ภารกิจ นโยบาย และ โครงสรางของหนวยงาน 

๒.๑ ลักษณะทั่วไปของกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงมีภารกิจตามอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานทางหลวงใหมีโครงขาย

สมบูรณครอบคลุมท่ัวประเทศและเชื่อมโยงกับตางประเทศ เสนอนโยบายและแผนพัฒนาทางหลวง ควบคุม
และดําเนินการกอสราง บูรณะและบํารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน 
ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนา จัดทํามาตรฐานและขอกําหนดเก่ียวกับงานทาง พัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในระดับสากล ตลอดจนกํากับตรวจตราควบคุมทางหลวงและงานทางในความ
รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวง 
ท่ัวประเทศ เอ้ือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความม่ันคง และการปองกันประเทศ 

๒.๑.๑ ตราสัญลักษณของกรมทางหลวง 

 

รูปท่ี ๒-๑ ตราสัญลักษณของกรมทางหลวง 

ความหมายตราสัญลักษณ ตราสัญลักษณกรมทางหลวงเปนลักษณะรูปกูบชางและงาชางคู 
สมัยกอนชางเปนพาหนะในการเดินทางและชวยในการสรางทาง เม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไป ชางจึงวาง
งาลง สัญลักษณดังกลาวจึงใชเปนตราของกรมทางหลวงจนถึงปจจุบัน 

๒.๑.๒ วิสัยทัศนของกรมทางหลวง (Vision) 

“ระบบทางหลวงท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ” 

๒.๑.๓ พันธกิจของกรมทางหลวง (Mission) 

๒.๑.๓.๑ พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ใหเกิดความเชื่อมตอ (Connectivity) 
การเขาถึง (Accessibility) และความคลองตัว (Mobility) ท่ีสมบูรณเพ่ือการขับเคลื่อน
ประเทศท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม  
๒.๑.๓.๒ ควบคุมดูแลระดับการใหบริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) 
บนทางหลวงใหไดตามมาตรฐาน เพ่ือคุณภาพการใหบริการท่ีดี   
๒.๑.๓.๓ พัฒนา ระบบบริ ห า รองค ก ร  (Organization Management) ตามหลั ก 
ธรรมาภิบาล 
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๒.๑.๔ คานิยมของกรมทางหลวง (Core Value) 

HIGHWAYS 
H : HIGH PERFORMANCE   : สรางสรรคผลงาน 
I  : INTELLIGENT TECHNOLOGY  : ผสานงานเทคโนโลยี 
G : GOOD KNOWLEDGE  : ดวยความรูท่ีเหมาะสม 
H : HONESTY     : ซ่ือสัตย 
W: WORK SMART    : ปฏิบัติงานอยางรูรอบ 
A : ACCOUNTABILITY   : รับผิดชอบตอพันธกิจ 
Y : YEAR-ROUND COMMITMENT : เกาะติดการใหบริการ 
S : SYNERGY    : ทํางานรวมกันเปนหนึ่งเดียว 

๒.๑.๕ ยุทธศาสตรของกรมทางหลวง 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาระบบทางหลวงใหเชื่อมตอ เขาถึง และคลองตัวเพ่ือระบบ
การเดินทางขนสงและโลจิสติกสสมดุลและสมบูรณ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาและบํารุงรักษาระดับการใหบริการของระบบทางหลวงท่ี
รวดเร็ว ครอบคลุม และทันตอสถานการณ  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การควบคุมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนระบบทางหลวง
อยางบูรณาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือเชื่อมโยงความสมดุลทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม 

๒.๑.๖ กลยุทธ 

๒.๑.๖.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบทางหลวง เพ่ือสนองความตองการของทองถ่ิน 
ประเทศ และภูมิภาค 
๒.๑.๖.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบทางหลวง เพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
ทองเท่ียว การคาชายแดน และความม่ันคง 
๒.๑.๖.๓ เพ่ิมความคลองตัวบนระบบทางหลวง และพัฒนาการเชื่อมตอการเดินทาง
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
๒.๑.๖.๔ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการรวมลงทุนกับภาคเอกชน การสํารวจ
ออกแบบ การจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 
๒.๑.๖.๕ พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานและขอกําหนด ดานงานทาง ท้ังในดาน
ออกแบบ กอสราง ควบคุม บํารุงรักษา ความปลอดภัย และใหบริการ 
๒.๑.๖.๖ พัฒนาและสงเสริมการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี การ
สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการพัฒนาระบบ
ทางหลวง 
๒.๑.๖.๗ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบทางหลวง 
๒.๑.๖.๘ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการแกไขปญหาภัยพิบัติบนระบบทางหลวง 
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๒.๑.๖.๙ พัฒนาและเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานควบคุมน้ํ าหนัก
ยานพาหนะสําหรับระบบโลจิสติกสและการขนสง 
๒.๑.๖.๑๐ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
๒.๑.๖.๑๑ พัฒนาและเ พ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาภู มิ ทัศน  ไหลทาง และ 
ทางเทา รวมถึงการมีสวนรวมของทองถ่ินและภาคประชาชน 
๒.๑.๖.๑๒ พัฒนาและสงเสริมการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี 
การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการบํารุงรักษา
และการใหบริการอ่ืนๆ บนระบบทางหลวง 
๒.๑.๖.๑๓ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันอุบัติเหตุ เพ่ือเพ่ิมระดับความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนระบบทางหลวง 
๒.๑.๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงการลดอุบัติเหตุเพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนระบบทางหลวง 
๒.๑.๖.๑๕ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมดูแลการใชและดําเนินการใดๆ ใน 
เขตทาง ไหลทาง และทางเทา รวมถึงการใชประโยชนในทรัพยสินทางหลวงอ่ืนๆ  
๒.๑.๖.๑๖ พัฒนาและสงเสริมการประชาสัมพันธและการศึกษาดานกฏระเบียบ คานิยม 
วินัย ดานความปลอดภัยระบบทางหลวง 
๒.๑.๖.๑๗ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจราจรและระบบควบคุมติดตามท่ี
เก่ียวของ 
๒.๑.๖.๑๘ พัฒนาและสงเสริมการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม การสรางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการอํานวยความปลอดภัยบน
ระบบทางหลวง 
๒.๑.๖.๑๙ พัฒนาและสงเสริมการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตรรวมถึงการพัฒนา
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
๒.๑.๖.๒๐ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการพัสดุ การบริหารเครื่องจักร การประชาสัมพันธ
และดําเนินการขององคกร 
๒.๑.๖.๒๑ พัฒนาและสงเสริมการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององคกร 
๒.๑.๖.๒๒ พัฒนาและสงเสริมการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลรวมกับการตอยอด
องคความรูและประสบการณทํางาน 
๒.๑.๖.๒๓ พัฒนาและสงเสริมการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม รวมถึงการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางดําเนินงาน ใหทันตอบริบทของสังคมโลก 
๒.๑.๖.๒๔ พัฒนาและสงเสริมการจัดการขอรองเรียน การจัดการสิ่งแวดลอม การมี 
สวนรวมกับทองถ่ิน และระบบบริหารจัดการ บนพ้ืนฐานของระบบธรรมาภิบาล 
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๒.๒ โครงสรางองคกรของกรมทางหลวง 

 
รูปท่ี ๒-๒ โครงสรางของกรมทางหลวง (ขอมูล ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
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บทท่ี ๓    

การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวงฉบับนี้ จึง

ไดมีการดําเนินการศึกษา วิเคราะหสถานภาพและปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของกรมทางหลวง รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในอนาคตอันใกล ตลอดจนปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

๓.๑ สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงในปจจุบัน 

สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ประกอบดวย สถานภาพ
ดานการบริหารจัดการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 
ดานระบบงานสารสนเทศ ดานระบบเครือขายสื่อสาร ดานความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการรองรับภาวะฉุกเฉิน 
สถานภาพของศูนยขอมูล/หองคอมพิวเตอรแมขายท้ังหมดของกรมทางหลวง และการใหบริการและการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลภายในองคกรและภายนอกองคกร และสถานภาพดานสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) ของกรมทางหลวง โดยสรุปไดดังนี้ 

๓.๑.๑ ดานการบริหารจัดการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กรมทางหลวงไดจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดูแลดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง โครงสรางการบริหาร แบงออกเปน ๒ ฝาย 
๖ กลุม ตามรูปท่ี ๓-๑ ซ่ึงแตละกลุม/ฝายมีหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกตางกัน 

 

รูปท่ี ๓-๑ โครงสรางการบริหารของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เม่ือพิจารณาถึงจํานวนบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบวาบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ขาราชการ  
๔๓ คน พนักงานราชการ ๙ คน ลูกจางประจํา ๒ คน ลูกจางชั่วคราว ๒ คน รวมท้ังสิ้น ๕๖ คน 
โดยเปนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยตรงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพียง ๔๑ คน

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายบริหารงานท่ัวไป

กลุมพัฒนาระบบงาน

กลุมบริการสารสนเทศ

กลุมบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย

กลุมนโยบายและบริหารสารสนเทศ

กลุมบริหารจัดการคลังขอมูล

กลุมบริหารจัดการระบบ

ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ
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  ๑๐ 
 

เทานั้น ซ่ึงแบงเปนนักวิชาการคอมพิวเตอรท้ังหมด ๓๐ คน เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ๘ คน 
และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ๓ คน เม่ือคํานวณสัดสวนระหวางจํานวนบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตอบุคลากรของกรมทางหลวงท้ังหมด คิดเปนสัดสวน ๕๖:๑๗,๘๒๒ 
โดยหากพิจารณาเฉพาะบุคลากรเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง จะคิด
เปนสัดสวนเพียง ๔๑:๑๗,๘๒๒ หรือ บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑ คน 
ตองใหบริการบุคลากรโดยประมาณเปนจํานวนถึง ๔๓๔ คน ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีนอยมาก ดังนั้น 
กรมทางหลวงจึงจําเปนตองหางบประมาณในการจัดจางบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ิมเติม หรือจัดจางหนวยงานจากภายนอกเพ่ือชวยเหลือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 

การท่ีกรมทางหลวง มีหนวยงานท้ังในสวนกลางและภูมิภาค โดยหนวยงานภูมิภาคซ่ึง
ต้ังอยูในจังหวัดตางๆ นั้น มีจํานวนถึง จํานวน ๑๓๑ แหง สงผลใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
อัตราบุคลากรท่ีจํากัด ไมสามารถดูแลและใหบริการอยางท่ัวถึงและทันตอความตองการได อันเปน
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมาก 
นอกจากนี้ การท่ีกรมทางหลวงไมมีตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร หรือเจาพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอรประจําหนวยงานภูมิภาค ทําใหภาระหนาท่ีดานเทคโนโลยีสารสนเทศหลายประการใน
หนวยงานภูมิภาคเปนความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีมีภารกิจหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีอาจไมมีความรูความ
เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง ทําใหเกิดขอจํากัดใน
การปฏิบัติงาน ดังนั้น การเพ่ิมกรอบอัตรากําลังบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยเฉพาะหนวยงานภูมิภาค จึงเปนสิ่งท่ีกรมทางหลวงจําเปนตองดําเนินการอยางเรงดวน 

ในสวนของการเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กรมทางหลวงจําเปน
ท่ีจะตองวางแผนฝกอบรมใหกับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางสมํ่าเสมอ
และตอเนื่อง เพ่ือใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองตอภารกิจ
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและกรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน ในเรื่องของ
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (ICT security) การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) 
การบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เปนตน นอกจากนี้ เพ่ือใหการวางแผนฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากร สอดคลองกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ และเปนไปตามเปาประสงค 
กรมทางหลวงอาจมีการกําหนดสมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี (functional competency) ท่ี
ชัดเจนใหกับบุคลากรในแตละตําแหนง เพ่ือใหสามารถวางแผนฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพใหกับ
บุคลากรดีข้ึน 

ในสวนของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวม หาก
พิจารณาภาระหนาท่ีของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นไดวา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมี
หนาท่ีในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร รวมไปถึงการเสนอแนะ และกําหนดมาตรฐานตางๆ ท่ี
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทานั้น แตยังขาดคณะกรรมการหรือหนวยงานท่ีจะ
ทําหนาท่ีในการกํากับดูแลและผลักดันใหการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนไปตามกรอบนโยบายท่ีกําหนด เพ่ือใหการขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดําเนินไปอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ กรมทางหลวงควรตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีในสวนนี้ 
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  ๑๑ 
 

๓.๑.๒ ดานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 

จากการสํารวจขอมูลดานอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ท่ีมีอายุการใชงานไม
เกิน ๕ ป พบวากรมทางหลวงมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายใหกับบุคลากรท้ังสวนกลาง
และภูมิภาคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย จํานวน ๓,๙๗๔ ชุด เครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน ๕๓๓ เครื่อง เครื่องพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer) จํานวน 
๓,๖๐๒ เครื่อง และอุปกรณสํารองไฟ จํานวน ๑,๙๗๓ เครื่อง ซ่ึงปจจุบันกรมทางหลวงมีบุคลากร
จํานวน ๑๗,๘๒๒ คน ทําใหมีสัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีอายุการใชงานไมเกิน ๕ ป จํานวน  
๑ เครื่อง ตอ บุคลากร ๓.๙ คน ซ่ึงยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

จากการสํารวจขอมูลดวยแบบสอบถามในดานความจําเปนในการใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัติงานท้ังสวนกลางและภูมิภาค สวนใหญใหความเห็นวาเครื่อง
คอมพิวเตอรมีความจําเปนตอการปฏิบัติงานมากท่ีสุด แตเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานอยูในปจจุบัน
มีอายุการใชงานมากกวา ๕ ป ดังนั้นกรมทางหลวงจึงตองเรงดําเนินการจัดหา/ทดแทน อุปกรณ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ท่ีมีประสิทธิภาพและมีจํานวนท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

๓.๑.๓ ดานระบบงานสารสนเทศ 

ปจจุบันกรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ และสนับสนุน
ภารกิจหนวยงานภายใตกรมทางหลวงหลากหลายระบบ เชน ระบบบริหารจัดการระบบสํารวจ
ปริมาณจราจร ระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง (RIMS) บนอุปกรณพกพา ระบบติดตาม
ความกาวหนาโครงการกอสราง (MIS DOC) และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เปนตน 
เมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดของแตละระบบพบวา แตละระบบมีความแตกตางกันหลายดาน 
เชน ดานกายภาพ คือ สถานที่จัดเก็บอยูในหองคอมพิวเตอรตามหนวยงาน มีเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายที่ใหบริการแตกตางกัน ความแตกตางดานเทคนิค เชน ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการ
ฐานขอมูล โปรแกรมภาษาที่ใชพัฒนา และกรอบวิธีการพัฒนา (Framework) และฐานขอมูล
บางสวนท่ีอาจมีความเก่ียวของสอดคลองกันก็แยกกันอยูตามระบบงานสารสนเทศตางๆ ลักษณะ
นี้ทําใหเกิดอุปสรรค ดังนี้ 

๑) ความยุงยากในการดูแลบํารุงรักษาระบบ และการพัฒนาตอยอด  
๒) จําเปนตองมีบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีความรอบรูหลาย
อยางเพ่ือดูแลบํารุงรักษาระบบ และพัฒนาระบบงานตอยอด ซ่ึงเปนเรื่องยากสําหรับ
หนวยงานราชการ 
๓) ตองจัดจางบริษัทเอกชนมาทําหนาท่ีแทน (Outsource) เพราะบุคลากรไมเพียงพอ 
๔) การรวมขอมูล (Data Consolidate) ทําไดยาก 
๕) เกิดปญหาความสอดคลองและนาเชื่อถือ (Data Integrity) ในระบบท่ีตองนําขอมูลมา
สรุปรวมเพ่ือจัดทํารายงาน หรืออางอิง เนื่องจากขอมูลถูกจัดเก็บหลายแหลง 
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๓.๑.๔ ดานระบบเครือขายส่ือสาร 

หนวยงานสวนกลางของกรมทางหลวง ตั้งอยูท่ี ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีอาคารสํานักงานต้ังอยู ๒ ฝงถนน ประกอบไปดวยอาคารหลัก ๔๓ อาคาร 
เปนอาคารท่ีอยูบริเวณเดียวกันเพียงมีถนนค่ันกลาง ทําใหสามารถทําการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
ระหวางอาคารได และในปจจุบันไดมีการเชื่อมตอระหวางอาคารเปนท่ีเรียบรอยแลว 

การเชื่อมโยงระบบเครือขายระหวางอาคารเปนการเชื่อมโยงแบบ ๓ ระดับ โดยกําหนดให
อาคารสุขุมวิท เปนแกนหลักของระบบเครือขาย และกําหนดใหอาคารพหลโยธิน อาคาร 
สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ และอาคารเฉลียว เปนแกนรองของระบบเครือขาย แตใหมีการ
เชื่อมโยงระหวางอาคารสุขุมวิทกับอาคารพหลโยธิน และอาคารเฉลียว เทานั้นท่ีอัตราเร็ว ๑๐  
กิกะบิตตอวินาที โดยใชสายนําสัญญาณแบบ Single Mode Fiber (SMF) สวนอาคารพหลโยธิน 
อาคารสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ และอาคารเฉลียวจะเชื่อมโยงเขาหากันแบบ Full Mesh ท่ี
อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตตอวินาที โดยใชสายนําสัญญาณแบบ Single Mode Fiber (SMF) จากนั้น
ใหอาคารพหลโยธิน อาคารสํานักวิเคราะหและตรวจสอบและอาคารเฉลียว เปนตัวกระจายระบบ
เครือขายออกไปยังอาคารและชั้นตางๆ ท่ีอัตราเร็ว ๒ กิกะบิตตอวินาที โดยใชสายนําสัญญาณแบบ 
Multimode Mode Fiber (MMF) สวนระบบเครือขายภายในอาคารบางสวนจะเชื่อมตอจาก
ระบบเครือขายประจําชั้น ท่ีอัตราเร็ว ๒ กิกะบิตตอวินาที โดยใชสายนําสัญญาณแบบ Unchield 
Twisted Pairs (UTP) สงผลใหระบบเครือขายเปนแบบ ๔ ระดับในบางสวน จากขอมูลท่ีไดรับ 
พบวามีบางอาคารท่ียังไมมีการเชื่อมตอเขาสูระบบเครือขาย  
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  ๑๓ 
 

 

รูปท่ี ๓-๒ การเชื่อมโยงระบบเครือขายระหวางหนวยงานตางๆ ของกรมทางหลวง 

 

TOT/ISP
Internet

MPLS/TOT

DOH Network
กรมทางหลวง

MOT Network
กระทรวงคมนาคม

หมวดทางหลวง

MPLS/CAT

แขวง/สํานกั/ศูนย์

แขวง/สํานกั/ศูนย์

Internet
1Mbps

WAN
2Mbps

581หน่วย

สํานกังานทางหลวง
ส่วนเครื�องจกัรกล

MOT-ISP
56Mbps

6Mbps

37หน่วย

29+6+2
=37หน่วย

18+4
=22หน่วย

56+14+8
=78หน่วย

100หน่วย

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
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  ๑๔ 
 

ตามรูปที่ ๓-๒ แสดงถึงการเชื่อมโยงระบบเครือขายระหวางหนวยงานตางๆ ที่อยูใน
สังกัดกรมทางหลวง โดยทําการเชื่อมโยงผานทางผูใหบริการเครือขาย ๒ ราย โดยเชาใชจาก
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT) จํานวน ๑๐๐ วงจรแตละวงจรเชื่อมตอกับหนวยงานใน
ภูมิภาคที่อัตราเร็ว ๒ เมกะบิตตอวินาที แตมีความเร็วในการเชื่อมตอกลับมาที่กรมทางหลวง
จํานวน ๑ วงจรที่อ ัตราเร ็ว ๑๘ เมกะบิตตอวินาที ส งผลใหในกรณีที ่หนวยงานภูมิภาค 
ทุกหนวยงานมีการปฏิบัติภารกิจพรอมๆ กันในเวลาเดียวกัน ระบบเครือขายของภูมิภาค 
จะเหลือความสามารถเพียง ๑๘๐ กิโลบิตตอวินาที หรือเปนรอยละ ๑๘ ของประสิทธิภาพรวม
ของระบบ และสวนที่ ๒ เปนการเชาใชจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) 
จํานวน ๓๗ วงจร แตละวงจรเชื่อมตอกับหนวยงานภูมิภาคท่ีอัตราเร็ว ๒ เมกะบิตตอวินาที แต
มีความเร็วในการเชื่อมตอกลับมาที่กรมทางหลวงจํานวน ๑ วงจรที่อัตราเร็ว ๖ เมกะบิตตอ
วินาที สงผลใหในกรณีที่ทุกหนวยงานในภูมิภาคมีการปฏิบัติภารกิจพรอมๆ กันในเวลาเดียวกัน 
ระบบเครือขายของภูมิภาคจะเหลือความสามารถเพียง ๑๖๒ กิโลบิตตอวินาที หรือเปนรอยละ 
๑๖ ของประสิทธิภาพรวมของระบบ ดังนั้นจึงควรปรับอัตราสวนการใชวงจรสื่อสารแบบแบงกัน
ใหสูงขึ้น เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่อาจอยูท่ี 
รอยละ ๒๕ – ๓๐ ของประสิทธิภาพรวมของระบบ 

การเชื่อมโยงระบบเครือขายระหวางหนวยงานตางๆ ที่อยูในสังกัดกรมทางหลวง ที่ทํา
การเชื่อมโยงผานทางระบบเครือขายของกระทรวงคมนาคม และผานทางระบบเครือขายของ
กรมทางหลวง สามารถแสดงไดดังร ูปที ่ ๓-๓ แผนผังระบบเครือขายของกรมทางหลวง 
(Network Diagram) 
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  ๑๕ 
 

 
รูปท่ี ๓-๓ แผนผังระบบเครือขายของกรมทางหลวง (Network Diagram) 
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  ๑๖ 
 

จากรูปท่ี ๓-๓ เห็นวาหนวยงานภูมิภาคมีการเชื่อมตอเครือขาย และเชาใชบริการเครือขาย
จากผูใหบริการเครือขาย ๒ แหลง คือ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) โดยสามารถแสดงการเขาใชเครือขายของหนวยงานในภูมิภาค
ไดตามตารางท่ี ๓-๑ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓-๑ การเขาใชบริการเครือขายของหนวยงานภูมิภาค 

ลําดับ หนวยงาน 
ผูใหบริการเครือขาย 

TOT 
(ขนาด ๒ Mb) 

CAT 
(ขนาด ๒ Mb) 

๑ สํานักงานทางหลวง  ๑๘ แหง - 
๒ แขวงทางหลวง  ๗๐ แหง ๓๕ แหง 
๓ ศูนยสรางทาง  ๔ แหง ๑ แหง 
๔ ศูนยสรางและบูรณะสะพาน ๓ แหง ๑ แหง 
๕ ศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง  ๑ แหง - 
๖ สวนเครื่องจักรกล  ๑ แหง - 
๗ สวนบริหารเครื่องจักรกล (แจงวัฒนะ)  ๑ แหง - 
๘ สวนเครื่องจักรกล  ๒ แหง - 

รวม ๑๐๐ แหง ๓๗ แหง 

หนวยงานภูมิภาคบางหนวยงานมีการจัดหาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ิมเติมผานทาง
ระบบ ADSL หรือระบบ FTTx โดยขอใชบริการจากผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตในทองถ่ิน 
โดยไมมีการทํา Virtual Private Network ซ่ึงทําใหไมมีความปลอดภัยเม่ือมีการเชื่อมโยงเขากับ
ระบบเครือขายรวมหรือผานทางหนวยงานอ่ืนๆ เชน ผานเครือขายของกระทรวงคมนาคม 
เนื่องจากเปนเครือขายท่ีมีการใชงานรวมกับหนวยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

นอกจากนี้ยังมีระบบเครือขายท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืนๆ โดยตรง
เนื่องจากเปนระบบเครือขายเฉพาะทาง ท่ีแตละหนวยงานไดทําการจัดสรางข้ึนเพ่ือตอบสนอง
ภารกิจของหนวยงานท่ีมีการใชงานท่ีแตกตางของแตละหนวยงาน 

 

๓.๑.๕ ดานความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกรมทางหลวงมีกลุมบริหารจัดการระบบความปลอดภัย ซ่ึงดูแล
นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ เชน แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ ดูแลอุปกรณดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และมีการรวมทําแผน
สํารองฉุกเฉินดานสารสนเทศ มีกลุมบริหารคอมพิวเตอรและเครือขายท่ีดูแลอุปกรณตางๆ ใน
ระบบเครือขาย เชน อุปกรณสวิตช อุปกรณปองกันการโจมตีและบุกรุกเครือขาย อุปกรณ
ตรวจสอบสิทธิ์การใชงานเครือขาย เปนตน โดยสรุปไดมีการเตรียมความพรอมและการปองกันไว
ดังนี้ 

๑) มีการออกบันทึกเวียนแจงเตือนเม่ือมีภัยคุกคามทางโลกไซเบอรเกิดข้ึน 
๒) มีอุปกรณปองกันภัยคุกคามในระบบเครือขายหลายชนิดโดยสังเขป คือ อุปกรณ
ปองกันการโจมตีเครือขาย อุปกรณปองกันการบุกรุกเครือขาย อุปกรณตรวจสอบสถานะ
เครือขาย อุปกรณตรวจสอบสิทธิ์การใชงานเครือขาย อุปกรณจัดเก็บ Log และอุปกรณ
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  ๑๗ 
 

เชื่อมตอเครือขายผานทางเขา Web Browser  แตจากการสัมภาษณพบวากรมทางหลวง
มีงบประมาณคอนขางจํากัดในการบํารุงรักษาอุปกรณทางดานความม่ันคงปลอดภัย 
๓) มีแผนสํารองฉุกเฉินดานสารสนเทศในการรับมือสถานการณตางๆ โดยมีแผนหลัก  
๒ แผน คือ แผนอัคคีภัยและแผนไฟฟาดับ มีการกําหนดผูรับผิดชอบและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานชัดเจน มีการปรับปรุงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
๔) มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศท่ีเปน
ลายลกัษณอักษรโดยใชกรอบ ISO 27002 ในการทําเอกสาร มีการปรับปรุงตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 
๕) สําหรับการใชงานโดยท่ัวไป พบวาบางหนวยงานยังมีการใชงานระบบปฏิบัติการเกาท่ี
ทางบริษัทผูผลิตไดยกเลิกการผลิตและยุติการปรับปรุงแลว เชน Window XP, Window 7 
โดยสาเหตุท่ียังคงใชระบบปฏิบัติการเดิม เนื่องจากจําเปนตองใชกับบางระบบงานของ 
กรมทางหลวง ซ่ึงถาปรับเปลี่ยนเปนระบบปฏิบัติการใหมแลวจะทําใหไมสามารถใช
ระบบงานดังกลาวได  
ในสวนเว็บไซตท่ีเปนทางการของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) อยูในระดับท่ีเรียกวา

ไมปลอดภัย ซ่ึงหมายความวา เว็บไซตไมไดใชการเชื่อมตอแบบสวนตัว ผูอ่ืนสามารถดูหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลท่ีผูใชงานรับสงผานเว็บไซตนี้ ในทางเทคนิคหมายถึงขอมูลท่ีรับสงโดยผาน
เว็บไซตนี้ไมมีการเขารหัส (Encryption) ซ่ึงมีความเสี่ยงท่ีขอมูลอาจถูกนําไปใชในทางท่ีผิดได 

กรมทางหลวงมีแผนและดําเนินการกระจายและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ปฏิบัติงาน (Desktop Computer) รุนใหมไปยังหนวยงานตางๆ แตกระนั้นก็ยังไมเพียงพอตอ
ความตองการใชงาน ทําใหมีการนําเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวเขามาใชงานในระบบเครือขายของ
กรมทางหลวง ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงตอการแพรกระจายของมัลแวรตางๆ ได รวมท้ังผูใชงานยังไม
คอยตระหนักถึงความปลอดภัยของการใชงานคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับระบบเครือขาย ถึงแมวา
กรมทางหลวงไดประกาศและใชแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศแลว 

กรมทางหลวงมี “แผนสํารองฉุกเฉินจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติท่ีอาจ
เกิดกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศ (IT Contingency Plan)” ประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีการ
ปรับปรุงเปนลําดับ มีการระบุกลุมงาน แผนการ และข้ันตอนในการรับมือ โดยมีการควบคุมความ
เสี่ยงและกําหนดขอควรปฏิบัติในการรับมือเพียง ๒ กรณีเทานั้นคือ เหตุอัคคีภัย และเหตุไฟฟาดับ 
และจากการสอบถามพบวาขาดชวงในการซอมแผนดังกลาว 

 

๓.๑.๖ สถานภาพของศูนยขอมูล/หองคอมพิวเตอรแมขายท้ังหมดของกรมทางหลวง 

จากการสํารวจสถานภาพของศูนยขอมูล/หองคอมพิวเตอรแมขายของกรมทางหลวง 
พบวากรมทางหลวงมีศูนยขอมูล (Data Center) และหองคอมพิวเตอรแมขายรวมกันท้ังหมด  
๘ แหง ดังนี้ 

๑) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง  
๓) สํานักงานควบคุมน้ําหนักยานพาหนะ  
๔) สํานักบริหารบํารุงทาง  
๕) สํานักมาตรฐานและประเมินผล  
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  ๑๘ 
 

๖) สํานักอํานวยความปลอดภัย  
๗) สํานักแผนงาน  
๘) สํานักเครื่องกลและสื่อสาร  

ในสวนของศูนยขอมูล (Data Center) ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบไฟฟา
สํารองท้ัง UPS และเครื่องกําเนิดไฟฟา การเชื่อมตอเครือขายของกรมทางหลวงเขากับกระทรวง
คมนาคมผานผูใหบริการอินเทอรเน็ต ๒ บริษัท คือ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT) และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) ผูใชงานสามารถทํางานจากระยะไกลโดยการใช 
Virtual Private Network (VPN) เชื่อมตอผานเครือขายอินเทอรเน็ต ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมี
การสํารองขอมูลอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ Data Center ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศยังใชเปน 
Disaster Recovery Site (DR-site) ของบางระบบอีกดวย 

เนื่องจากกรมทางหลวงมี Data Center และหองคอมพิวเตอรแมขายกระจายอยูอีก ๗ 
แหง นอกเหนือจากท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวย กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
สํานักเครื่องกลและสื่อสาร สํานักแผนงาน สํานักงานควบคุมน้ําหนักยานพาหนะ สํานักอํานวย
ความปลอดภัย สํานักบริหารบํารุงทาง สํานักมาตรฐานและประเมินผล โดยใน ๗ แหงนี้มีเพียง ๑ 
แหงท่ีมีความพรอมในการทํา DR-site คือ กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สําหรับหนวยงาน 
ท่ีเหลือไดแก สํานักอํานวยความปลอดภัยไดทําการ Backup ขอมูลไปบน Government Cloud 
ซ่ึงใหบริการอยูท่ีสํานักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) สําหรับหนวยงานท่ีเหลือมีเพียงการ
สํารองขอมูลแตไมไดทํา DR-site 

๓.๑.๗ การใหบริการและการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลภายในและภายนอกองคกร 

การบูรณาการขอมูล คือ การใชงานขอมูลรวมกัน กรมทางหลวงเปนหนวยงานท่ีมี
หนวยงานยอยจํานวนมาก และหนวยงานเหลานี้จะมีการทํางานท่ีสอดรับกันทุกหนวยงาน เชน 
สํานักแผนงาน เม่ือการกําหนดกอสรางถนนสายใหม ตองสงขอมูลสํานักงานอ่ืนดําเนินการตอ เชน 
สํานักอํานวยความปลอดภัย สํานักสํารวจและออกแบบ สํานักจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน เปนตน 

จากผลการศึกษาสถานภาพการใหบริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล ซ่ึงมีท้ังการ
รับเขาและสงขอมูลออก สามารถแบงการใหบริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลไดเปน  
๒ ระดับ คือ ระหวางหนวยงานยอยในกรมทางหลวง และหนวยงานภายนอกกับกรมทางหลวง  

การใหบริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานยอยในกรมทางหลวง
ใหมีประสิทธิภาพนั้น ขอใหขอเสนอแนะในเบื้องตนไวดังนี้ 

๑) การบูรณาการขอมูล หากเปนในระดับหนวยงานยอยในกรมทางหลวงท่ีมีกระบวนงาน
ตอเนื่องหรือสนับสนุนกัน ก็สามารถออกแบบเปนระบบสารสนเทศเดียวกันได โดยใช
ฐานขอมูลรวมกัน ในลักษณะนี้ตองเกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนพรอมกันของ
หนวยงานท่ีทํางานรวมกัน และพัฒนาฐานขอมูลกลางเพ่ือใชงานรวมกัน 
๒) ในกรณีการพัฒนาระบบสารสนเทศเกิดข้ึนไมพรอมกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ระบบสามารถทําไดโดยผานระบบบริการขอมูลเชน Web-service หรือ Service 
Oriented Architecture (SOA) ซ่ึงกรมทางหลวงจะจัดเตรียมข้ันตอนในการพัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลไว 
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๓.๑.๘ สถานภาพดานสารสนเทศภมิูศาสตร (GIS) ของกรมทางหลวง 

จากการสํารวจและวิเคราะหพบวา กรมทางหลวงเปนหนวยงานท่ีตองใชท้ังเทคโนโลยีและ
ขอมูลดานภูมิสารสนเทศในการทํางานเปนหลัก ท้ังนี้เปนเพราะกรมทางหลวงมีเสนทางถนนท่ีตอง
รับผิดชอบมากกวา ๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร ซ่ึงนอกจากถนน ยังมีทรัพยสินทางราชการมากมายท่ีตอง
ดูแลรับผิดชอบ จึงตองการขอมูลตางๆ ในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี เชน งานวางแผนกอสรางทาง 
สะพาน งานซอมบํารุงรักษา งานอํานวยความปลอดภัย อีกท้ังยังตองใหบริการประชาชนและ
ผูใชงานทางหลวง จึงจําเปนตองจัดเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการบริการ เชน ขอมูลภัยพิบัติ ขอมูล
สภาพการจราจร  

แตเนื่องจากโครงสรางองคกรของกรมทางหลวงมีหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของกับภูมิศาสตร 
ซ่ึงแตละหนวยงานก็มีพันธกิจท่ีแตกตางกัน จึงสงผลใหกรมทางหลวงมีเทคโนโลยีดานระบบ 
ภูมิสารสนเทศท่ีตางกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยู กับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ และการจัดเก็บขอมูลดาน 
ภูมิสารสนเทศก็กระจายกันอยูตามหนวยงาน มีการบูรณการภูมิสารสนเทศเพียงบางสวน ทําใหเกิด
ความยากและความซับซอนในการบริหารจัดการระบบและขอมูลภูมิสารสนเทศ 

จากการสํารวจและวิเคราะหระบบและขอมูลภูมิสารสนเทศของกรมทางหลวง สามารถ
สรุปไดดังนี้ 

๓.๑.๘.๑ สํานักแผนงาน 
มีภารกิจหลักคือ จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติราชการของ 

กรมทางหลวง งานศึกษาและพัฒนา เพ่ือกําหนดโครงขายและมาตรฐานทางหลวง งาน
ศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมของโครงการรวมท้ังการประเมินผลโครงการ
กอสรางทาง 

๑) ระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet) 
สําหรับเก็บขอมูลการกอสรางและความกาวหนาของงานกอสรางเพ่ือติดตาม

แผนงานพัฒนาทางหลวง โครงการขนาดใหญ 
• ขอมูลแผนงานพัฒนาทางหลวง 

• ขอมูลการกอสราง 

๒) ระบบขอมูลทะเบียนสายทาง (HRIS) 
สําหรับเก็บขอมูลประวัติและรายละเอียดตางๆ ของสายทางในความ

รับผิดชอบของกรมทางหลวง 

๓.๑.๘.๒ สํานักบริหารบํารุงทาง 

มีภารกิจหลักคือ งานบํารุงรักษาทางหลวง เชน งานบํารุงปกติ (Routine 
Maintenance) คืองานดูแลรักษาทางหลวงท้ังโครงขาย (๖๕,๔๗๐ กิโลเมตร) ท่ีตอง
ดําเนินการเปนประจําสมํ่าเสมอตอเนื่องตลอดท้ังป เพ่ือใหทางหลวงสามารถใชงานไดดี 
ปองกันไมใหทางหลวงเสื่อมสภาพกอนเวลาท่ีเหมาะสม งานบํารุงตามกําหนดเวลา (Periodic 
Maintenance) คืองานท่ีดําเนินการเม่ือถึงกําหนดเวลา เพ่ือยืดอายุบริการและเสริมความ
แข็งแรง งานบํารุงพิเศษและบูรณะ (Special Maintenance and Rehabilitation) คืองาน
ซอมบํารุงรักษาทางหลวงท่ีชํารุดเสียหายและมีปริมาณมากกวาท่ีจะทําการซอมดวยงาน
บํารุงปกติได โดยเฉพาะเสนทางท่ีไมไดรับการบํารุงตามกําหนดเวลา จะเกิดความเสียหายข้ึน
อยางรวดเร็วทําใหตองดําเนินการดวยงานบํารุงพิเศษหรือบูรณะ 
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๑) ระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 
สําหรับเก็บขอมูลประวัติและรายละเอียดตางๆ เชน หมายเลขทางหลวงของ

สายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
๒) ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน (EMS) 

สําหรับเก็บขอมูลและตรวจสอบรายงานสภาพการจราจร รายงานเหตุการณ
ภัยพิบัติ รวมถึงการตรวจสอบเสนทางเลี่ยง 
๓) ระบบศูนยปฏิบัติการงานบํารุงทาง (Warroom) 

สําหรับตรวจสอบและรายงานขอมูลงานบํารุงทาง 
๔) ระบบบริหารจัดการทรัพยสินนอกเขตทาง 

สําหรับเก็บขอมูลทรัพยสินนอกเขตทางของสายทางในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวง 

๓.๑.๘.๓ สํานักอํานวยความปลอดภัย 

มีภารกิจงานหลัก คือ วางแผน สํารวจและว ิเคราะหเพื ่อแกไขปญหา
การจราจรบนทางหลวง ศึกษา พัฒนา จัดทํามาตรฐานและสัญญาณควบคุมการจราจร 
ที่ใชกับงานทาง และกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการใดๆ เพื่อแกไขปญหาการจราจร 
การลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในเขตทางหลวง ตลอดจนการใหคําปรึกษา 
เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการอํานวยความปลอดภัย และปฏิบัติงานรวมกับ 
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๑) ระบบ CCTV ปริมาณจราจร 
สําหรับสํารวจขอมูลการจราจร ท้ังชวงเวลาปกติและชวงเทศกาล ในสายทาง

ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
๒) ระบบขอมูลอุบัติเหตุ (HAIMS) 

สําหรับรายงานอุบัติเหตุ แขวงทางหลวง โดยจะกรอกรายงานเฉพาะ 
สายทางท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
๓) ระบบสารสนเทศปริมาณจราจรบนทางหลวง (TIMS) 

ขอมูลการสํารวจปริมาณจราจรบนทางหลวงและการบูรณาการระบบ
ฐานขอมูลจราจรท่ีมีอยู เพ่ือใชงานภารกิจบริหารจัดการของกรมทางหลวง 
๔) ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (HSMS) 

การบูรณาการฐานขอมูลดานงานทางท่ีเก่ียวของกับงานอํานวยความ
ปลอดภัย 

๓.๑.๘.๔ สํานักกอสรางสะพาน 

มีภารกิจงานหลักคือ กํากับดูแล และดําเนินการเก่ียวกับการกอสราง บูรณะ
และบํารงุรักษาสะพาน และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๑) ระบบบริหารงานบํารุงรักษาสะพาน (BMMS) 
สําหรับเก็บขอมูลและรายงานขอมูลประเภทสะพาน สภาพสะพาน อายุ

สะพาน รวมถึงการคนหาสะพาน 
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๒) ระบบติดตามความกาวหนาของงานกอสรางสะพานและบูรณะสะพาน (IWIP) 
สําหรับเก็บขอมูลและติดตามความกาวหนาของงานกอสรางสะพานและ

บูรณะสะพานท่ีดําเนินงานตามแผน และดําเนินงานชากวาแผน 

๓.๑.๘.๕ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีภารกิจงานหลักคือ จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมทางหลวง รวมท้ังการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง 
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนํา หรือฝกอบรม
การใชคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๑) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ืองานบริการทางหลวง (DOH to Travel)  
สําหรับใหบริการดานการคมนาคม ซ่ึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรใหบริการขอมูลดานการคมนาคมแกบุคลากรในภาคสวนตางๆ 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป เชน การใหบริการสอบถามระยะทาง การวิเคราะห
เสนทางเพ่ือเดินทาง สถานท่ีสําคัญ ขาวสารตางๆ เปนตน 

๓.๒ วิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพดาน ICT ของกรมทางหลวง (SWOT 
Analysis) 

๓.๒.๑ บทวิเคราะหสถานภาพดาน ICT ภายในองคกร 

กรมทางหลวงเปนอีกองคกรหนึ่งของรัฐท่ีตระหนักถึงการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ชวยในการบริหารจัดการองคกรและการใหบริการแกสาธารณะ มีระบบเครือขาย คอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศสําหรับรองรับการปฏิบัติงานตางๆ โดยกรมทางหลวงมีการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเปนองคกรกลางในการดูแลบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยงานตางๆ ของกรมทางหลวง  

จากการศึกษาสถานภาพดาน ICT ของกรมทางหลวง การเขาสัมภาษณ รวมไปถึงการจัด
สมัมนาการวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพดาน ICT ของกรมทางหลวง (SWOT Analysis) 
เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สามารถวิเคราะหและประเมินออกเปนจุดแข็ง จุดออน แบงตาม
องคประกอบตางๆ ไดดังแสดงในตารางท่ี ๓-๒ 
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  ๒๒ 
 

ตารางท่ี ๓-๒ วิเคราะหและประเมิน ปจจัยภายใน วิเคราะหและประเมินจุดแข็ง จุดออน ขอไดเปรียบ และ
ขอเสียเปรียบ (S จุดแข็ง , W จุดออน) 

องคประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 
ปจจัยดานอุปกรณ
ฮารดแวร/ซอฟตแวร 

• กรมทางหลวงมีระบบ
สารสนเทศหลายระบบสาํหรับ
รองรับภารกิจ 

• อุปกรณคอมพิวเตอรบางสวนมี
คุณสมบัติไมเหมาะสมหรือไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะสามารถ
รองรับภารกิจของหนวยงานได 

• มีซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง ไม
เพียงพอ หรือไมครอบคลุมตอการ 
ใชงาน 

ปจจัยดานโครงขายการ
สื่อสาร 

• เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานทุก
เครื่องสามารถเชื่อมตอ
เครือขายของหนวยงานได 

• ระบบเครือขายเชื่อมโยงสวนกลาง
และหนวยงานภูมิภาคไมมี
ประสิทธิภาพและขาดเสถียรภาพ   
ไมสามารถตอบสนองการทํางาน
และความตองการของบุคลากร
กรมทางหลวงไดเต็มท่ี 

• หนวยงานภูมิภาคหลายแหงยังไมมี
โครงสรางพ้ืนฐานดานเครือขายท่ีดี 

• จุดบริการเครือขายไรสายไม
เพียงพอตอการใชงาน 

ปจจัยดานบุคลากร 

• ผูใชงาน • บุคลากรตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมถึงความสําคัญของ
ระบบฐานขอมูลกลาง และการ
เชื่อมโยงขอมูล 

• บุคลากรท่ัวไป ขาดความรูพ้ืนฐาน
ทางดาน ICT และกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

• บุคลากรไมมีความเขาใจใน
นโยบายดาน ICT ของหนวยงาน 

• มีการจัดการฝกอบรมดาน ICT 
ใหกับบุคลากรแตไมเพียงพอและ
เปนหลักสูตรท่ีไมครอบคลุมตอ
ความตองการ  

• ผูดูแลบํารุงรักษางาน
ดาน ICT 

• บุคลากรดาน ICT มีความตั้งใจ
ในการพัฒนาและประยุกตใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับพัฒนาองคกร 

• มีเครือขาย ICT Agent ประจํา
หนวยงานภูมิภาค เพ่ือทํา
หนาท่ีประสานงานดาน ICT 

• มีจํานวนบุคลากรดาน ICT ไม
เพียงพอตอการรองรับภารกิจและ
ใหบริการแกบุคลากรในหนวยงาน
ภูมิภาค 

• บุคลากรดาน ICT บางสวนยังขาด
ความรูความสามารถเชิงลึก 
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  ๒๓ 
 

องคประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 
กับหนวยงานในสวนกลาง • หนวยงานภูมิภาคหลายหนวยงาน 

ไมมี ICT Agent หรือมีแตเปน
บุคลากรท่ีมีความรูไมตรงสายงาน
ดาน ICT อีกท้ังไมมีตําแหนงและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

• ขาดงบประมาณ และแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลดาน ICT ท่ี
ชัดเจน 

• ผูบริหาร • ผูบริหารตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมถึงความสําคัญของ
ระบบฐานขอมูลกลาง และการ
เชื่อมโยงขอมูล 

• ผูบริหารสนับสนุนการนํา ICT 
มาใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนากรมทางหลวง 

• ผูบริหารยังขาดความพยายามใน
การขับเคลื่อนดาน ICT อยางเปน
ระบบ 

 

ปจจัยดานขอมูล • เปนเจาของขอมูล รวมถึงเปน
เจาของโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
สามารถรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 
(primary data) เก่ียวกับ 
ทางหลวง การจราจร อุบัติเหตุ 
ฯลฯ ท้ังประเทศ นอกจากนี้ ยัง
มีหนวยงานและบุคลากรท่ี
สามารถท่ีจะรายงานขอมูลบน
ทางหลวงท่ัวประเทศไดอยาง
รวดเร็ว 

• ไมมีระบบฐานขอมูลกลาง  

• ไมมีการกําหนดมาตรฐานของ
ขอมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงระหวางระบบหรือ
หนวยงาน รวมถึงไมมีการบริหาร
จัดการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

• ศูนยขอมูลสํารองท่ีรองรับการเกิด
อุบัติภัยเฉพาะบางระบบเทานั้น 

ปจจัยดานการบริหาร
จัดการ 

• มีชองทางในการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารหลายชองทาง 

• มีนโยบายดาน ICT แตขาด
แนวทางปฏิบัติและการบังคับใชท่ี
ชัดเจน 

• ไมมีคณะกรรมการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจะทําหนาท่ีกํากับ 
ดูแล กําหนดนโยบายและทิศทาง
ในการพัฒนาระบบ ICT ของ 
กรมทางหลวง 

• การพัฒนาระบบงานตาง ๆ ขาด
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  ๒๔ 
 

องคประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 
การวางแผนและออกแบบระบบท่ี
ดี ทําใหไมมีความเปนเอกภาพ 
รวมท้ังมีการพัฒนาซํ้าซอน 

• การพัฒนาระบบงานตางๆ ขาด
การมีสวนรวมระหวางหนวยงาน
ผูใชงานระบบกับผูออกแบบ โดย
อยางยิ่งจากหนวยงานภูมิภาค ใน
การออกแบบและพัฒนาระบบ ICT 

• ไมมีแผนบํารุงรักษา ท้ังในสวนของ
ระบบสารสนเทศและฮารดแวรท่ี
ชัดเจน ท้ังสวนกลางและภูมิภาค 

• ไมมีการกําหนดบทบาท และหนาท่ี 
ขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจน
ของบุคลากรดาน ICT 

ปจจัยดานงบประมาณ • หนวยงานบางสวนมีเงินเหลือ
จายท่ีสามารถนํามาใชในการ
พัฒนาดาน ICT ได 

• งบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและซอฟตแวร 
ลิขสิทธิ์ท่ีสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานของกรมทางหลวงได
อยางมีประสิทธิภาพ ไมเพียงพอ
ตอความตองการ 

ปจจัยดานสถานท่ี • มีสํานักงานและศูนยตางๆ ของ
หนวยงานกระจายอยูท่ัว
ประเทศ ซ่ึงสามารถเลือกใช
เปน Disaster Recovery Site 
ไดในอนาคต 

• มีสํานักงานและศูนยตางๆ ของ
หนวยงาน กระจายอยูท่ัวประเทศ
ทําใหการบริหารจัดการยาก 

• มีหนวยงานบางสวนอยูในพ้ืนท่ี
หางไกล ทําใหการบริการดาน ICT 
ไมครอบคลุมและมีคาใชจายท่ีมาก
ยิ่งข้ึน 

๓.๒.๒ บทวิเคราะหสถานภาพดาน ICT ขององคกรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก รวมท้ัง
ปจจัยหรืออิทธิพลจากภายนอก ท่ีมีผลกระทบตอดาน ICT ขององคกร  

การออกแบบและดําเนินการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น นอกจาก
จะตองคํานึงถึงสถานภาพและศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันเปนปจจัย
ภายในองคกรแลว ยังจําเปนตองมีการวิเคราะหปจจัยภายนอกตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ 
กรมทางหลวงดวย เพ่ือใหการออกแบบระบบ หรือการกําหนดนโยบายตางๆ มีความเหมาะสม เกิด
ประโยชนสูงสุด และคุมคาตอการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  ๒๕ 
 

การวางแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวงนี้ ไดมีการวิเคราะหโอกาสและผลกระทบ
จากปจจัยภายนอกตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารดวย เชน รัฐบาลและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ นโยบายและขอกําหนดตางๆ ใน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขอกําหนดและกฎหมายตางๆ รวมท้ังแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหแผนการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีความเปนไปไดและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม โดยผลจากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปจจัยภายนอก แบงตามองคประกอบตางๆ ดังแสดงในตารางท่ี 
๓-๓ 

ตารางท่ี ๓-๓ ผลการประเมินโอกาสและภัยคุกคาม แบงตามองคประกอบหลักตางๆ ท่ีเก่ียวของกับปจจัย
ภายนอก (O โอกาส , T ภัยคุกคาม) 

องคประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส ภัยคุกคาม 
หนวยงานภายนอกท่ี
เก่ียวของ 

• การขับเคลื่อนเรื่องเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการบูรณาการขอมูล
ภาครัฐจากนโยบายของรัฐบาล 

• สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
ซ่ึงมีบทบาทในการสงเสริม
สนับสนุนพัฒนาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของภาครัฐ ท้ังในสวน
ของการใหบริการโครงสราง
พ้ืนฐาน การพัฒนามาตรฐาน
และแนวปฏบิัติ รวมท้ังให
คําปรึกษาและถายทอด 
องคความรูดาน  
e-Government 

• รัฐบาลมีวิสัยทัศนและให
ความสําคัญดาน ICT มีนโยบาย
ท่ีสนับสนุนงานดาน ICT มาก
ข้ึน 

• มีการจัดทําคูมือท่ีเก่ียวของกับ
การจัดทํามาตรฐานเพ่ือการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐ 

• ความตองการบุคลากรดาน ICT 
ของภาคเอกชน ท่ีใหคาตอบแทน
ไดสูงกวาภาครัฐ 
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  ๒๖ 
 

องคประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส ภัยคุกคาม 
ปจจัยและขอกําหนดใน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

• แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทย สรางความตระหนักและ
เตรียมความพรอมดาน ICT โดย
กรมทางหลวงสามารถจัดทํา
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ 
กรมทางหลวงเพ่ือใหการ
ดําเนินการดาน ICT เปนระบบ
และตอบสนองตอยุทธศาสตรท้ัง
ในระดับกระทรวงและประเทศ
ไดดียิ่งข้ึน 

- 

มาตรฐาน ขอกําหนด
กฎระเบยีบ และกฎหมาย 

• ระเบียบและกฎหมายดาน ICT 
ชวยใหการบริหารจัดการดาน 
ICT ของกรมทางหลวง
ดําเนินการไดสะดวกข้ึนโดย
เง่ือนไขบางสวนสามารถอางอิง
กับขอกําหนด กฎระเบียบตามท่ี
กฎหมายท่ีกําหนด 

 

• กฎหมายดาน ICT ยังไม
ครอบคลุมและไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

• ระเบียบราชการบางขอในปจจุบัน
ท่ียังเปนอุปสรรคตอการปรับ
กระบวนการทํางาน และการปรับ
ไปสูองคกรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ 

• ระเบียบราชการไมเอ้ือตอการ
จัดหาอุปกรณใหสามารถรองรับ
การปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ความกาวหนาทางดาน ICT • มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดาน ICT 
ใหมๆ ท่ีสามารถนํามาใช
สนับสนุนการทํางานและงาน
บริการของกรมทางหลวงได 

• เทคโนโลยีใหมๆ มีประสิทธิภาพ
สูง ราคาถูกลง สามารถ 
บูรณาการเขาดวยกันไดงายข้ึน  

• การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ท่ีมีอยูอยางหลากหลาย 
สามารถใชในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
กรมทางหลวงได 

• แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน 
ICT ท่ีรวดเร็ว ทําใหตองพัฒนา
ปรับปรุงระบบ ICT อยางตอเนื่อง 

• ภัยคุกคามตอความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศมี
เพ่ิมข้ึน 
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  ๒๗ 
 

๓.๒.๓ วิเคราะหสถานภาพดาน ICT ภายในองคกรในภาพรวม  

จากการศึกษาสถานภาพระบบสารสนเทศกับปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน แบงตามองคประกอบหลักท่ีเก่ียวของกับปจจัยภายใน รวมไปถึงโอกาสและผลกระทบจาก
ปจจัยภายนอกตางๆ สามารถสรุปประเด็นสําคัญของการวิเคราะห SWOT และนํามาสรางเปน 
SWOT Matrix เพ่ือกําหนดกลยุทธไดดังนี้ 
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  ๒๘ 
 

ตารางท่ี ๓-๔ สรุปการวิเคราะหยุทธศาสตรจาก SWOT Matrix 

 จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

 
 
 
 
  
 

               จุดแข็ง/จุดออน 
 
 
 
 

    
 
 
   โอกาส/ภัยคุกคาม 

S๑: ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ
ฐานขอมูลกลาง การเช่ือมโยงขอมลู รวมท้ังสนับสนุนการนํา ICT มาใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนากรมทางหลวง 

S๒: บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง
ความสําคญัของระบบฐานขอมลูกลาง และการเช่ือมโยงขอมลู 

S๓: กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศหลายระบบสําหรับรองรับภารกิจ 

S๔: บุคลากรดาน ICT มีความตั้งใจในการพัฒนาและประยุกตใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
สําหรับพัฒนาองคกร 

S๕: มีเครือขาย ICT Agent ประจําหนวยงานภูมิภาค เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานดาน ICT กับ
หนวยงานในสวนกลาง 

S๖: เปนเจาของขอมูล รวมถึงเปนเจาของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสามารถรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 
(primary data) เก่ียวกับทางหลวง การจราจร อุบัตเิหตุ ฯลฯ ท้ังประเทศ นอกจากน้ี ยัง
มีหนวยงานและบุคลากร ท่ีสามารถท่ีจะรายงานขอมลูบนทางหลวงท่ัวประเทศไดอยาง
รวดเร็ว 

S๗: มีชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารหลายชองทาง 

S๘: หนวยงานบางสวนมีเงินเหลือจายท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาดาน ICT ได 

S๙: มีสํานักงานและศูนยตางๆ ของหนวยงานกระจายอยูท่ัวประเทศ ซึ่งสามารถเลือกใชเปน 
Disaster Recovery site ไดในอนาคต 

W๑: ไมมรีะบบฐานขอมลูกลาง ไมมีศูนยขอมูลสาํรองท่ีรองรับการเกิดอุบัติภัย รวมถึงไมมีการกาหนดมาตรฐานขอมูล 
การบูรณาการและการบริหารจดัการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

W๒: ระบบเครือขาย โดยเฉพาะอยางยิง่ เครือขายเช่ือมโยงสวนกลางและหนวยงานภูมภิาคไมมีประสิทธิภาพและขาด
เสถียรภาพ ไมสามารถตอบสนองการทํางานและความตองการของบุคลากรกรมทางหลวงไดเต็มท่ี 

W๓: หนวยงานภูมิภาคหลายแหงยังไมมีโครงสรางพ้ืนฐานดานเครือขายท่ีดี 
W๔: บุคลากรดาน ICT บางสวนยังขาดความรูความสามารถเชิงลึก  
W๕: บุคลากรดาน ICT ไมเพียงพอตอการรองรับภารกิจและใหบริการในหนวยงานภูมิภาค หนวยงานภูมภิาคหลาย

หนวยงาน ไมมี ICT Agent หรือมแีตเปนบุคลากรท่ีมีความรูไมตรงสายงานดาน ICT อีกท้ังไมมีตําแหนงและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน 

W๖: บุคลากรท่ัวไป ขาดความรูพ้ืนฐานทางดาน ICT และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
W๗: ขาดงบประมาณ และ แผนพัฒนาบุคลากรดาน ICT ท่ีชัดเจน รวมท้ังขาดหลักสตูรฝกอบรมดาน ICT ใหแกบุคลากร

ท่ัวไป  
W๘: งบประมาณไมเพียงพอตอความตองการในการจัดซื้อครุภณัฑคอมพิวเตอรและ software ลิขสิทธ์ิท่ีสามารถรองรับ

การปฏบัิติงานของกรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
W๙: การพัฒนาระบบงานตาง ๆ ขาดการวางแผนและออกแบบระบบท่ีด ีทาใหไมมีความเปนเอกภาพ รวมท้ังมีการพัฒนา

ซ้ําซอน ขาดการมสีวนรวมระหวางหนวยงานผูใชงานระบบกับผูออกแบบ โดยอยางยิ่งจากหนวยงานภูมิภาคในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ ICT 

W๑๐: ไมมีแผนบํารุงรักษา ท้ังระบบสารสนเทศ และ ฮารดแวร ท่ีชัดเจน ท้ังสวนกลางและภูมิภาค 
W๑๑: มีนโยบายดาน ICT แตขาดแนวทางปฏิบัติและการบังคับใชท่ีชัดเจนบุคลากรไมมคีวามเขาใจในนโยบายดาน ICT 

ของหนวยงาน 
W๑๒: ไมมีคณะกรรมการดานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจะทําหนาท่ีกํากับ ดแูล กําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนา

ระบบ ICT ของกรมทางหลวง 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธเชิงรุก (S,O) กลยุทธเชิงแกไข (W,O) 

O๑: การขับเคล่ือนเร่ืองเทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการขอมูลภาครัฐจาก
นโยบายของรัฐบาล 

O๒: สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุน
พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐ ทั้งในสวน
ของการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติ 
การจัดทาํมาตรฐานเพือ่การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ 
รวมทั้งใหคําปรึกษาและถายทอดองคความรูดาน e-Government 

O๓: รัฐบาลมีวิสัยทัศนและใหความสําคัญดาน ICT รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุน
งานดาน ICT มากขึ้น 

O๔: การมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เปน
กรอบในการดําเนินการดาน ICT อยางเปนระบบและตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรทั้งในระดับกระทรวงและประเทศ 

O๕: มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดาน ICT ใหม ๆ ที่สามารถนํามาใชสนับสนุนการ
ทํางานและงานบริการของกรมทางหลวงได 

O๖: เทคโนโลยีใหมๆ มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกลง สามารถบูรณาการเขา
ดวยกันไดงายขึ้น 

O๗: การเรียนรูผานส่ืออเิล็กทรอสกิสที่มีอยูอยางหลากหลาย ซ่ึงสามารถ
นํามาใชในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได 

(๑) การนําเทคโนโลยดีาน Data Analytics มาใชเพ่ือสนับสนุนการตดัสนิใจของผูบริหารและ
การทํางานของกรมทางหลวง (S๖-O๕) 

(๒) วางแผนพัฒนาระบบ ICT โดยเนนการบูรณาการระหวางหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจดัการ การปฏิบัติงานตามภารกิจ (S๓-O๓,๔,๕,๖) 

(๓) การใช ICT เพ่ือสนับสนุนการใหบริการของกรมทางหลวง (S๓,๖-O๕O๖) 

 

(๑) การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง ระบบภมูิสารสนเทศของกรมทางหลวงและพัฒนามาตรฐานขอมูลตามมาตรฐานการ
เช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ (W๑-O๑,๒) 

(๒) การพัฒนาบุคลากรดวยการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสและ ICT เปนเครื่องมือในการเรียนรูสําหรับการพัฒนาองคกรอยาง
ยั่งยืน (W๔,๕,๗-O๗) 

(๓) พัฒนาบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดาน ICT เพ่ือดูแลระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรและเครอืขาย ประจํา
สํานักงานทางหลวงและแขวงในสงักัด รวมท้ังศึกษาแนวทางการเพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรดาน ICT ในหนวยงานภูมิภาค 
(W๔,๕-O๓) 

(๔) ตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือทําหนาท่ีกํากับ ดูแล กําหนดนโยบายและทิศทางในการ
พัฒนาระบบ ICT ของกรมทางหลวง (W๙,๑๑,๑๒-O๓) 

(๕) พัฒนาระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัสรรโครงสรางพ้ืนฐานดาน
เครือขายใหกับหนวยงานภูมิภาค (W๒,๓,๑๐-O๓) 

(๖) ลงทุนดาน ICT เพ่ิมเติม เชนการจดัหา ครุภณัฑคอมพิวเตอรและ software ลิขสิทธ์ิท่ีสามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ของกรมทางหลวงไดอยางมีประสทิธิภาพ (W๖-O๓) 
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  ๒๙ 
 

ภัยคุกคาม (Threats) กลยุทธเชิงปองกัน (S,T) กลยุทธเชิงรับ (W,T) 

T๑: แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน ICT ท่ีรวดเร็ว ทําใหตองพัฒนาปรับปรุง
ระบบ ICT อยางตอเน่ืองและทําใหการพัฒนาบุคลากรไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

T๒: ภัยคุกคามตอความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศมีเพ่ิมข้ึน 
T๓: ระเบียบราชการบางขอในปจจุบันท่ียังเปนอุปสรรคตอการปรับ

กระบวนการทํางาน และการปรับไปสูองคกรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ 
รวมท้ังไมเอ้ือตอการจัดหาอุปกรณใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

T๔: กฎหมายดาน ICT ยังไมครอบคลมุและไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี

T๕: ความตองการบุคลากรดาน ICT ของภาคเอกชน ท่ีใหคาตอบแทนไดสูง
กวาภาครัฐ 

(๑) การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล (S๓-T๒) 

(๒) การบริหารจัดการ Data center ระบบจัดเก็บขอมูล และระบบสํารองขอมูล เพ่ือสราง
เสถียรภาพดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (S๓,๖-T๒) 

(๓) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชน การกําหนดนโยบายดาน ICT 
ท่ีชัดเจน, การจัดการความเสีย่งดาน ICT, การติดตามและการตรวจสอบดาน ICT (S๓-T๒) 

 

(๑) จัดสรรตําแหนง กําหนดความกาวหนาในสายอาชีพ (career path) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรดาน 
ICT (W๓,๔-T๕) 

(๒) สงเสริมใหบุคลากรมคีวามรู ความเขาใจเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภยัมากยิ่งข้ึน (W๓,๕-T๒) 

(๓) ศึกษา วิเคราะหและวางแผนดาน ICT ใหรอบคอบและพัฒนาปรับปรุงดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (W๘,๙-T๑) 
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บทท่ี ๔  

การออกแบบในภาพรวม 
เชิงหลักสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 (Conceptual Design Report) 
จากการศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง และ

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพดาน ICT ของกรมทางหลวง (SWOT Analysis) ในบทท่ี ๓  
จะเห็นไดวา กรมทางหลวงมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงานตางๆ ในระดับ
หนึ่ง และสามารถตอบสนองตอภารกิจของกรมทางหลวงไดเปนอยางดี ซ่ึงการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงในระยะถัดไป จะตองเสริมสรางปรับปรุงประสิทธิภาพ
โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังดานระบบคอมพิวเตอรและระบบเก็บขอมูล 
ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ดานระบบสารสนเทศ และดานความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ีเปนจุดออน ใหสามารถบริการไดอยางท่ัวถึง 
ม่ันคงและปลอดภัย ไดคุณภาพและตรงความตองการยิ่งข้ีน และจากทิศทางเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ควรตองมีการปรับเพ่ิมเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรแบบกลุมเมฆ (Cloud 
Computing) และเทคโนโลยีเครื่องจักรเสมือน (Virtual Machine) แบบ Hyperconverged Architecture 
และท่ีสําคัญอยางยิ่ง คือ ตองเสริมดานความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถรองรับ
การกูคืนจากความหายนะและความตอเนื่องของการทํางานดานสารสนเทศโดยไมหยุดชะงัก 

การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง จะตองเสริมสรางและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ใหเกิดการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานตางๆ ท่ีกระจาย
ในหลายสวนงาน สามารถรวมศูนยเขามาเพ่ือนํามาวิเคราะหและใชประโยชนในการวางแผน การตัดสินใจ
อยางเปนองครวมท้ังองคกร ท่ีผานมากรมทางหลวงยังไมไดใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการอยางเต็มท่ี แมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสวนงานอยูบาง แตยังไมครอบคลุมทุกดาน  
จึงตองมีการปรับเสริมดวยระบบจัดการทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning: ERP) ท่ีท้ัง
องคกรใชซอฟตแวรและฐานขอมูลเดียวกัน เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
และการบูรณาการขอมูลสารสนเทศเพ่ือรวมศูนยเปนคลังขอมูลหลายมิติ (Data warehouse) สูการ
วิเคราะหเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร เปนการยกระดับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมทางหลวงอยางคุมคา ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานแนวปฏิบัติท่ีดี 

ทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง จําเปนตองขยายตัว
ในเชิงรุกมากยิ่งข้ึนเพ่ือตอบสนองตอแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ซ่ึงรัฐบาลไดกําหนดเปนนโยบายสําคัญในการใหเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาประเทศดวยนวัตกรรม เพ่ิมคุณคาอยางม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ซ่ึง
ในแผนพัฒนาท้ังสองฉบับนั้น มีประเด็นท่ีเก่ียวของกับกรมทางหลวง ในมิติท่ีเปนหนวยงานภาครัฐท่ีตองให
การบริหารจัดการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางเปนระบบ มีการใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษ
มากข้ึน มีการใชทรัพยากรดิจิทัลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการบูรณาการขอมูลและทรัพยากร
รวมกัน นําไปสูการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน และมีชุดขอมูลและระบบบริการพ้ืนฐานท่ีมีมาตรฐาน 
สามารถเขาถึง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและใชงานรวมกัน กรมทางหลวงตองเรงปรับปรุงและพัฒนาระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานมาตรฐานชุดขอมูลสารสนเทศทางหลวงและใหเกิดการ 
บูรณาการระหวางหนวยงานทางหลวง สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน เกิดเปนศูนยกลางขอมูลทางหลวงหลัก 
ท่ีมีการจัดเก็บขอมูลและเปดเผยขอมูล (Open Data) เพ่ือการใหบริการแกประชาชนและหนวยงานอ่ืนๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และครอบคลุม 

ขณะเดียวกันกรมทางหลวง ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตองตอบสนองตอ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในมิติการเดินทางและขนสงทาง
ถนน ของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสรางคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหการเดินทางและขนสง 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดและลดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม โครงการศูนยบริหารจัดการจราจร
และการอํานวยความปลอดภัยในการเดินทาง และโครงการท่ีเก่ียวกับวิศวกรรมการทางหลวงดานการ
วางแผนสรางทาง บํารุงทาง ฯลฯ สวนท่ีประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตองมีการเพ่ิมขยาย
และปรับปรุงใหสามารถบูรณาการมาใชประโยชนรวมกันอยางเต็มท่ี เพ่ือนําไปสูการวางแผนการเดินทาง
และขนสงหลายรูปแบบท้ังทางถนน ราง เรือ และอากาศรวมกันในอนาคต 

สุดทาย กรมทางหลวงตองเรงพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รองรับการทํางานในยุคดิจิทัล ใหสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมทางหลวงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนใหไปสูยุคดิจิทัล ประเทศไทย ๔.๐ ตองมุงเนนท่ีการเตรียมบุคลากรภาครัฐใหมี
ความพรอมดานทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหา การใชเครื่องมือทางดิจิทัลไดอยางคลองแคลวและชํานาญ 
รวมถึงทักษะอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กําลังเตรียมหลักสูตรการฝกอบรมดานนี้อยู 

๔.๑ กรมทางหลวงกับทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ 

หลังจากมีการประกาศนโยบายการปฏิรูปสูการเปนประเทศท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม คณะรัฐมนตรี
ก็ไดมีมติเห็นชอบตอแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เม่ือวันท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล หนวยงานตางๆ ของรัฐ 
โดยเฉพาะหนวยงานหลักและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงมีการรางและกําหนดแผนปฏิบัติการ เพ่ือขับเคลื่อนราย
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดังกลาว สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) ในฐานะหนวยงานหลัก และกระทรวงคมนาคม ในฐานะหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีสวนรวมในการ
กําหนดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดานคมนาคม เพ่ือใหหนวยงานรัฐดานคมนาคม ไดใชดําเนินงานใหสอดคลอง
กับแผนหลักของประเทศ 

ในสวนท่ีเก่ียวกับงานของกรมทางหลวง มีแผนพัฒนาท่ีตองนํามาใชอางอิงในการทําแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และการจัดทํางบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดังนี้ 

๑) แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๒) แผนยุทธศาสตรของกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๓) แผนยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม (Digital Transport 2021) 

โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นอกจากจะตองสอดรับกับ
ยุทธศาสตรของกรมทางหลวง และยุทธศาสตรของกระทรวงคมนาคมแลว จะตองสอดรับเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม และของประเทศตามลําดับ 
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เปาหมายของการพัฒนาในแผนตางๆ มุงเนนการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกตกับงานดาน
คมนาคม เพ่ือใหการเดินทางและการขนสงโลจิสติกส มีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง รวดเร็ว ปลอดภัย ม่ันคงและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงหลายเทคโนโลยีมีการประยุกตใชในระดับสากลบางแลว เชน 

๑) ยานยนตอัตโนมัติ (Autonomous Vehicles) 
๒) อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ปญญาประดิษฐ และหุนยนต (IoT, AI & Robotics) 
๓) เซ็นเซอรฝงในโครงสรางพ้ืนฐาน (Embedded Sensor in Infrastruture) 
๔) โปรแกรมประยุกตบนอุปกรณพกพาเคลื่อนท่ี (Mobile Applications) 
๕) การใชขอมูลขนาดใหญบนกลุมเมฆ (Big Data & Cloud) 

เทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีนํามาประยุกตใช จะสงคุณคาตอระบบคมนาคมในหลายดาน เชน 
๑) การขนสงหลายรูปแบบ ใหเกิดการเชื่อมโยง เชื่อมตอไดสะดวก ตรวจติดตามไดงาย ดวยราคา
ยุติธรรมเหมาะสม 
๒) การบริหารจดัการจราจรอัจฉริยะ เพ่ือความคลองตัว รวดเร็วและวางแผนได 
๓) การอํานวยความปลอดภัย ท่ีลดความเสี่ยงจากอุบัติการณตางๆ 
๔) การเฝาระวัง ติดตาม กํากับการขับข่ีและยานพาหนะแบบ Real-Time 

ปจจุบันกรมทางหลวง กําลังวางแผนจัดตั้งศูนยบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ (Traffic 
Operation Center : TOC) ข้ึน ซ่ึงเปนหนึ่งในงานท่ีตอบสนองตอแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ของรัฐอยางเต็มรูปแบบ โครงการนี้จะมีแผนพัฒนาระบบอยูหลายระบบ เชน 

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

จากตัวอยางขางตนเปนเพียงภารกิจหลักดานหนึ่งของกรมทางหลวง ยังมีภารกิจอีกหลายๆ ดานท่ี
สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชงานใหสนับสนุนตอภารกิจไดเชนกัน เม่ือมีขอมูลแตละดานแตละ
มิติตามภารกิจตางๆ แลว การบูรณาการขอมูลสารสนเทศ ก็ควรนํามาใชประโยชนรวมกันแบบรวมศูนย 
เปนศูนยปฏิบัติการทางหลวง (Highway Execution Systems : HES) อันจะทําใหเกิดการวิเคราะห
สารสนเทศแบบขามมิติขามสายงานเกิดข้ึนได ชวยใหการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

ในปจจุบัน สวนงานตางๆ ในกรมทางหลวง ตางมีระบบงานสารสนเทศตอบสนองตอภารกิจของตน
อยูบางแลว ระบบสารสนเทศตางๆ ท่ีมีอยูเหลานี้ ใชเทคโนโลยีการพัฒนาและฐานขอมูลท่ีหลากหลาย
แตกตางกัน การบูรณาการเชื่อมโยงนํามาใชประโยชนรวมกันจึงทําไดไมดีเทาท่ีควร และเนื่องจากระบบงาน
สารสนเทศ เม่ือมีอายุใชงานมาระยะหนึ่งแลว ก็จําตองพัฒนาปรับปรุงใหทันสมัยตามทิศทางของเทคโนโลยี
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แนวคิดและทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศยุคใหม ควรตองปรับมาสู
ระบบงานสารสนเทศของสวนงานตางๆ เพ่ือทําใหการบูรณาการขอมูลสารสนเทศสําหรับนํามาใชประโยชน
รวมกันในอนาคต สามารถดําเนินการไดงายและสะดวกยิ่งข้ึน 
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๔.๒ การออกแบบในภาพรวม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมทางหลวง 

จากการกําหนดทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ท่ี
กลาวขางตน รวมกับการรับรูความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากผูบริหารและ
หนวยงานของกรมทางหลวง และการประเมินผลการดําเนินการโครงการภายใตแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ จึงนําไปสูการออกแบบในภาพรวมเชิงหลัก
สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Conceptual Design Report) โดยแบงออกเปน
การออกแบบดานตางๆ ดังนี้ 

๑) ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
๒) ดานความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓) ดานระบบคอมพิวเตอรและระบบจัดเก็บขอมูล 
๔) ดานระบบสารสนเทศ 
๕) แนวทางการบูรณาการขอมูลสารสนเทศภายในองคกร  
๖) แนวทางการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 
การออกแบบในภาพรวมเชิงหลักสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ จะอิง

กับแนวโนมทางดานเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมทางหลวง จําเปนตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีอยางหลีกเลี่ยงไมได 

การออกแบบในภาพรวมเชิงหลักสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๔๖๔ และแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ระยะ 
๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับนี้ จะมีลักษณะเชิงรุก ท่ีตองรองรับและสนับสนุนแผนยุทธศาสตรคมนาคม
ดิจิทัล ๒๐๒๑ ของกระทรวงคมนาคม (Digital Transport 2021) ในการพัฒนาระบบการเดินทางอัจฉริยะ 
รองรับการเขาสูสังคมดิจิทัลและ Smart City โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๔.๒.๑ ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
กรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือใหสามารถสื่อสารกันใน

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองทําการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ อุปกรณสนับสนุนการเขา
ใชงาน และบุคลากร เขาหากันท้ังหมด และเชื่อมโยงระบบเครือขายกรมทางหลวงใหสามารถ
เชื่อมโยงสูอินเทอรเน็ตได ทําใหกรมทางหลวงตองทําการจัดหาระบบเครือขายตางๆ ใหสามารถ
รองรับการใชงานท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจตางๆ ท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีจะเกิดข้ึนใหมใน
อนาคตรวมท้ังกรมทางหลวงจะตองเชื่อมโยงระบบเครือขายของสํานักงานท้ังท่ีอยูในสวนกลางและ
ภูมิภาค จากการศึกษาวิเคราะหความตองการ และการออกแบบเชิงหลักสถาปตยกรรมดานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรกรมทางหลวง ขอเสนอแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

๔.๒.๑.๑ การพัฒนาระบบเครือขายกรมทางหลวง 

๑) สถานภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอรในปจจุบัน 
การเชื่อมตอระบบเครือขายของกรมทางหลวง ดังแสดงในรูปท่ี ๔-๑
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รูปท่ี ๔-๑ การเชื่อมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอรในปจจุบันของกรมทางหลวง

TOT/ISP
Internet

MPLS/TOT

DOH Network
กรมทางหลวง

MOT Network
กระทรวงคมนาคม

หมวดทางหลวง

MPLS/CAT

แขวง/สํานกั/ศูนย์

แขวง/สํานกั/ศูนย์

Internet
1Mbps

WAN
2Mbps

581หน่วย

สํานกังานทางหลวง
ส่วนเครื�องจกัรกล

MOT-ISP
56Mbps

6Mbps

37หน่วย

29+6+2
=37หน่วย

18+4
=22หน่วย

56+14+8
=78หน่วย

100หน่วย

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
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จากรูปท่ี ๔-๑ จะเห็นวา มีการเชื่อมโยงหนวยงานตางๆ ในสังกัด 
กรมทางหลวงท้ังในสวนกลางและหนวยงานภูมิภาคเขาหากันโดยผานทาง
ระบบเครือขายของผูใหบริการเครือขาย (Network Service Provider : NSP)  
ผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider : ISP) ระบบ
เครือขายกรมทางหลวง (DOH-NET) และระบบเครือขายกระทรวงคมนาคม 
(MOT-NET) ยกเวนหนวยงานหมวดทางหลวง ท่ีใหแตละหนวยงานทําการ
เชื่อมโยงเขาสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ตดวยตนเอง เพ่ือติดตอกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ตแทน จากการศึกษาวิเคราะห พบชองทางการ
สื่อสารจากหนวยงานในภูมิภาคท้ัง ๑๓๗ หนวยงาน โดยจะมีชองทางการ
สื่อสารท่ีสวนกลางอยูท่ี ๒๔ เมกะบิตตอวินาที แบงเปนเครือขายของ CAT ท่ี 
๖ เมกะบิตตอวินาที และเปนเครือขายของ TOT ท่ี ๑๘ เมกะบิตตอวินาที 
ในขณะท่ีความตองการในการสื่อสารท่ีหมดจะอยูท่ี ๑๓๗ เมกะบิตตอวินาที 
ดังนั้นจึงควรปรับปรุงใหมีการขยายชองทางการสื่อสารของหนวยงานภูมิภาค
ใหรองรับการสื่อสารท่ีมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู นอกจากนี้ หนวยงานภูมิภาคท้ัง
สํานักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง ไดมีการจัดหาระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตจากผูใหบริการในทองถ่ินเอง ทําใหเปนชองทางเลือกในกรณีท่ี
ระบบเครือขายประสบปญหาได  
๒) แนวทางการพัฒนาระบบเครือขายของกรมทางหลวง 

จากการวิเคราะหความตองการและการออกแบบเชิงหลักสถาปตยกรรม
ขอเสนอเปาหมายในการพัฒนาระบบเครือขายของกรมทางหลวง โดยเม่ือ
สิ้นสุดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวง ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๔๖๔ ระบบ
เครือขายของกรมทางหลวงจะตองมีการเชื่อมโยงหนวยงานตางๆ ในสังกัด 
กรมทางหลวง ท้ังในสวนกลางและหนวยงานภูมิภาคทุกหนวยงานเขาหากัน
โดยผานทางระบบเครือขายของ 

(๑) ผูใหบริการเครือขาย (Network Service Provider : NSP)  
(๒) ผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider : ISP)  
(๓) ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile Networks Operator 
: MNO)  
(๔) ระบบเครือขายกรมทางหลวง (DOH-NET)  
(๕) ระบบเครือขายกระทรวงคมนาคม (MOT-NET) 
รวมไปถึงหมวดทางหลวงท่ีตองเชื่อมโยงเขาสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

เพ่ือใหสามารถติดตอสื่อสารกับหนวยงานอ่ืนๆ ไดเต็มรูปแบบ โดยหนวยงาน
ภูมิภาคระดับสํานักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ตองเชื่อมตอระบบเครือขาย
เขาสูสวนกลางท่ีความเร็วไมนอยกวา ๔ เมกะบิตตอวินาที โดยกรมทางหลวง
เปนผูดําเนินการจัดหาให และตองมีชองทางการสื่อสารท่ีสวนกลางไมนอยกวา
รอยละ ๓๐ ของความเร็วรวมจากทุกหนวยงานเพ่ือรองรับการทํางานในกรณีท่ี
ทุกๆ หนวยงานมีการใชงานระบบสารสนเทศและระบบเครือขายสวนกลาง
พรอมกัน  
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สําหรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของหนวยงานภูมิภาคระดับสํานักงาน
ทางหลวง แขวงทางหลวง จะมีการใชงานอยู ๒ ชองทาง คือ ผานทางระบบ
เครือขายกระทรวงคมนาคม (MOT-NET) ท่ีความเร็วไมนอยกวา ๔-๘ เมกะบิต
ตอวินาที และชองทางท่ี ๒ คือ ใหแตละหนวยงานดําเนินการจัดหาจาก 
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดแบบ FTTx เพ่ือเชื่อมตอระบบ
เครือขายหนวยงานเขาสูอินเทอรเน็ตและสวนกลาง ท่ีความเร็วไมนอยกวา 
๒๐-๔๐ เมกะบิตตอวินาที เพ่ือทําใหเกิดเสถียรภาพของการเชื่อมตอระบบ
เครือขาย  

สําหรับหนวยงานภูมิภาคระดับหมวดทางหลวง ใหดําเนินการจัดหาจาก 
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยอาจเปน ADSL, FTTx, 4G 
หรือ 5G ก็ได โดยเปนการเชื่อมตอผานอินเทอรเน็ตแทน เพ่ือเชื่อมตอระบบ
เครือขายหนวยงานเขาสูสวนกลางและอินเทอรเน็ตท่ีความเร็วไมนอยกวา  
๒๐-๔๐ เมกะบิตตอวินาที เนื่องจากหนวยงานภูมิภาคระดับหมวดทางหลวง
อาจอยู ใน พ้ืน ท่ี ท่ี มีการใหบริการเครือขายไมครบทุกประเภท ทําให
กระบวนการจัดหาผูใหบริการรายเดียวจากสวนกลางเปนไปไดยาก  

จากท่ีกลาวขางตนสามารถแสดงเปนแผนผังแนวคิดการเชื่อมโยงระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกรมทางหลวงไดตามรูปท่ี ๔-๒ ภาพแสดงแนวคิด
การเชื่อมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมทางหลวง 
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รูปท่ี ๔-๒ แนวคิดการเชื่อมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมทางหลวง

TOT/ISP
Internet

MPLS/TOT

DOH Network
กรมทางหลวง

MOT Network
กระทรวงคมนาคม

หมวดทางหลวง

MPLS/CAT

แขวง/สํานกั/ศูนย์

แขวง/สํานกั/ศูนย์

Internet1
Mbps

WAN
4 Mbps

581หน่วย

สํานกัทางหลวง
ส่วนเครื�องจกัรกล

MOT-ISP
100Mbps

48 Mbps

37หน่วย

29+6+2
=37หน่วย

18+4
=22หน่วย

56+14+8
=78หน่วย

100หน่วย

100 Mbps
DOH-ISP
400Mbps

Internet1
Mbps

Internet1
Mbps

WAN
4 Mbps

WAN
4 Mbps

Internet
FTTx

20-40Mbps

Internet
FTTx

20-40Mbps

Internet
FTTx

20-40Mbps

Internet
ADSL/FTTx/4G

20-40Mbps
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  ๓๘ 
 

๔.๒.๑.๒ การพัฒนาระบบเครือขายสวนกลาง 

ในสวนของเทคโนโลยีระบบเครือขาย มีรายละเอียดดังนี้ 
๑) ระบบขององคกรในปจจุบัน เลือกใชเทคโนโลยีการเชื่อมตอแบบ 
Ethernet ท่ีปจจุบันรองรับอัตราเร็วไดท้ัง ๑, ๑๐, ๔๐ และ ๑๐๐ กิกะบิตตอ
วินาที ในกรณีท่ีตองการอัตราเร็วท่ีสูงข้ึน แตยังไมตองการเปลี่ยนไปใช
เทคโนโลยีท่ีสูงกวา สามารถเพ่ิมความเร็วในการเชื่อมตอระหวางโหนดไดโดย
การเชื่อมตอสายนําสัญญาณเพ่ิมเติม (Link Aggregation) นอกจากจะทําให
ระบบเครือขายมีความเร็วเพ่ิมข้ึนแลว ระบบยังมีเสถียรภาพเพ่ิมข้ึนดวย โดย
เม่ือสายนําสัญญาณเกิดขาดข้ึน สายนําสัญญาณอีกเสนยังคงทํางานตอไปได 
๒) การออกแบบความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือขายขององคกรจะแบง
เครือขายออกเปนสวนๆ ตามรูปแบบการใชงาน การใหบริการ การติดตั้งของ
อุปกรณ โดยเลือกใชอุปกรณท่ีทําหนาหนาท่ีตางๆ ดังนี้ 

(๑) Virtual Private Network (VPN) 
เปนระบบเครือขายสื่อสารขอมูลท่ีใชเครือขายสื่อสารขอมูลสาธารณะ 

เชน อินเทอรเน็ต ในการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณของ
หนวยงานท่ีอยูในระยะไกลเขากับเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณหรือ
เครือขายของหนวยงาน โดยการเชื่อมตอนี้รับประกันดานความปลอดภัย
สารสนเทศท่ีผานเครือขายสาธารณะโดยใชวิธีการเขารหัสลับ 
(๒) Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS)  

เปนอุปกรณปองกันภัยคุกคามในระบบเครือขายท่ีใชตรวจสอบความ
เปนไปในระบบเครือขายนอกเหนือไปจาก Firewall ท่ีใชตรวจสอบ 
Signature, Port Number, Known Attacking เ ป น ต น  NGIPS มี
ความสามารถในการตรวจสอบปริมาณ Traffic ท่ีผิดปกติ พฤติกรรมของ 
Transaction หรือ Flow ท่ีผิดปกติ โดยสามารถท่ีจะหยุดยั้งหรือแจงเตือน
สิ่งผิดปกติตางๆเหลานี้ได นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ Network 
Environment, ชนิดของไฟล หรือภัยคุกคามท่ีถูกสรางข้ึนมาเฉพาะกรณี 
เปนตน ซ่ึงเม่ือพบความผิดปกติก็จะทําการยุติสิ่งผิดปกติดังกลาวพรอมท้ัง
แจงเตือนไปยังผูดูแลระบบเครือขายตามท่ีไดตั้งคาไว 
(๓) Next Generation Network Firewall 

เปนอุปกรณปองกันภัยคุกคามในระบบเครือขายท่ีสามารถตรวจสอบ
ภัยคุกคามท่ีผานเขามาทาง Port Number, Application Protocol มี
ความสามารถในการตรวจสอบระดับ  Deep Packet Inspection 
นอกจากนี้แลวยังสามารถตรวจสอบ Signature ของมัลแวรตางๆ ไดดวย 
(๔) Web Application Firewall (WAF) 

เปน Firewall ท่ีใชปองกัน Web server โดยเฉพาะ หรือกลาวไดวา
เปน Firewall ท่ีใชตรวจสอบภัยคุกคามท่ีมาทาง Http Application 
โดยเฉพาะ ซ่ึงรวมไปถึงภัยคุกคามท่ีเรียกวา Cross-site scripting (XSS) 
และ SQL injection 
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  ๓๙ 
 

(๕) Web Service Security Gateway 
เ ป น  Gateway ท่ี ใ ห บ ริ ก า ร  Securing Web Service โ ด ยจะ 

ทําการตรวจสอบการพิสูจนตัวตน (Authentication) ของผู ใช งาน 
ตรวจสอบสิทธิ์การเขาใช (Authorization) รักษาความลับของขอมูลและ 
Transaction โดยการเขารหัสลับและรับรองวาขอมูลหรือ Transaction 
นั้นมีความถูกตองโดยการใช Digital Signature 
(๖) Database Firewall 

จัดเปน Application Firewall ประเภทหนึ่งท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ
ทาง กลาวคือใชในการปองกันและตรวจจับทุกๆ แพ็คเก็ตท่ีเขาไปและออก
จาก Database Server เปน Firewall ท่ีตรวจสอบรูปแบบภัยคุกคามหรือ
ท่ีเรียกวา Signature ซ่ึงอยู ในรูป SQL statement มี White List ซ่ึ ง
ประกอบดวยชุดคําสั่ ง ท่ียอมให มีการนําเขาและดึงขอมูลออกจาก 
Database Server โดยไมอนุญาตใหชุดคําสั่งนอกเหนือจากนี้ เขาถึง
ฐานขอมูลได นอกจากนี้แลวยัง Black List ของชุดคําสั่งท่ีไมยอมใหใชใน
การเขาถึงฐานขอมูลโดยเด็ดขาด มีฟงกชันในการแจงเตือนถึงการเขาถึง
ฐานขอมูลจากธุรกรรมท่ีนาสงสัยอีกดวย โดย Database Firewall เปน 
Firewall ท่ีติดตั้งไวดานหนาของ Database Server 

๓) เทคโนโลยีระบบเครือขายใชสาย สายนําสัญญาณของระบบเครือขาย
องคกรในปจจุบันจะเลือกใชสายใยแกวนําแสง แบบ Single Mode 9/125 
ตามมาตรฐาน OS1 หรือ OS2 เพ่ือใหสามารถรองรับการเชื่อมตอระบบ
เครือขายแบบ Ethernet ท่ีอัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตตอวินาที ท่ีระยะทางไม
มากกวา ๑๐ กิโลเมตรได หรือสายใยแกวนําแสง แบบ Multi Mode 50/125 
ตามมาตรฐาน OM3 เพ่ือใหสามารถรองรับการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 
Ethernet ท่ีอัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตตอวินาที ท่ีระยะทางไมมากกวา ๓๐๐ เมตร
ได หรือสายทองแดงคูตีเกลียว แบบ UTP ตามมาตรฐาน Category 6A เพ่ือให
สามารถรองรับการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Ethernet ท่ีอัตราเร็ว ๑๐  
กิกะบิตตอวินาที ท่ีระยะทางไมมากกวา ๑๐๐ เมตร หรือสายทองแดงคู 
ตีเกลียว แบบ UTP ตามมาตรฐาน Category 6 เพ่ือใหสามารถรองรับการ
เชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Ethernet ท่ีอัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตตอวินาที ท่ี
ระยะทางไมมากกวา ๕๕ เมตร 
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  ๔๐ 
 

๔) เทคโนโลยีระบบเครือขายไรสาย ปจจุบันนี้ระบบเครือขายองคกรจะมีการ
ติดตั้งระบบเครือขายไรสายเพ่ือใหบริการกับบุคลากรในการทํางาน ระบบ
เครือขายไรสายท่ีนิยมติดต้ังกันจะเปน ระบบเครือขายไรสายตามมาตรฐาน 
IEEE 802.11n ท่ีทํางานท่ีความถ่ี ๒.๔ หรือ ๕ จิกะเฮิรตซ โดยมีความครอบคลุม
ในการใหบริการนับจากจุดติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณไดถึง ๒๕๐ เมตร 
และสามารถให บ ริ ก า ร  การ เ ชื่ อมต อด ว ย อั ต รา เ ร็ ว สู ง สุ ด ท่ี  ๖๐๐  
เมกะบิตตอวินาที ข้ึนกับสภาพแวดลอมและจํานวนผูใชบริการในขณะนั้นๆ 
หรือระบบเครือขายไรสายตามมาตรฐาน IEEE 802.11ac ท่ีทํางานท่ีความถ่ี 
๒.๔ หรือ ๕ จิกะเฮิรตซ โดยมีความครอบคลุมในการใหบริการนับจากจุดติดตั้ง
อุปกรณกระจายสัญญาณไดถึง ๑๒๕ เมตร และสามารถใหบริการการเชื่อมตอ
ดวยอัตราเร็วสูงสุดตามมาตรฐาน Wave 1 ท่ี ๑.๗๓ กิกะบิตตอวินาที และตาม
มาตรฐาน Wave 2 ท่ี ๓.๔๗ กิกะบิตตอวินาที ข้ึนกับสภาพแวดลอมและจํานวน
ผูใชบริการในขณะนั้น 

๔.๒.๑.๓ สถานภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานสวนกลางในปจจุบัน  

๑) กรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงเครือขายระหวางอาคารตางๆ เขาหากันเปนท่ี
เรียบรอยแลวตามรูปท่ี ๔-๓ โดยใชเทคโนโลยี ดังนี้ 

(๑) ระบบเครือขายใชสายแบบสายใยแกวนําแสง แบบ Single Mode 
9/125 ตามมาตรฐาน OS2 เพ่ือใหสามารถรองรับการเชื่อมตอระบบ
เครือขายแบบ Ethernet ท่ีอัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตตอวินาที ท่ีระยะทางไม
เกิน ๑๐ กิโลเมตรได และในปจจุบันมีการใชงานท่ีอัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิต
ตอวินาทีแลว โดยมีการเชื่อมตอระหวางอาคารสุขุมวิทและอาคาร
พหลโยธิน,อาคารสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ และอาคารเฉลียวฯ เขา
ดวยกัน  
(๒) สายใยแกวนําแสง แบบ Multi Mode 50/125 ตามมาตรฐาน 
OM3 เพ่ือใหสามารถรองรับการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Ethernet ท่ี
อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตตอวินาที ท่ีระยะทางเกิน ๓๐๐ เมตรได และใน
ปจจุบันมีการใชงานท่ีอัตราเร็ว ๒ กิกะบิตตอวินาทีแลว โดยมีการเชื่อมตอ
ระหวางอาคารพหลโยธิน, อาคารสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ และ
อาคารเฉลียวฯ ไปยังอาคารอ่ืนๆ ของหนวยงานสวนกลางเขาดวยกัน 
(๓) กรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงเครือขายภายในอาคาร โดยใช
เทคโนโลยีระบบเครือขายใชสายแบบสายทองแดงคูตีเกลียว แบบ UTP 
ตามมาตรฐาน Category 6 เพ่ือใหสามารถรองรับการเชื่อมตอระบบ
เครือขายแบบ Ethernet ท่ีอัตราเร็ว ๒ กิกะบิตตอวินาที ท่ีระยะทางไมเกิน 
๑๐๐ เมตร และในปจจุบันมีการใชงานท่ีอัตราเร็ว ๑ กิกะบิตตอวินาทีแลว 
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  ๔๑ 
 

(๔) กรมทางหลวงมีการติดตั้งและใหบริการเครือขายไรสายในทุกอาคาร
ของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหบริการกับบุคลากรในการทํางานแลว แตยังไม
ครอบคลุมพ้ืนท่ีความตองการในการใชงานเพ่ือการบริการและการทํางาน
ท้ังหมด ระบบเครือขายไรสายท่ีติดตั้งเปนระบบเครือขายไรสายตาม
มาตรฐาน IEEE 802.11n และ IEEE 802.11ac ท่ีทํางานท่ีความถ่ี ๒.๔ 
และ ๕ จิกะเฮิรตซ โดยมีความครอบคลุมในการใหบริการนับจากจุดติดตั้ง
อุปกรณกระจายสัญญาณไดถึง ๑๒๕ เมตร และสามารถใหบริการ การ
เชื่ อมตอด วย อัตรา เร็ ว สู งสุ ด ท่ี  ๖๐๐ เมกะบิ ตตอวิ นา ที  ข้ึน กับ
สภาพแวดลอมและจํานวนผูใชบริการในขณะนั้น 
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  ๔๒ 
 

 

รูปท่ี ๔-๓ การเชื่อมตอระบบเครือขายระหวางอาคาร
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  ๔๓ 
 

จากรูปท่ี ๔-๓ สามารถแสดงคําอธิบายหมายเลขไดดังนี้ 
หมายเลข ๑ อาคารพหลโยธิน ประชาสัมพันธ, กองการเงินและบัญชี, อธิบดี

กรมทางหลวง, รองอธิบดีกรมทางหลวง, เลขานุการกรมทางหลวง, 
สํานักแผนงาน, สํานักงานพัฒนาระบบบริหาร 

หมายเลข ๒ กองการเงินและบัญชี, หองประชุมมนัส คอวนิช, สํานักแผนงาน 
หมายเลข ๓ สํานักงานตรวจเ งินแผนดิน , สํ านักงานเลขานุการกรม ,  

สํานักแผนงาน 
หมายเลข ๔ สํานักบริหารบํารุงทาง 
หมายเลข ๕ สํานักบริหารบํารุงทาง (ศูนยบัญชาการกรมทางหลวง ศูนยอุบัติภัย) 
หมายเลข ๖ ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม, กองฝกอบรม,  

หองสัมมนาเทิศศักดิ์, โรงอาหาร 
หมายเลข ๗ สํานักงานควบคุมน้ําหนักยานพาหนะ, สํานักวิเคราะหตรวจสอบ, 

ศูนยสุขภาพ 
หมายเลข ๘ สํานักงานแพทย 
หมายเลข ๙ ทันตแพทย 
หมายเลข ๑๐ อาคารศิริลักษณฯ สํานักกฎหมาย 
หมายเลข ๑๑ กองการเงินและบัญชี 
หมายเลข ๑๒ กองการเจาหนาท่ี 
หมายเลข ๑๓ สํานักสํารวจออกแบบ, กองทางหลวงระหวางเมือง 
หมายเลข ๑๔ ๑๕ ๑๖ สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ 
หมายเลข ๑๘ สํานักงานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน 
หมายเลข ๑๙ กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
หมายเลข ๒๐ ๒๑ ๒๒ กองการพัสดุ 
หมายเลข ๒๓ อาคารแบบพิมพ, ศูนยกีฬา (แบดมินตัน) 
หมายเลข ๒๔ อาคารแบบพิมพ ฝายคลังพัสดุ 
หมายเลข ๒๕ สํานักอํานวยความปลอดภัย 
หมายเลข ๒๖ สหกรณออมทรัพยกรมทางหลวง 
หมายเลข ๒๗ สํานักแผนงาน งานเก็บเอกสาร 
หมายเลข ๒๘ สํานักแผนงาน 
หมายเลข ๒๙ ๓๐ กองบังคับการตํารวจทางหลวง 
อาคารเฉลียวฯ หองประกวดราคา, สํานักงานภูมิสถาปตยงานทาง, หอเกียรติยศ 

จารึก อนุพงษ, สํานักสํารวจและออกแบบ, งานพัสดุและสัญญา, 
วารสารทางหลวง ศูนยขอมูลขาว , หองวิศวกรใหญ , สํานัก
กอสรางทางท่ี ๑, ๒ 

อาคารสุขุมวิท  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ, สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง, สํานัก
มาตรฐานและประเมินผล 

อาคารจอดรถ ๖ ชั้น วิศวกรท่ีปรึกษา, สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหวางประเทศ 
หมายเลข ๔๐ โรงอาหาร 
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  ๔๔ 
 

หมายเลข ๔๓ สํานักเครื่องกลและการสื่อสาร 
หมายเลข ๔๔ สํานักเครื่องกลและการสื่อสาร งานยานพาหนะ 
หมายเลข ๔๖ สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง 
หมายเลข ๔๗ หองปฏิบัติการฐานรากและเทคนิคธรณี, หองปฏิบัติการวัสด ุ

สรางทางและโครงสรางถนน, หองปฏิบัติการคอนกรีต 
หมายเลข ๔๘ สํานักสํารวจออกแบบ (ศูนยเก็บเอกสาร) 
หมายเลข ๔๙ สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ  
หมายเลข ๕๐ สํานักเครื่องกลและสื่อสาร (งานชางไม) 
หมายเลข ๕๑ ๕๓ ๕๔ สํานักเครื่องกลและสื่อสาร 

๔.๒.๑.๔ แนวทางการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานสวนกลางใน
อนาคต  

๑) เ พ่ือใหระบบเครือขายของกรมทางหลวงเปนระบบเครือขาย ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการรองรับการทํางานมากยิ่งข้ึน ควรเพ่ิมอัตราเร็วในการ
เชื่อมตอระหวางอาคารท่ีเปนการเชื่อมตอแบบ ๑ กิกะบิตตอวินาทีเปนการ
เชื่อมตอแบบ ๑๐ กิกะบิตตอวินาที และควรเพ่ิมอัตราเร็วในการเชื่อมตอ
ระหวางอาคารท่ีเปนการเชื่อมตอแบบ ๑๐ กิกะบิตตอวินาทีเปนการเชื่อมตอ
แบบ ๒๐ กิกะบิตตอวินาทีแทน เพ่ือใหการเชื่อมโยงระบบเครือขายระหวาง
อาคารมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีเสถียรภาพสูงข้ึน เพ่ือใหมีระบบเครือขาย
รองรับการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
๒) เพ่ือใหระบบเครือขายไรสายของกรมทางหลวงเปนเครือขายท่ีรองรับการ
ทํางานของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพ้ืนท่ีในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน ควรติดตั้งระบบเครือขายไรสายใหครอบคลุมพ้ืนท่ีการ
ทํางานของบุคลากรท้ังหมด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดานอุปกรณท่ีใชในการ
ทํางานตางๆ จะเปลี่ยนจากเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ไปเปนคอมพิวเตอร
แบบพกพาหรือคอมพิวเตอรแบบมือถือแทน ทําใหการทํางานตางๆ ไมจํากัด
พ้ืนท่ีการทํางานใหอยูภายในสํานักงานเทานั้น ผูปฏิบัติงานสามารถทํางานได
โดยอยูในพ้ืนท่ีสวนใดก็ไดในกรมทางหลวง 

๔.๒.๑.๕ สถานภาพระบบเครือขายสวนกลางในปจจุบัน  

๑) ระบบเครือขายสวนกลางของกรมทางหลวง มีการจัดโซนของระบบ
เครือขายเพ่ือติดตั้งและใหบริการในสวนตางๆ ตามรูปท่ี ๔-๔ 
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  ๔๕ 
 

 

รูปท่ี ๔-๔ การเชื่อมตอระบบเครือขายสวนกลางในปจจุบัน 
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  ๔๖ 
 

การเชื่อมตอระบบเครือขายสวนกลางในปจจุบัน มีการแบงเปนโซน 
Provincial Network เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือขายกรมทางหลวง
กับผูใหบริการเครือขายท่ีใหบริการเครือขายของหนวยงานภูมิภาคท้ังหมด 
โซน External Network เ พ่ือรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือขายของ 
กรมทางหลวงกับผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายของกระทรวง
คมนาคม โซน Internet Service เพ่ือรองรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร 
แมขายสําหรับระบบสารสนเทศและระบบจัดการฐานขอมูล เพ่ือใหบริการ
ผูใชงานท่ีมาจากเครือขายอินเทอรเน็ต โซน Intranet Service เพ่ือรองรับการ
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบสารสนเทศและระบบจัดการ
ฐานขอมูล เพ่ือใหบริการผูใชงานท่ีเปนบุคลากรของกรมทางหลวงท้ังหมด  
โซน Client เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือขายกรมทางหลวงกับอุปกรณ
ตางๆ ของผูใชงานท่ีเปนบุคลากรของกรมทางหลวง เพ่ือใหสามารถเขาถึง
สารสนเทศท้ังหมดของกรมทางหลวง และสารสนเทศท้ังหมดจากเครือขาย
อินเทอรเน็ต แตระบบเครือขายของกรมทางหลวงยังไมมีการแบงโซนระหวาง 
Application กับโซน Database ทําใหในกรณีท่ีผูไมประสงคดีถาสามารถ
เขาถึงระบบสารสนเทศไดแลวจะสามารถเขาถึงระบบจัดการฐานขอมูลได
ในทันที 

๔.๒.๑.๖ แนวทางการพัฒนาระบบเครือขายสวนกลางในอนาคต 

แนวคิดการเชื่อมตอระบบเครือขายสวนกลางของกรมทางหลวง แสดงดังรูปท่ี ๔-๕ 
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  ๔๗ 
 

 

รูปท่ี ๔-๕ แนวคิดการเชื่อมตอระบบเครือขายสวนกลาง
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  ๔๘ 
 

เพ่ือใหระบบเครือขายสวนกลางของกรมทางหลวง เปนระบบเครือขายท่ีมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรองรับการทํางานมากยิ่งข้ึน ตองมีการจัดโซนของ
ระบบเครือขายออกเปนสวนๆ เ พ่ือรองรับการติดตั้งอุปกรณเครือขายหรือระบบ
คอมพิวเตอร และใหบริการในแตละสวนท่ีแตกตางกัน โดยตองมีการแบงโซนอยางนอย
ดังนี้ โซน Provincial Network เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือขายกรมทางหลวงกับ
ผูใหบริการเครือขายท่ีใหบริการเครือขายของหนวยงานภูมิภาคท้ังหมด โซน External 
Network เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือขายกรมทางหลวงกับผูใหบริการเครือขาย
อินเทอรเน็ต และเครือขายของกระทรวงคมนาคม โซน Internet Application เพ่ือ
รองรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบสารสนเทศ เพ่ือใหบริการผูใชงาน
ท่ีมาจากเครือขายอินเทอรเน็ต โซน Internet Database เพ่ือรองรับการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรแมขายระบบจัดการฐานขอมูล เพ่ือใหบริการระบบสารสนเทศตางๆ โซน 
Internet Application สําหรับใหบริการในอินเทอรเน็ต โซน Intranet Application เพ่ือ
รองรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบสารสนเทศ เพ่ือใหบริการผูใชงาน
ท่ีเปนบุคลากรของกรมทางหลวงท้ังหมด โซน Intranet Database เพ่ือรองรับการติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบจัดการฐานขอมูล เพ่ือใหบริการระบบสารสนเทศ
ตางๆ  โซน Intranet Application สําหรับใหบริการผู ใช งานท่ี เปนบุคลากรของ 
กรมทางหลวง โซน Client เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือขายกรมทางหลวงกับ
อุปกรณตางๆ ของผูใชงานท่ีเปนบุคลากรของกรมทางหลวง เพ่ือใหสามารถเขาถึง
สารสนเทศท้ังหมดของกรมทางหลวง และสารสนเทศท้ังหมดจากเครือขายอินเทอรเน็ต 
โซน Security and Network Management เพ่ือรองรับการติดตั้งระบบบริหารจัดการ
เครือขาย ระบบบังคับใชนโยบายเครือขาย ระบบพิสูจนตัวตน ระบบเก็บประวัติการเขาใช
ระบบเครือขายของบุคลากรกรมทางหลวง นอกจากนี้ตองมีการแสดงตนและพิสูจนตัวตน 
พรอมบังคับใชนโยบายการใหและใชบริการเครือขาย เพ่ือตรวจจับการใชงานอุปกรณบน
ระบบเครือขายกรมทางหลวง การเขาใชเครือขายเพ่ือวัตถุประสงคตางๆ และการเขาใชงาน
ระบบสารสนเทศตางๆ ตามท่ีไดรับอนุญาตสิทธิ์ในการใชงาน ใหครอบคลุมในทุกสวนของ
ระบบเครือขายของกรมทางหลวง เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงในการดูแลรักษาขอมูลของ 
กรมทางหลวง และขอมูลของผูใชงานของกรมทางหลวง 

๔.๒.๑.๗ การพัฒนาระบบเครือขายของหนวยงานภูมิภาค 

สถานภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานภูมิภาคในปจจุบัน เปน
ดังนี้  

๑) ระบบเครือขายของสํานักงานทางหลวงตามรูปท่ี ๔-๖ มีระบบเครือขายท่ี
มีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายตางๆ ไมวาจะเปนเครือขายกรมทางหลวงเพ่ือ
รองรับการใชงานสารสนเทศกรมทางหลวง ท่ีอัตราเร็ว ๑ เมกะบิตตอวินาที 
เครือขายกระทรวงคมนาคมเพ่ือรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตท่ีอัตราเร็ว  
๑ เมกะบิตตอวินาที และเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีดําเนินการจัดหาเอง เพ่ือ
รองรับการใชงานอินเทอรเน็ต ท่ีอัตราเร็ว ๑๒-๒๔ เมกะบิตตอวินาที และ
ระบบสารสนเทศกรมทางหลวงในกรณีท่ีระบบเครือขายอ่ืนๆ ประสบปญหา 
โดยระบบเครือขายภายในหนวยงานท้ังหมดจะไมเชื่อมเขาหากันเปนระบบ
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  ๔๙ 
 

เครือขายเดียวกัน ทําใหเม่ือระบบเครือขายท่ีใชงานอยูประสบปญหา ผูใช
จะตองทําการยายเครือขายดวยตนเอง สรางความยุงยากในการปฏิบัติงานท่ี
ตองรับรูวาเกิดปญหาท่ีระบบเครือขาย ไมใชระบบสารสนเทศ 

 

รูปท่ี ๔-๖ ระบบเครือขายสาํนักงานทางหลวงปจจุบัน 

๒) ระบบเครือขายของแขวงทางหลวงตามรูปท่ี ๔-๗ เปนระบบเครือขายท่ีมี
การเชื่อมตอระบบเครือขายตางๆ ไมวาจะเปนเครือขายกรมทางหลวง เพ่ือใช
รองรับการใชงานสารสนเทศกรมทางหลวง ท่ีอัตราเร็ว ๒ เมกะบิตตอวินาที 
เครือขายกระทรวงคมนาคมเพ่ือรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตท่ีอัตราเร็ว ๑  
เมกะบิตตอวินาที และเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีดําเนินการจัดหาเอง เพ่ือรองรับ
การใชงานอินเทอรเน็ต ท่ีอัตราเร็ว ๑๒-๒๔ เมกะบิตตอวินาทีและระบบ
สารสนเทศกรมทางหลวงในกรณีท่ีระบบเครือขายอ่ืนๆ ประสบปญหา โดย
ระบบเครือขายภายในหนวยงานท้ังหมดจะไมเชื่อมเขาหากันเปนระบบ
เครือขายเดียวกัน ทําใหเม่ือระบบเครือขายท่ีใชงานอยูประสบปญหา ผูใช
จะตองทําการยายเครือขายดวยตนเอง สรางความยุงยากในการปฏิบัติงานท่ี
ตองรับรูวาเกิดปญหาท่ีระบบเครือขาย ไมใชระบบสารสนเทศ 
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  ๕๐ 
 

 
รูปท่ี ๔-๗ ระบบเครือขายของแขวงทางหลวงปจจุบัน 

๓) ระบบเครือขายของหมวดทางหลวงตามรูปท่ี ๔-๘ สวนมากระบบ
เครือขายมีการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตท่ีดําเนินการจัดหาเอง เพ่ือรองรับการ
ใชงานอินเทอรเน็ตและระบบสารสนเทศกรมทางหลวง โดยเปนระบบแบบ 
ADSL หรือ FTTx ท่ีอัตราเร็ว ๑๒-๒๔ เมกะบิตตอวินาที 

 

รูปท่ี ๔-๘ ระบบเครือขายหมวดทางหลวงปจจุบัน 
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  ๕๑ 
 

๔.๒.๑.๘ แนวทางการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานภูมิภาคใน
อนาคต 

๑) เพ่ือใหระบบเครือขายของสํานักงานทางหลวง เปนระบบเครือขายท่ีมี
ประสิทธิภาพในการรองรับการทํางานมากยิ่งข้ึน ควรบูรณาการระบบเครือขายท่ี
เชื่อมตอเขาสํานักงานทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนเครือขายกรมทางหลวงแบบ 
MPLS ท่ีอัตราเร็ว ๔-๘ เมกะบิตตอวินาที เครือขายกระทรวงคมนาคมแบบ 
MPLS ท่ีอัตราเร็ว ๒-๔ เมกะบิตตอวินาที และเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีดําเนินการ
จัดหาเองแบบ ADSL หรือ FTTx ท่ีอัตราเร็ว ๒๐-๔๐ เมกะบิตตอวินาที ใหเปน
ระบบเครือขายเดียวกัน เพ่ือใหสามารถทํางานทดแทนกันไดในกรณีท่ีระบบ
เครือขายใดเครือขายหนึ่งไมสามารถใชงานได โดยตองมีอุปกรณทําหนาท่ีในการ
จัดสรรเสนทาง และเลือกใชเสนทางท่ีเหมาะสมใหกับผูใชงาน โดยกําหนดให
เครือขายกรมทางหลวงเปนเครือขายสําหรับใชบริการสารสนเทศของ 
กรมทางหลวง เครือขายกระทรวงคมนาคมเปนเครือขายสําหรับใชบริการ
สารสนเทศผานทางอินเทอรเน็ต และเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีดําเนินการจัดหา
เองเปนเครือขายสําหรับใชบริการสารสนเทศผานทางอินเทอรเน็ตหรือใชบริการ
สารสนเทศของกรมทางหลวงในกรณีท่ีระบบเครือขายมีปญหา แตกําหนดใหตอง
มีการเขารหัสขอมูลทุกสวนท่ีตองมีการสื่อสารระหวางกัน นอกจากนี้อุปกรณ
ดั งกล าวจะต อง ทํ าหน า ท่ี เป น  Firewall, Network Load Balancer และ 
Wireless Controller เพ่ือใหมีอุปกรณนอยชิ้นแตครอบคลุมการทํางานทุกอยาง
ท่ีหนวยงานตองการ สําหรับสํานักงานทางหลวงท่ีมีจํานวนผูปฏิบัติงานเปน
จํานวนมากอาจมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือเปนเซิรฟเวอรใชในการ
แบงปนขอมูลระหวางกัน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน แนวคิดการออกแบบระบบเครือขายสํานักทางหลวง ไดตามรูปท่ี ๔-๙ 
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  ๕๒ 
 

 

รูปท่ี ๔-๙ แนวคิดการออกแบบระบบเครือขายสํานักงานทางหลวง 
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  ๕๓ 
 

๒) เพ่ือใหระบบเครือขายของแขวงทางหลวง เปนระบบเครือขายท่ีมี
ประสิทธิภาพในการรองรับการทํางานมากยิ่งข้ึน ควรบูรณาการระบบ
เครือข าย ท่ี เชื่ อมตอเข าสํ านักงานทุกรูปแบบไมว าจะเปน เครือข าย 
กรมทางหลวงแบบ MPLS ท่ีอัตราเร็ว ๔-๘ เมกะบิตตอวินาที เครือขาย
กระทรวงคมนาคมแบบ MPLS ท่ีอัตราเร็ว ๒-๔ เมกะบิตตอวินาที และ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีดําเนินการจัดหาเองแบบ ADSL หรือ FTTx ท่ีอัตราเร็ว 
๒๐-๔๐ เมกะบิตตอวินาที ใหเปนระบบเครือขายเดียวกัน เพ่ือใหสามารถ
ทํางานทดแทนกันไดในกรณีท่ีระบบเครือขายใดเครือขายหนึ่งไมสามารถใช
งานได โดยตองมีอุปกรณทําหนาท่ีในการจัดสรรเสนทาง และเลือกใชเสนทาง
ท่ีเหมาะสมใหกับผูใชงาน โดยกําหนดใหเครือขายกรมทางหลวงเปนเครือขาย
สําหรับใชบริการสารสนเทศของกรมทางหลวง เครือขายกระทรวงคมนาคม
เปนเครือขายสําหรับใชบริการสารสนเทศผานทางอินเทอรเน็ต และเครือขาย
อินเทอรเน็ตท่ีดําเนินการจัดหาเองเปนเครือขายสําหรับใชบริการสารสนเทศ
ผานทางอินเทอรเน็ต หรือใชบริการสารสนเทศของกรมทางหลวงในกรณีท่ี
ระบบเครือขายมีปญหา แตกําหนดใหตองมีการเขารหัสขอมูลทุกสวนท่ีตองมี
การสื่อสารระหวางกัน นอกจากนี้ อุปกรณดังกลาวจะตองทําหนาท่ีเปน 
Firewall, Network Load Balancer และ Wireless Controller เ พ่ือให มี
อุปกรณนอยชิ้นแตครอบคลุมการทํางานทุกอยางท่ีหนวยงานตองการ โดย
แนวคิดการออกแบบระบบเครือขายแขวงทางหลวง ไดตามรูปท่ี ๔-๑๐ 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๕๔ 
 

 

รูปท่ี ๔-๑๐ แนวคิดการออกแบบระบบเครือขายแขวงทางหลวง
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  ๕๕ 
 

๓) เ พ่ือใหระบบเครือขายของหมวดทางหลวงเปนระบบเครือขายท่ีมี
ประสิทธิภาพในการรองรับการทํางานมากยิ่งข้ึน กรมทางหลวงควรดําเนินการ
จัดหาบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพรอมปรับปรุงระบบเครือขายภายใน
สํานักงานใหหมวดทางหลวง โดยดูจากพ้ืนท่ีตั้งของสํานักงานกับผูใหบริการ
เครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชสายนําสัญญาณท่ีใหบริการในพ้ืนท่ี ในกรณีท่ีไม
สามารถจัดหาผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชสายนําสัญญาณได อาจ
คัดเลือกจากผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีมีสัญญาณครอบคลุมพ้ืนท่ี
สํานักงานหรือพ้ืนท่ีปฏิบัติงานแทน เนื่องจากสํานักงานของหมวดทางหลวง
คอนขางอยูในพ้ืนท่ีหางไกลจากเขตชุมชน อาจทําใหไมมีผูใหบริการระบบ
เครือขาย อินเทอร เน็ตแบบใชสายนําสัญญาณอยู ใน พ้ืนท่ี หรือ มี  แต
สายสัญญาณไมครอบคลุมการปฏิบัติงานท้ังหมด แนวคิดการออกแบบระบบ
เครือขายหมวดทางหลวง ไดตามรูปท่ี ๔-๑๑ 

 

รูปท่ี ๔-๑๑ แนวคิดการออกแบบระบบเครือขายหมวดทางหลวง 

๔.๒.๒ ดานความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๒.๒.๑ การพัฒนาความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือขายในสวนกลาง 
๑) เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยเครือขาย 

(๑) SSL Accelerator/Load Balancer เปนอุปกรณ Load Balance ท่ี
สามารถทําฟงกชันเขารหัสลับและถอดรหัสลับการรับสงขอมูลผานทาง 
Web Browser ท่ีใชโปรโตคอล HTTPS (High Text Transfer Protocol 
Secure) เว็บไซตสวนมากเพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยในการทําธุรกรรมโดย
การปรับเปน Secured Website จึงมีผลทําใหการรับสงขอมูลระหวาง 
Web Browser กับเว็บไซตดังกลาวตองใชโปรโตคอล HTTPS เพ่ือให
ธุ รกรรมท่ี เ กิด ข้ึนมีความม่ันคงปลอดภัยมากข้ึน สํ าหรับฟงกชัน  
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  ๕๖ 
 

Load Balance นั้นมีไวในกรณีสําหรับบางองคกรท่ีมีเซิรฟเวอรใหบริการ
มากกวา ๑ เครื่อง อุปกรณนี้จะทําหนาท่ีกระจายงานหรือภาระไปยัง
เซิรฟเวอรทุกตัวในระบบเพ่ือใหการตอบสนองตอการใหบริการสามารถทํา
ไดอยางรวดเร็ว 
(๒) SSL VPN (Secure Socket Layer Virtual Private Network) เปน
อุปกรณท่ีสามารถทําฟงกชันเขารหัสลับและถอดรหัสลับการรับสงขอมูล
ผานทาง VPN โดย VPN นั้นเกิดจากการสรางเครือขายขององคกรข้ึนมา
ทับซอนบนเครือขายสาธารณะ ซ่ึงเรียกวาเครือขายเสมือนหรือ Virtual 
Private Network (VPN) และเพ่ือใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยในการทํา
ธุรกรรมผานเครือขายเสมือนจึงจําเปนตองใชเทคนิคการเขารหัสลับในการ
ทําธุรกรรม ทําใหเปนการยากตอผูไมหวังดีในการโจรกรรมขอมูล 
(๓) Firewall แบงเปน ๓ ประเภทหลักดังนี้ 

• Network Firewall เปน Firewall ท่ีเนนทางดาน Throughput 
ดังนั้นการปองกันหรือดักจับผูบุกรุกจะใหความสําคัญไมเกินโปรโตคอลชั้น
ท่ี ๔ ของ OSI (Open System Interconnection) สามารถเปรียบเทียบ
ไดเปนตะแกรงท่ีกรองวัสดุขนาดกลางถึงใหญ เปนอุปกรณท่ีวางไวในระบบ
เครือขายเพ่ือเปนหนาดานในการกรองขอมูลท่ีไหลผานระบบเครือขาย 

• Application Firewall เปน Firewall ท่ี เนนทางดานความ
ละเอียดในการอานขอมูลทุกๆ แพ็กเก็ตและใหความสําคัญถึงโปรโตคอล
ชั้นท่ี ๗ (ซ่ึงเปนชั้นบนสุด) ของ OSI จากการท่ีตองพิจารณาถึงโปรโตคอล
ชั้นท่ี ๗ จึงทําให Throughput อาจดอยกวา Network Firewall แตมี
ความสามารถมากกวา เปนอุปกรณท่ีวางไวในระบบเครือขายชั้นในหรือ
วางไวดานหนาของ Application Server สามารถเปรียบเทียบไดเปน
ตะแกรงท่ีกรองวัสดุขนาดเล็กถึงละเอียดมาก 

• Database Firewall จั ด เป น  Application Firewall ประเภท
หนึ่งท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะทาง กลาวคือ ใชในการปองกันและตรวจจับทุกๆ 
แพ็คเก็ตท่ีเขาไปและออกจาก Database Server เปน Firewall ท่ีตรวจสอบ
รูปแบบภัยคุกคามหรือท่ีเรียกวา Signature ซ่ึงอยูในรูป SQL statement มี 
White List ซ่ึงประกอบดวยชุดคําสั่งท่ียอมใหมีการนําเขาและดึงขอมูลออก
จาก Database Server โดยไมอนุญาตใหชุดคําสั่งนอกเหนือจากนี้เขาถึง
ฐานขอมูลได นอกจากนี้แลวยังมี Black List ของชุดคําสั่งท่ีไมยอมใหใชใน
การเขาถึงฐานขอมูลโดยเด็ดขาด มีฟงกชันในการแจงเตือนถึงการเขาถึง
ฐานขอมูลจากธุรกรรมท่ีนาสงสัยอีกดวย เปน Firewall ท่ีติดตั้งไวดานหนา
ของ Database Server สามารถเปรียบเทียบไดเปนตะแกรงท่ีกรองวัสดุ
เฉพาะดานท่ีมีขนาดเล็กถึงละเอียดมาก 
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(๔) IDP (Intrusion Detection and Prevention) เ ป น อุ ป ก ร ณ ท่ี ใ ช
ตรวจสอบธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนอยางเปนข้ันตอนในระบบเครือขายและถาข้ันตอน
เหลานั้นเปนภัยคุกคามก็จะทําการแจงเตือนและหยุดยั้งการกระทําทุกอยางท่ี
เปนภัยคุกคาม ความแตกตางระหวาง Pure Firewall กับ IDP คือ Pure 
Firewall ไมสามารถพิจารณาข้ันตอนของภัยคุกคามนั้นไดแต IDP สามารถทํา
ไดเพราะมีกระบวนการวิเคราะหอยูในตัวอุปกรณ อยางไรก็ตาม Firewall 
ประเภท NGFW (Next Generation Firewall) หรือ Application Firewall 
ในปจจุบันก็มีการบรรจุฟงกชันของ IDP ไวในตัว สิ่งท่ีตองพิจารณาในการใช
งานคือ Throughput และความสามารถในการตรวจจับและแจงเตือน ซ่ึงถา
มากเกินความสามารถของฮารดแวรท่ีจะรับไดจะมีผลทําใหประสิทธิภาพของ
ระบบเครือขายโดยรวมลดลงไปดวย 
(๕) Network Management เปนซอฟตแวรท่ีใชในการตรวจสอบระบบ
เครือขายและเซิรฟเวอร วิเคราะหการจราจรในระบบเครือขาย รวบรวม 
Firewall Log พรอมกับใชเปนขอมูลในปรับปรุงความม่ันคงในระบบ
เครือขาย ใชบริหารจัดการอุปกรณในระบบเครือขาย ใชในการทํา 
Configuration Management อุปกรณตางๆ ในระบบเครือขาย และใช
ในการบริหารจัดการและแจงเตือนความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในระบบ
เครือขาย  
(๖) Network Policy Enforcement เปนระบบท่ีประกอบดวยอุปกรณ
หรื อแอปพลิ เคชั น เ พ่ื อการบั ง คับใช น โยบายในระบบเครื อข าย  
คําวา “นโยบาย” ข้ึนอยูกับความตองการของแตละองคกรซ่ึงอาจเหมือน
หรือไมเหมือนกันก็ได เชน บางองคกรใชเฉพาะควบคุมการเชื่อมตออุปกรณ
เขาสูระบบเทานั้น บางองคกรใชควบคุมถึงซอฟตแวรท่ีติดตั้งในเครื่อง
คอมพิวเตอรและตัวบุคคลท่ีใชงานประจําเทานั้น นโยบายยังหมายความ
รวมถึงสิทธิในการใชงานในระบบเครือขาย การใชแอปพลิเคชันในองคกร 
หรือแมกระท่ังชวงเวลาท่ีสามารถเขาและใชงานในระบบเครือขายได  
ซ่ึงขอกําหนดตางๆ เหลานี้เรียกวา“กฎเกณฑ” การนํา Network Policy 
Enforcement มาใชงานนั้น อุปกรณหรือแอปพลิเคชันท่ีควบคุมนโยบาย 
ตองมีการติดตอกับอุปกรณหรือแอปพลิเคชันอ่ืนๆ ภายในระบบเชน 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 เปนระบบท่ีใชตรวจจับและปองกันภัยคุกคาม
ท่ีเรียกวา APT (Advanced Persistent Threat) ท่ี เรียกวาเปนระบบ
เพราะเปนการทํางานท่ีผสมผสานระหวางอุปกรณท่ีติดตั้งภายในองคกร
กับขอมูลท่ีรวบรวมจากท่ัวโลกท่ีอาจมาจากสื่อสังคม (Social Media) 
เ ครื อข ายด าน มืด  (Dark Network) องค กรอาชญากรรมบนโลก 
ไซเบอร (Cyber Organized-Crime) อาทิเชน มีการใชปญญาประดิษฐ 
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(Artificial Intelligence: AI) ทําการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพ่ือให
ไดมาซ่ึงกลุมเปาหมายท่ีจะถูกโจมตี จุดออนหรือชองโหวท่ีจะโจมตี 
นอกจากนี้แลวยังมีการเรียนรูจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกเพ่ือนํามาใชใน
การปองกันระบบ ระบบนี้เปนระบบท่ีมีคาใชจายคอนขางสูง ตองการ
บุคลากรท่ีมีความชํานาญพิเศษ การใชงานเพ่ือใหเกิดประโยชนจําเปนตอง
มีการอบรมกอนท่ีจะนํามาใชจริง จัดไดวาเปนระบบท่ีทันสมัยท่ีสุดในการ
รับมือภัยคุกคามบนโลกไซเบอรแตก็มีคาใชจายท่ีสูงมากเชนกัน 
(๘) Vulnerability Scanner เปนซอฟตแวรท่ีใชในการคนหาจุดออนภายใน
ระบบเครือขายซ่ึงรวมถึงอุปกรณในระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอร 
โดยสามารถตรวจสอบไดถึงระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน เชน Web 
Content Management  
(๙) Penetration Testing เปนซอฟตแวรท่ีใชในการทดสอบความแข็งแกรง
ของระบบเครือขายซ่ึงรวมถึงอุปกรณระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอร 
สามารถใชในการทดลองความตระหนักรูในเรื่องของความม่ันคงปลอดภัยใน
โลกไซเบอรของบุคลากรในองคกรได เชน สรางเพจปลอม สงอีเมลปลอม 
อยางไรก็ดีซอฟตแวรนี้เปรียบเสมือนดาบสองคมข้ึนอยูกับจริยธรรมและ
ศีลธรรมของผูควบคุมและผูใชงานซอฟตแวร และเปนการเสี่ยงตอการ
กระทําผิดกฎหมาย 

๒) ระบบเครือขายสวนกลาง 

เม่ือพิจารณาจากแผนผังเครือขายระบบสวนกลางพบวามีการใช Firewall 
และ IDP เปนอุปกรณหลักดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศท้ังนี้ เนื่องจาก
ไมมีการแบงโซนของแอปพลิเคชันและฐานขอมูลออกจากกัน หากตองการ
ความม่ันคงปลอดภัยมากข้ึนควรแยกโซนแอปพลิเคชันออกจากโซนฐานขอมูล 
เพราะพฤติกรรมและการเขาถึงของท้ังสองสวนนี้มีความแตกตางกัน การใช 
Firewall และ IDP รวมกันทําใหสมรรถนะโดยรวมของอุปกรณลดลงเพราะ
ตองตรวจสอบพฤติกรรมการใชงานท่ีแตกตางกัน หรืออาจทําใหการตรวจสอบ
ไมสามารถทําไดเต็มท่ี โดยภาพรวมแลวควรมีการแบงโซนอยางนอย ๒ โซน 
คือ โซนแอปพลิเคชัน และโซนฐานขอมูล และถาสามารถจัดสรรงบประมาณ
ไดเพ่ิมข้ึน อาจมองไปถึงการแบงโซนใหบริการอ่ืนๆ ดวยซ่ึงแสดงในรูปแนวคิด
การออกแบบเครือขายและวางอุปกรณดานความม่ันคงปลอดภัยในสวนกลาง 
ตามรูปท่ี ๔-๑๒  โดยมีการเลือกใชงานอุปกรณ Firewall และ IDP อยาง
เหมาะสม สําหรับ Network Management ท่ีมีใชอยูแลวควรพิจารณาเพ่ิม
ฟงกชันการทํางานใหครอบคลุม สามารถวิเคราะหและแกไขขอบกพรองและ
ชองโหวของระบบเครือขายและอุปกรณในระบบเครือขาย การนํา Policy 
Enforcement มาใชตองพิจารณาตอยอดจากปจจุบันท่ีเปน Web Portal 
และตองคอยๆ ทําเพราะจะมีผลตอผูใชงานโดยตรงซ่ึงอาจกอใหเกิดการ
ตอตานหรือตีกลับได
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รูปท่ี ๔-๑๒ แนวคิดการออกแบบระบบเครือขายในสวนกลาง
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Vulnerability Scanner เปนเครื่องมือท่ีชวยหาชองโหวภายในระบบเครือขาย 
ถามีการนํามาใชงาน และใชอยางสมํ่าเสมอจะชวยลดความเสี่ยงตอการถูกโจมตีได 
ซ่ึงข้ึนอยู กับการจัดสรรงบประมาณ ในสวนของ Threat Intelligence และ 
Penetration Testing ยังไมแนะนําใหนํามาใชในระยะเวลาอันใกลนี้ เพราะ Threat 
Intelligence มีราคาคอนขางแพง สําหรับ Penetration Testing นั้นผูดูแลระบบ
เครือขายควรมีความชํานาญในการใช Vulnerability Scanner เสียกอนแลวจึง
ขยับขยายไปใชงานอุปกรณดังกลาว 
๓) การเขาถึงระบบเครือขายของบุคลากร 

การพิสูจนตัวตนเปนสิ่งสําคัญในการเขาสูระบบสารสนเทศ ถาระบบการ
พิสูจนตัวตนไมมีความปลอดภัยหรือมีชองโหว จะกอใหเกิดความเสี่ยงสูงมาก
กับระบบสารสนเทศ การพิสูจนตัวตนแบงเปน ๓ แบบโดยแบบแรกคือ สิ่งท่ี
คุณรู (Something You Know) เชน รหัสผาน (password)  แบบท่ีสองคือ 
สิ่งท่ีคุณมี (Something You Have) เชน บัตรพนักงานท่ีมีชิพเก็บขอมูล และ
แบบท่ีสามคือ สิ่งท่ีเปนตัวคุณ (Something You Are) เชน ลายนิ้วมือ 

ระบบโดยท่ัวไปจะใชรหัสผานในการพิสูจนตัวตน ซ่ึงควรจะเปนความลับ
และรูเฉพาะตัวบุคคลเทานั้น แตสิ่งท่ีพบเห็นไดมาก คือ รหัสผานไมไดเปน
ความลับ เชน มีการเขียนรหัสผานติดไวท่ีจอคอมพิวเตอร และโดยเฉพาะใน
ปจจุบัน การใชรหัสผานเพียงแบบเดียวไมมีความม่ันคงอีกตอไป และมีความ
เสี่ยงสูงมากเพราะถาผูไมหวังดีลวงรูก็สามารถเขาสูระบบได ในปจจุบันการ
พิสูจนตัวตนจึงนิยมเลือกท่ีจะใช ๒ แบบ (Two-Factor Authentication) จาก 
๓ แบบ (Three-Factor Authentication) และในบางองคกรมีการใชครบท้ัง 
๓ แบบ ดังนั้นองคกรจึงควรพิจารณาการปรับบริบทจากเดิมโดยปรับไปใช 
Two-Factor Authentication เพ่ือใหมีความม่ันคงปลอดภัยมากข้ึน 

การพิสูจนตัวตนถือเปนดานหนาในการเขาสูระบบ และจากการท่ี 
กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศหลายระบบ โดยแตละระบบมีสถาปตยกรรม
แอปพลิเคชัน (Application Architecture) ท่ีไมเหมือนกัน เพ่ือใหระบบ
สารสนเทศของกรมทางหลวงพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน จึงควรมีการกําหนด 
Business Architecture และ Data Architecture เพ่ือใหการมองและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศไปในทิศทางเดียวกันและอยูบนมาตรฐานขอมูล
เดียวกัน เม่ือระบบพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันจะทําใหเกิดระบบสารสนเทศ
หลักท่ีครอบคลุมระบบงานท้ังหมด อยางไรก็ดีในสวนของผูปฏิบัติงานนั้น ถา
แตละระบบงานใช Two-Factor Authentication จะเปนการสรางภาระ
อยางมาก ดังนั้นถากรมทางหลวงนํา Two-Factor Authentication มาใช
งาน ควรพิจารณาระบบ Single-Signed On (SSO) ควบคูไปดวย SSO จะทํา
ใหผูใชงานระบบสารสนเทศมีความคลองตัวอยางมาก เพราะหลังจากผานการ
พิสูจนตัวตนแลว จะสามารถใชระบบสารสนเทศตามท่ีกําหนดไวใน Policy 
Enforcement ไดโดยไมตองพิสูจนตัวตนอีกจนกวาจะออกจากระบบ โดย
สรุปแลวการใช Policy Enforcement เปนพ้ืนฐานสําคัญตอการพิสูจนตัวตน
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  ๖๑ 
 

ในระบบ ซ่ึงสามารถตอยอดไปประยุกตเขากับ SSO ได นอกจากนี้แลวการ
สงผานขอมูลในระบบควรเขารหัสลับขอมูลดวย เพ่ือปองกันการโจรกรรม
ขอมูล ซ่ึงการเขารหัสลับทําไดโดยการใชแอปพลิเคชันท่ีมีอยูแลวคือ HTTPS 
และ VPN ดังแสดงในรูปท่ี ๔-๑๓  
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  ๖๒ 
 

 

รูปท่ี ๔-๑๓ แนวคิดการออกแบบการเขาถึงระบบเครือขายของบุคลากร 
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๔.๒.๒.๒ การพัฒนาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 

๑) เครื่องเซิรฟเวอร สวนสําคัญท่ีทํางานอยูบนเครื่องเซิรฟเวอรคือ ระบบ
ดําเนินการและแอปพลิเคชัน ท้ัง ๒ สวนนี้ตองไดรับการ update patch อยาง
สมํ่าเสมอซ่ึงข้ึนอยูกับระยะเวลารับประกันและ/หรือการบํารุงรักษา ระบบ
สามารถกําหนดใหทําการ update แบบอัตโนมัติไดโดยผูดูแลระบบ ในกรณีท่ี
ไมสามารถตั้งแบบอัตโนมัติได ผูดูแลระบบควรกําหนดข้ันตอนใหชัดเจน  
การใช AntiVirus ชวยใหสามารถลดความเสี่ยงลงไดซ่ึงตองทําควบคูไปดวย 
การ ใช  Vulnerability Scanner เปน อีกทางหนึ่ ง ท่ี ช ว ยลดความเสี่ ย ง 
นอกจากนี้ ควรติดตั้งเซิรฟเวอรไวหลัง Firewall และ IDP และถาสามารถแบง
โซนไดก็จะทําใหปลอดภัยมากข้ึน รวมท้ังควรมีการตรวจสอบการใชงานเครื่อง
เซิรฟเวอรในระบบอยางสมํ่าเสมอ เครื่องเซิรฟเวอรท่ีไมมีการใชงานควรปลด
ออกจากระบบเพราะเปนจุดออนของการโจมตี  
๒) เครื่องผูใชงาน (Client) เปนจุดท่ีถูกโจมตีไดงายท่ีสุด จากเทคโนโลยีใน
ปจจุบันสามารถแบงเครื่องผูใชงานออกเปน ๓ ประเภทหลักๆ ดังนี้ 

(๑) เครื่อง Desktop ถึงแมวาระบบดําเนินการและแอปพลิเคชันท่ีทํางาน
อยูบนเครื่องเซิรฟเวอรและเครื่องผูใชงานจะตางกัน แตสามารถใช 
แนวทางการปองกันแบบเดียวกันได สิ่งท่ีตองเพ่ิมเติมสําหรับเครื่อง 
Desktop คือพฤติกรรมของผูใชงาน เชน การดาวนโหลดซอฟตแวร 
รูปภาพ เพลง ภาพยนตร และอ่ืนๆ จากอินเทอรเน็ตซ่ึงเปนการเสี่ยงอยาง
มากท่ีจะนํามัลแวรเขามาแพรระบาดในองคกร สิ่งท่ีสามารถทําไดอยาง
คอนขางมีประสิทธิภาพคือการทํา Policy Enforcement โดยทําท้ัง Wire-
line และ Wireless รวมท้ังไมอนุญาตใหนํา Flash Drive มาเชื่อมตอไมวา
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น แตการทําในลักษณะเชนนี้ตองมีการวางแผนและทดสอบ
การใชงานเพ่ือใหแนใจวาครอบคลุมตามขอกําหนดความม่ันคงปลอดภัย
ขององคกร การนําไปใชงานจริงตองใหผูบริหารระดับสูงเปนผูประกาศใช
อย า ง เป นทางการและมีผลบั ง คับใช โดย ท่ั ว กัน  และต อง มีการ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหขอมูลท่ีถูกตองในการใชงาน ผูมีหนาท่ีบังคับใชตอง
เตรียมคณะทํางานในการใหบริการเม่ือเกิดขอขัดของข้ึนและตองมีการ
กําหนด SLA (Service Level Agreement) ในการใหบริการดวย 
(๒) เครื่อง Notebook ใชวิธีการเดียวกับเครื่อง Desktop แตสิ่ง ท่ี
เพ่ิมเติมคือการเขารหัสลับขอมูลท้ังหมดท่ีอยูในเครื่อง ท้ังนี้เนื่องจากอาจมี
การนําเครื่องออกไปใชนอกสถานท่ี เพ่ือไมใหเกิดการรั่วไหลของขอมูลจึง
ตองเขารหัสลับ ในกรณีทําเครื่องหายและเครื่องนั้นอาจถูกนําไปใช
ประโยชนโดยผูไมหวังดี ดังนั้นการใช Policy Enforcement ก็สามารถ
ลดความเสี่ยงดังกลาว รวมท้ังสามารถยกเลิกการใชงานเครื่องดังกลาวได  
(๓) อุปกรณพกพา ไมวาอุปกรณพกพาจะเปนของสวนบุคคลหรือของ
องคกร ก็จําเปนตองใช Policy Enforcement ในลักษณะเชนเดียวกับ
เครื่อง Notebook แตอาจมีความแตกตางในเรื่องของ User Interface 
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เพราะสภาพแวดลอมและการประยุกตใชงานแตกตางกัน 

๔.๒.๒.๓ ความม่ันคงปลอดภัยในระดับบุคคล 

การสรางความตระหนักรูดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศเปนเรื่องท่ียาก
แตเปนไปไดถาหนวยงานหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของรวมแรงรวมใจในการทํางาน การสราง
ความม่ันคงปลอดภัยดานนี้เก่ียวของกับทรัพยากรบุคคลมากกวาการใชอุปกรณหรือ
ซอฟตแวรตางๆ ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนงานทักษะบุคคลถึงรอยละ ๙๐ และเปนการนํา
อุปกรณหรือซอฟตแวรมาชวยอีกรอยละ ๑๐ ผูท่ีเก่ียวของหลักคือผูบริหารระดับสูงท่ีตอง
เปนตัวอยางและบัง คับใชนโยบายอยางจริงจั ง ดานประชาสัมพันธตองทําการ
ประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและมีการจัดเวทีขนาดเล็กเพ่ือเผยแพรอยางตอเนื่องกระจายไป
ทุกหนวยงาน ดานฝกอบรมตองมีการพัฒนาหลักสูตรดาน ICT พ้ืนฐานและหลักสูตรการ
ตระหนักรูภัยจากโลกไซเบอรควบคูกันไป โดยตองพิจารณาสื่อและกลุมเปาหมายท่ี
ตองการจะสื่อใหตรงกัน ดานการเจาหนาท่ีตองจัดใหมีการทดสอบความรูและการปฏิบัติ
ดานความม่ันคงปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับและทุกหนวยงานอยางสมํ่าเสมอและนํา
ผลทดสอบไปเปนสวนหนึ่งในการใหความดีความชอบ ดานสารสนเทศตองรวมมือกับทุก
หนวยโดยเปนผูใหขอมูลใหคําปรึกษาในการจัดเวที จัดเสวนา ผลิตสื่อและหลักสูตร  
ทําโปสเตอร เปนวิทยากร และอ่ืนๆ 

การพัฒนาความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือขายในสวนกลางและระบบ
คอมพิวเตอรมีความสําคัญเทากับความม่ันคงปลอดภัยในระดับบุคคลและการเขาถึงระบบ
เครือขายของบุคลากร ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการใหความสําคัญในประเด็นความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศนั้น ตองพิจารณาตั้งแตผูใชงาน แอปพลิเคชัน ฐานขอมูล จนถึงระบบ
เครือขาย ซ่ึงหมายความวาตองใหความสําคัญในดานการบริหารจัดการเทาๆ กับดาน
เทคนิค เพราะจุดเปราะบางท่ีสุดของความม่ันคงปลอดภัยคือบุคลากร ดังนั้นการท่ี 
กรมทางหลวงใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและความรูของบุคลากรไปพรอมๆ กับ
นโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงการบังคับใชและการจัดหาอุปกรณดานความม่ันคง
ปลอดภัยจะทําใหกรมทางหลวงเปนหนวยงานท่ีมีความพรอมในการปองกันและถูกโจมตี
บนโลกไซเบอร 

๔.๒.๓ ดานระบบคอมพิวเตอรและระบบเก็บขอมูล 

๔.๒.๓.๑ เทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร 
หัวขอนี้จะกลาวเฉพาะเทคโนโลยีของสถาปตยกรรมเซิรฟเวอรเทานั้น สําหรับ

เทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายจะกลาวในหัวขอ ๔.๒.๓.๓ เซิรฟเวอรในปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงการใชงานจาก Physical Server มาเปน Hyperconverged Architecture ท้ังนี้
เนื่องจากเหตุผลหลักคือ การใชประโยชน (Utilization) กลาวคือ การใชประโยชนของ 
Physical Server จะมาควบคูกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน เม่ือมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ใหมก็ตองจัดหาเซิรฟเวอรตัวใหม เม่ือเปนเชนนี้จะกอใหเกิดปญหาตามมาคือ การใช
ประโยชนจากทรัพยากรของ Physical Server ไมเต็มท่ีเพราะมีเพียง ๑ แอปพลิเคชันเทานั้น 
รวมท้ังทําใหการใชประโยชนของพ้ืนท่ีใน Data Center เพ่ือติดตั้ง Physical Server ตองใช
เนื้อท่ีมากข้ึน เพราะจํานวนเซิรฟเวอรท่ีมากข้ึน นอกจากนี้แลวยังมีความรอนท่ีเกิดจาก
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เซิรฟเวอรเปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองเพ่ิมศักยภาพของระบบควบคุมอุณหภูมิใน Data 
Center 

เม่ือเทคโนโลยี Virtual Machine (VM) ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพดีกวา 
Physical Server จึงมีการ Deploy VM ใหทํางานบน Physical Server อยางไรก็ดี เม่ือการ
ใชงาน VM ไดรับการตอบรับอยางมากและมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว จะทําใหจํานวนของ 
Physical Server เพ่ิมข้ึนอยางเปนสัดสวนตามไปดวย การสงผานขอมูลระหวาง VM ท่ีอยูตาง 
Physical Server จําเปนตองอาศัยอุปกรณสวิตชความเร็วสูง ดังนั้นจึงมีการติดตั้งสวิตช
ดังกลาวสวนบนของ Server Rack ซ่ึงเรียกกันโดยท่ัวไปวา TOR Switch (Top Of Rack 
Switch) 
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รูปท่ี ๔-๑๔ สถาปตยกรรมเซิรฟเวอรแบบเดิมเม่ือเทียบกับสถาปตยกรรม Hyperconvergence 
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รูปท่ี ๔-๑๔ แสดงสถาปตยกรรมเซิรฟเวอรแบบเดิมเม่ือเทียบกับสถาปตยกรรม 
Hyperconvergence โดยในสถาปตยกรรมเซิรฟเวอรตองมีระบบเก็บขอมูล (Storage 
System) ซ่ึงประกอบไปดวยฮารดแวรท่ีติดตั้งฮารดดิสก ในสวนของ VM ตองมีการติดตอกับ
ระบบเก็บขอมูล ซ่ึงจําเปนตองใช TOR Switch ดังแสดงในรูปท่ี ๔-๑๔  (ดานซายมือ) เพ่ือให 
VM สามารถมองเห็นเนื้อท่ีบนระบบเก็บขอมูลจึงจําเปนตองปรับแตงคา (configure) ระบบ
เก็บขอมูลใหทํางานเขากันไดกับ VM ซ่ึงการ configure ดังกลาว เปนสิ่งท่ีสําคัญมาก ซ่ึงตอง
อาศัยผูท่ีมีความชํานาญและใชเวลาในการ configure เพ่ือใหระบบโดยรวมทํางานเขากันได 

จากท่ีไดกลาวขางตนแลววาสถาปตยกรรม Physical Server ผนวกกับการใช VM 
มีขอเสียในเรื่องของการใชประโยชน เม่ือเปนเชนนี้จึงไดมีสถาปตยกรรมใหมเกิดข้ึนซ่ึงเรียกวา 
สถาปตยกรรม Hyperconvergence โดยสถาปตยกรรมนี้เปนการรวมความสามารถในการ
ประมวลผลของซีพียู ความสามารถของหนวยความจํา (ท้ังท่ีเปน SSD, Flash และฮารดดิสก) 
ความสามารถของเครือขาย และเทคโนโลยี Virtualization เขาดวยกัน โดยมีหัวใจสําคัญคือ 
ซอฟตแวรท่ีบริหารจัดการใหทุกสวนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําเสนอในรูป
ฮารดแวรสําเร็จรูปพรอมใชงานหรือท่ีเรียกวา Pre-Configured Appliance ดังแสดงรูปท่ี  
๔-๑๔ (ดานขวามือ) สถาปตยกรรมนี้สามารถเพ่ิมขยายไดท้ังความสามารถในการคํานวณ
ความจุของระบบเก็บขอมูลและระบบเครือขาย การใชงานมีความสะดวกและคลองตัว 
สามารถ configure ผาน Web Browser กําหนดพารามิเตอรใหถูกตองก็สามารถติดตั้ง VM 
ไดทันที 

การเกิดข้ึนของสถาปตยกรรม Hyperconvergence นี้สามารถลดปริมาณของ 
Physical Server แบบเดิมๆ ไดอยางมาก Data Center ท่ีใช เทคโนโลยี VM ในปจจุบัน
ปรับเปลี่ยนมาใชสถาปตยกรรม Hyperconvergence เปน Infrastructure ซ่ึงเรียกโดยรวมวา 
Hyper-converged Infrastructure 

จากการท่ีกรมทางหลวงมีศูนยขอมูลและหองเซิรฟเวอรกระจายอยู ๘ หนวยงาน 
และมีบางหนวยงานพรอมท่ีจะโอนระบบงานท้ังหมดมาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปน
โอกาสท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจะใหบริการสารสนเทศของกรมทางหลวงโดยนําระบบงาน
ท้ังหมดท่ีมีอยูเดิมของกรมทางหลวงมา Hosting ท่ีศูนยขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใชเทคโนโลยี VM ควบคูไปกับ Hyper-converged infrastructure ซ่ึงจะทําใหการดูแลมี
ความสะดวกข้ึน ผูใชมีความม่ันใจในเรื่องของความพรอมใช ลดปญหาจากการเกิดไฟฟาดับ
เปนระยะเวลานานๆ ซ่ึงนับเปนกาวแรกของการยุบรวมท้ังฮารดแวรและระบบงานท้ังหมด 
เขาดวยกัน โดยตอไปศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรวางโครงสรางสารสนเทศขององคกร
เพ่ือใหมีมาตรฐานและสามารถพัฒนาตอไปในอนาคต 

๔.๒.๓.๒ ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) 

ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ คือ การใชระบบคอมพิวเตอรมาเชื่อมตอกัน
และใหบริการผานทางระบบเครือขาย ลักษณะของบริการแบงเปน ๒ ลักษณะคือ Cloud 
Storage และ Cloud Computing ตัวอยางของ Cloud Storage คือ Google Drive, 
Dropbox, OneDrive เปนตน ในสวนของ Cloud Computing คือ AWS (Amazon 
Web Service)  และ Azure เปนตน ระบบคลาวด (Cloud System) ถูกสรางข้ึนมาเพ่ือ
ใหบริการโดยผูใชไมวาจะเปนระดับใด ไมตองสนใจสถาปตยกรรมของระบบ เพียงแตรูวามี
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บริการอะไรบาง สําหรับสถาปตยกรรมของระบบคลาวดนั้น สามารถสรางไดจาก Hyper-
converged Infrastructure โดยเพ่ิมซอฟตแวรในการบริหารจัดการเขาไปก็สามารถ
กําหนดไดวาจะใหบริการอะไรบาง โดยท่ัวไปแลวการใหบริการของระบบคลาวดแบงเปน 
๓ ประเภทคือ IaaS (Infrastructure as a Service) PaaS (Platform as a Service) และ 
SaaS (Software as a Service) ดังแสดงในรูปท่ี ๔-๑๕ 

 

รูปท่ี ๔-๑๕ การใหบริการของระบบคลาวนด 

เพ่ือใหการบริการทางดานสารสนเทศของกรมทางหลวงโดยศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความคลองตัว สะดวก และรวดเร็ว กรมทางหลวงควรวางแผนถายโอนระบบ
คอมพิวเตอรแบบเดิมไปสูการใหบริการคลาวด โดยใชเทคโนโลยี Hyperconvergence 
เปน Infrastructure จากนั้นใช VM ใหบริการระบบสารสนเทศท้ังหมดในกรมทางหลวง 
สราง VM เพ่ือพรอมรับการโอนระบบงานท่ีกระจายตามหองเซิรฟเวอรจากท้ังหมด  
๖ หนวยงาน โดยระยะแรกกําหนดบริการเปนแบบ IaaS ในขณะเดียวกัน กรมทางหลวง
ควรกําหนดสถาปตยกรรมขอมูลและสถาปตยกรรมแอปพลิเคชันเพ่ือรองรับการ
ปรับเปลี่ยนขอมูลใหมีมาตรฐานเดียวกัน และกําหนดแอปพลิเคชันใหเปนไปในทาง
เดียวกัน เม่ือกําหนดไดแลวสามารถปรับรูปแบบการใหบริการเปนแบบ PaaS โดยผูใชงาน
ยังสามารถพัฒนาระบบงานโดยใชงบประมาณของตนเอง แตทุกอยางตองเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว และสุดทายถากรมทางหลวงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลและ
จัดหาแอปพลิเคชันใหกับทุกหนวยงาน เม่ือนั้นการบริการควรปรับไปเปน SaaS ซ่ึงก็คือ 
Cloud Service เต็มรูปแบบ 
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๔.๒.๓.๓ เทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 

๑) Window Based System การใชงานของ Windows-Based ยังคงมีอยู
ตอไปแตจะอยูบน Platform ท่ีหลากหลายมากข้ึน เชน Tablet Computer 
นอกเหนือจาก Desktop และ Notebook  แตสิ่ ง ท่ี ไม เปลี่ยนแปลงคือ 
Windows License และ MS Office Licenses ท่ีจําเปนตองจัดหาใหเพียงพอ
ตอการใชงานพรอมท้ังการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ 
๒) Mobile Based System จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหอุปกรณ
หลายอยางมีความสามารถมากข้ึน นอกจากนี้แลวสภาพแวดลอมการทํางานก็
มีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย จากแอปพลิเคชันท่ีทํางานบนเซิรฟเวอรหรือ 
Desktop กลายมาเปน Cloud Application ความสามารถในการประมวลผล
เปลี่ยนจาก Desktop ไปเปน Cloud Computing การเก็บขอมูลลงฮารดดิสก
เปลี่ยนเปนเก็บขอมูลใน Storage เม่ือทุกอยางเปลี่ยนเปน Cloud ทําให
พฤติกรรมการทํางานเปลี่ยนไป อุปกรณท่ีรองรับระบบ Cloud แบงเปน ๓ 
ประเภทดังตอไปนี้ 

(๑) Tablet มีระบบปฏิบัติการ ๓ คายหลัก คือ Windows, Android 
และ iOS สิ่งท่ีเกิดข้ึนคือ แอปพลิเคชันจะเปนลักษณะ SaaS (Software 
as a Services) อุปกรณประเภทนี้จะมาพรอมกับระบบปฏิบัติการ ดังนั้น
จึงไมจําเปนตองบํารุงรักษาในเรื่องของระบบดําเนินการ แตสิ่งท่ีตอง
บํารุงรักษาจะอยูทางฝงผูใหบริการ คือ บริการท้ังหมดท่ีมีอยูใน Data 
Center การพัฒนาแอปพลิเคชันจะแตกตางไปจากเดิม ดังนั้นการวาง
สถาปตยกรรมของขอมูล (Data Architecture) และ สถาปตยกรรม 
แอปพลิเคชัน (Application Architecture) จึงมีความสําคัญมาก 
(๒) Smart Phone มีลักษณะเชนเดียวกับ Tablet ดังท่ีไดกลาวไปแลว 
โดยระบบปฏิบัติการหลัก มี ๒ คาย คือ Android และ iOS 
(๓) Chrome Book เปนอุปกรณของคาย Android ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใช
กับ Cloud Application ในลักษณะ SaaS โดยเฉพาะปจจุบันยังไมเปนท่ี
แพรหลายนักแตในอนาคตอันใกลมีแนวโนมจะเปนคูแขงสําคัญของ 
เครื่องคอมพิวเตอร Notebook ท่ีใชระบบปฏิบัติการแบบเดิมๆ 

๓) Virtual Desktop Infrastructure (VDI) เปนเทคโนโลยีท่ียายสถานะและ 
Content ท่ีมีอยูในเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ไปไวบน Cloud เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกใหกับผูใชงานไปพรอมๆ กับบริการดานความพรอมใช เพราะไม
วาผู ใชงานจะทํางานจากท่ีไหนก็ตาม จะเสมือนหนึ่ งทํางานบนเครื่อง 
Notebook ของตัวเอง เพียงขอใหมีเครือขายในการเชื่อมตอเทานั้น ปจจัย
หนึ่งท่ีจะกําหนดวาควรเลือกใช Virtual Desktop หรือ Chrome Book คือ
เรื่องของราคา วาแบบไหนจะใหประโยชนคุมคากับผูใชงานมากกวากัน 

เพ่ือใหระบบเครือขายและระบบสารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัยจาก
การใชงานของเครื่องลูกขายดังกลาวขางตน กรมทางหลวงควรท่ีจะพิจารณา
นํา Policy Enforcement มาใชควบคูไปกับการเขารหัสลับขอมูลในการ
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เชื่อมตอโดยอาศัย HTTPS และ VPN ท้ังนี้เนื่องจากการใชงานจะอยูในรูปแบบ 
SaaS มากข้ึน  

สถาปตยกรรม Hyperconverge เปนสถาปตยกรรมท่ีรองรับเทคโนโลยี 
Virtualization ไดอยางลงตัวและเหมาะแกการใหบริการระบบ Cloud 
สามารถสราง Virtual Machine เ พ่ือทําเปน Application Server ได เปน
จํานวนมาก ทําใหศูนยขอมูลของกรมทางหลวงสามารถ Hosting แอปพลิเคชัน
ของทุกหนวยงานไดซ่ึงทําใหสะดวกในการใหบริการ งายตอการบริหารจัดการ 
และสอดคลองตอการนํา VDI มาใชในกรมทางหลวง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนไป
ใชสถาปตยกรรม Hyperconverge ภายในศูนยขอมูลของกรมทางหลวงจึง
สอดคลองตอการนําระบบ Cloud มาใหบริการของกรมทางหลวง ท้ังผู ท่ี
ตองการบริการ Application Server, Database Server และ ผูใชท่ัวไป 

๔.๒.๔ ดานระบบสารสนเทศ 

ระบบงานตางๆ ของกรมทางหลวงในระยะท่ีผานมายังไมมีการบูรณาการดาน ICT เขากับ 
กระบวนการดําเนินงานขององคกร ซ่ึงหากบูรณาการรวมกันได ก็จะสามารถนํามาปรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหสนับสนุนการทํางานองคกรไดอยางชัดเจนมากข้ึน ในอดีตเราให
ความสําคัญกับกระบวนการดําเนินการนอย ระบบงานสารสนเทศจึงไมคอยตอบสนองกับการ
ทํางานเทาท่ีควร ในปจจุบันการพัฒนาระบบสารสนเทศจะเนนกระบวนการดําเนินงานเปน
เปาหมายสําคัญ ตองมีการกําหนดแนวทางหรือคูมือการดําเนินงานท่ีชัดเจน แลวใชเทคโนโลย ี
มาสนับสนุนตามกระบวนการ จึงจะไดสารสนเทศท่ีครบถวน ถูกตอง ตรงตามเปาวัตถุประสงคของ
งานจริงๆ ซ่ึงการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพ่ือใหองคกรมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนของหนวยงาน
ตางๆ ก็คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจหรือกระบวนการดําเนินงานนั่นเอง (Business 
Process Reengineering : BPR) 

นอกจากกระบวนการท่ีมีความสําคัญตอระบบสารสนเทศแลว ในสวนของเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศตางๆ ก็จําเปนตองมีการพัฒนาควบคูไปดวยกัน ขอเสนอตางๆ ตอไปนี้ ถือเปนแนวโนม
หรือทิศทางท่ีระดับสากลยึดเปนแนวปฏิบัติ ท่ีดี ซ่ึงในสวนงานท่ีเก่ียวของของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวง ควรตองศึกษา และนําไปดูแลกํากับระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงให
ดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือใหงายและสะดวกตอการบริหารจัดการตอไป 

๔.๒.๔.๑ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 

เพ่ือใหกรมทางหลวงไดเห็นทิศทางของเทคโนโลยีระบบสารสนเทศในปจจุบัน
และอนาคต เพ่ือท่ีจะไดใชเปนแนวทางการพัฒนากรมทางหลวงตอไป ในสวนนี้จึงได
นําเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ และการ 
บูรณาการระบบสารสนเทศไวโดยสังเขป ดังนี้ 
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๑) Web Based Application 
ในระบบสารสนเทศ ท่ัว ไปสวนใหญ มักจะคุน เคยกับการใช งาน

คอมพิวเตอรสวนบุคคลท่ีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ท่ีประกอบดวย 
Word สําหรับสรางและพิมพเอกสาร Excel สําหรับสรางตารางคํานวณ 
โปรแกรมในกลุมนี้ เรียกวา Desktop Application ซ่ึงจะติดตั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือโปรแกรมสําหรับงานบัญชี ท่ีบางหนวยงานติดตั้ง
ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร เปนลักษณะ Client-Server Application โดยเก็บ
ฐานขอมูลไวท่ีเซิรฟเวอร (Server) และติดตั้งตัวโปรแกรมบัญชีท่ีเครื่องใชงาน 
(Client) ซ่ึงตอบสนองความตองการเพ่ิมข้ึนในดาน Multi-User หรือสามารถ
ใชงานพรอมกันไดหลายคน โดยใชฐานขอมูลเดียวกัน โดยเก็บฐานขอมูลไวท่ี
สวนกลาง 

เทคโนโลยี Desktop Application ไมสามารถตอบสนองความตองการใน
การบริหารจัดการได โดยเฉพาะการทําธุรกิจท่ีตองปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา 
ขอมูลมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพ่ือตอบสนองภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ี
รวดเร็ว ในสวนของระบบ Client-Server Application นั้น โปรแกรมมักมี
ความซับซอน การแกไข การ Upgrade ทําไดยุงยาก ตัวอยางเชน หากตองการ 
Upgrade หรือเพ่ิมคุณสมบัติเพ่ิมเติมใหกับแอปพลิเคชันท่ีเซิรฟเวอร จะตอง
หยุดระบบท้ังหมด และเม่ือ Upgrade ท่ี เ ซิรฟเวอรแลว ก็จําเปนตอง 
Upgrade ท่ี Client ดวย หากระบบมีผูใชงานจํานวนมาก ก็จะยิ่งความยุงยาก
มากข้ึน 

นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องเครื่อง Client มีความหลากหลายและแตกตาง
กัน เชน ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือคุณสมบัติของเครื่องท่ี
แตกตางกัน ซ่ึงหากการ Upgrade แลวมีความจําเปนตองใชสเปคเครื่องท่ี
สูงข้ึน ฝง Client จําเปนตอง Upgrade ตัวเครื่องคอมพิวเตอรตามไปดวย 

จากตัวอยางปญหาเหลานี้ ระบบสารสนเทศในปจจุบันจะถูกแทนท่ีดวย
เทคโนโลยี Web Application (เว็บแอปพลิเคชัน) เพราะ Web Application 
สามารถตอบสนองปญหาข า งต น ได  และสามารถแทน ท่ี  Desktop 
Application ท่ีเปน Client-Server Application ไดเปนอยางดี ตัวโปรแกรม
ของ Web Application จะถูกติดตั้งไวท่ี Server เพ่ือคอยใหบริการกับ Client 
โดยท่ีเครื่อง Client ไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม สามารถใชโปรแกรม
ประ เภท  Browser ได ทั น ที  เ ช น  Internet Explorer, FireFox, Google 
Chrome ดวยความสามารถของ Browser ท่ีหลากหลาย ทําใหไมมีขอจํากัด
ในเรื่องระบบปฏิบั ติการ หรือประเภทของอุปกรณ อุปกรณประเภท 
TouchPad หรือ SmartPhone ก็สามารถเรียกใชงานได รวมท้ังลดขอจํากัด
เรื่องสถานท่ีใชงานอีกดวย 

จุดเดนอีกประการหนึ่ง คือขอมูลท่ีสงหากันระหวาง Client กับ Server มี
ปริมาณนอยมาก ทําใหสามารถยายเซิรฟเวอรไปอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต
ได และสามารถใชงานผาน Internet Connection ท่ี มีความเร็ว ตํ่าๆได  
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จุดเดนนี้ทําให สามารถใชแอปพลิชันเหลานี้ไดจากทุกแหง ดังนั้นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงจึงควรปรับเปลี่ยนมาเปน Web Based 
Application 
๒) Web Responsive 

ปจจุบันอุปกรณประเภทอุปกรณเคลื่อนท่ี (Mobile Device) มีการใชงาน
เพ่ิมข้ึนอยางมาก ไมวาจะเปน Smart Phone หรือ Tablet ทําใหพฤติกรรม
การใชงานเว็บไซตของผูคนเปลี่ยนไป โดยเริ่มหันมาใชงานเว็บไซตผานทาง
โทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือ Tablet มากข้ึน การออกแบบเว็บไซตจึงตองคํานึงถึง
กา ร ใช ง าน อุปกรณต า งๆ  เหล านี้ ด ว ย  และ เนื่ อ ง จากหน า จอของ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือ Tablet มีพ้ืนท่ีจํากัด การใชรูปแบบแสดงผลเว็บไซต
แบบเดียวกับท่ีอยูบน Desktop จะถูกจัดเพ่ือใหพอดีกับหนาจอ จนตัวหนังสือ
มีขนาดเล็กมาก และปุมตางๆ ก็จะกดไมสะดวกนัก จึงจําเปนตองออกแบบเว็บ
ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเหมาะสมกับอุปกรณได ซ่ึงจะทําใหผูใช
สามารถใชงานเว็บไซตไดงายข้ึนบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีและ Tablet 

เนื่องจากอุปกรณเคลื่อนท่ีมีหนาจอขนาดเล็กกวาเครื่องคอมพิวเตอร 
Desktop มาก เ พ่ือใหการแสดงผลสวยงามและใช งานง าย เ ม่ือดู ใน
โทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือ Tablet รวมท้ังอาจปดไมใหแสดงผลในสวนของเนื้อหา
จุดท่ีไมสําคัญ หรือรูปแบบการใชงานใดท่ีมีขนาดใหญเกินไป หรือ Touch  
ไมสะดวก จะถูกเปลี่ยนรูปแบบการใชงานใหงายข้ึน 

Responsive Web Design คือ การออกแบบเว็บไซตใหรองรับขนาด
หนาจอของอุปกรณทุกชนิด ต้ังแตคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดหนาจอหลากหลาย 
ไปจนถึงโทรศัพทเคลื่อนท่ี Smart Phone และ Tablet ตางๆ ท่ีมีมาตรฐาน
ขนาดหนาจอท่ีแตกตางกัน โดยเปนการออกแบบครั้งเดียวท่ีสามารถนําไปใชได
กับทุกหนาจอ ท้ังนี้ Responsive Web Design เปนการออกแบบเว็บไซตโดย
ใชเทคนิคของ CSS, CSS3 และ JavaScript ในการออกแบบ เพ่ือใหเว็บไซต
สามารถจัดลําดับ เรียงขอมูลบนเว็บไซตใหรองรับการแสดงผลผานหนาจอท่ีมี
ขนาดแตกตางกันไดโดยอัตโนมัติ โดยผูใชงานเว็บไซตสามารถเปดใชงาน
เว็บไซตได โดยไมตองคํานึงถึงขนาดของหนาจอหรือชนิดของอุปกรณสื่อสาร 
๓) User Interface/User Experience Design (UI/UX) 

การออกแบบการใชงานสวนท่ีใชแสดงผล ติดตอและตอบโตกับผูใชจะเนน
การออกแบบในลักษณะท่ีเรียกวา User Interface Design (UI) ในการ
ออกแบบควรมีการใชงานงาย เพราะถาใชงานยากก็จะไมมีคนอยากใช รวมท้ัง
สามารถเรียนรูการใชงานไดงาย โดยควรคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน 

(๑) ความหลากหลายของผูใชงานท้ังทางกายภาพและสภาพแวดลอม 
(๒) บุคลิกของผูใชท่ีแตกตางกัน/ความแตกตางระหวางบุคคล 
(๓) ความแตกตางของสติปญญาและความสามารถในการรับรู 
(๔) ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม 
(๕) ผูใชงานท่ีไรความสามารถหรือพิการ 
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(๖) อายุของผูใชงาน 
ในขณะท่ีการออกแบบสวนท่ีใชแสดงผล ติดตอ และตอบโตกับผูใชใน

ปจจุบันจะเนนในเรื่องกระบวนการทํางาน User Experience  (UX) โดย
คํานึงถึงข้ันตอนการทํางานกอน/หลัง ตามลําดับ (Flow) ของงาน ดังนั้นการ
ออกแบบดวยวิธี UX จะชวยใหการใชงานระบบสารสนเทศงายข้ึน 
๔) Mobile Application 

ปจจุบันอุปกรณเคลื่อนท่ีอยาง Smart Phone และ Tablet มีบทบาท
มากข้ึนในชีวิตประจําวัน เพราะสามารถทํางานไดเร็ว เชื่อมตออินเทอรเน็ตได
งาย สะดวกใชงานไดตลอดเวลา ในปจจุบันจึงมีความนิยมนําระบบสารสนเทศ
มาทํางานบนอุปกรณเหลานี้ โดยสวนใหญนิยมพัฒนาระบบสารสนเทศบน 
Smart Phone และ Tablet ในรูปแบบดังนี้ 

(๑) Online : Web Responsive 
การออกแบบระบบสารสนเทศแบบ Web based ใหรองรับขนาด

หนาจอของอุปกรณทุกชนิด ดวยเทคนิคของ CSS, CSS3 และ JavaScript 
ดังกลาวมาแลวขางตน โดยการใชงานตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ตลอดเวลา 
(๒) Offline : Mobile Native Application 

การออกแบบแอปพลิเคชันแบบ Native เปนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเปนแอปพลิเคชัน (App) โดยอาศัยเครื่องมือและภาษา ท่ีถูก
ออกแบบข้ึนมาให เหมาะสมกับการพัฒนาแอปพลิ เคชันสําหรับ
ระบบปฏิบัติการนั้นๆ เปนภาษาพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการนั้นๆ 
ตัวอยางเชน xcode และ ภาษา Objective-C หรือ Swift จะถูกออกแบบ
มาใหใชพัฒนา mobile application บนระบบปฏิบัติการ iOS หรือ
เครื่องมือ Android Studio, Android SDK และภาษา JAVA ใชในการ
พัฒนา mobile application บนระบบปฏิบัติการ Andorid โดยขอดี
และขอเสียของการพัฒนาแอปพลิเคชนัแบบ Native มีดังนี้ 

• สามารถเขาถึงฟงกชันการทํางานของ Platform นั้นๆ ไดอยาง
ครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

• ประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด มีความยืดหยุนเอ้ือประโยชนตอ
นักพัฒนา 

• ใช UX (User Experience) ในการออกแบบแอปพลิเคชันบน
พ้ืนฐานของ  System interface components ทําใหผู ใช งาน  (End 
User) คุนเคย และเขาใจการใชงานไดดีกวา 

• ใชจํานวนคนในการพัฒนาหลายคนและหรือใชเวลาในการ
พัฒนาคอนข า งสู ง  เ พ่ือสามารถให รองรับการ ทํ างานในแตละ
ระบบปฏิบัติการ 
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๕) Offline: Hybrid Application 
แอปพลิเคชันแบบ Hybrid เปนการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยอาศัย 

Framework หรือ SDK ท่ีถูกสรางมาจากหลากหลายภาษา และมีเครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับ Framework หรือ SDK นั้นๆ ให เลือกใช ในการพัฒนาท่ี
หลากหลาย ตัวอยางเชน Corona SDK ใช ภาษา lua , Adobe AIR ใชภาษา 
Action Script 3 หรือ UNITY ใช C# และ Javascript โดยขอดีและขอเสีย
ของการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Hybrid มีดังนี้ 

(๑) ประหยัดทรัพยากรในข้ันตอนการพัฒนา เชน เวลา คาใชจาย 
ทรัพยากรบุคคลอยางโปรแกรมเมอร เปนตน 
(๒) เปนการพัฒนาแบบ Cross-Platform สามารถพัฒนาโดยใช
ชุด คําสั่ งหรือภาษาใดภาษาหนึ่ ง  ให สามารถใช งานได ในหลาย
ระบบปฏิบัติการ 
(๓) การใชฟงกชันการทํางานของ Platform นั้นๆ อาจทําไดไมเต็มท่ี 
และมีประสิทธิภาพการทํางานในบางฟงกชันดอยกวาการพัฒนาแบบ 
Native 
(๔) หากตองการเขาถึงฟงกชันการทํางานแบบ Native ตองพัฒนาสวน
เสริม (Extention) ซ่ึงก็ตองพัฒนารวมกันระหวางภาษาท่ีเปน Native 
และ Hybrid 
(๕) ในด าน  UX ( User Experience ) แอปพลิ เคชันแบบ Hybrid 
จะตองพัฒนาใหม ท้ังหมด เ พ่ือใหใกล เ คียงกับ System interface 
components ของระบบปฏิบัติการนั้นๆ มากท่ีสุด 
(๖) ในการพัฒนาเว็บไซต หรือเว็บแอปพลิเคชัน จะแยกการพัฒนา
ออกเปน ๒ ฝง คือฝง Client และฝง Server โดย ฝง Client จะทําหนาท่ี
ติดตอรับสงขอมูลกับ Server มาแสดงผลบน Browser โดยฝง Client มี
ภาษาท่ีใชพัฒนาหลักเชน 

• HTML ใชวางโครงสรางของเนื้อหาขอมูล และ UI ตางๆ 

• CSS ปรับแตงรูปลักษณ, สีสัน 

• JavaScript จัดการขอมูล และประมวลผลขอมูลฝง Client 
ตอบโตผูใชงาน 

HTML2/HTML5 : การพัฒนาระบบสารสนแทศแบบ Web Based 
ภาษา HTML เปนภาษาหลักในการเขียนเว็บเพจ โดยระบุ Tag เพ่ือ
กําหนดการแสดงผล คําวา HTML ยอมาจากคําวา Hypertext Markup 
Language โดย Hypertext หมายถึง  ข อความ ท่ี เชื่ อมต อ กันผ าน 
Hyperlink และ Markup language คือการใช Tag ในการกําหนดการ
แสดงผลของสิ่งตางๆ ท่ีแสดงอยูบนเว็บเพจ 

ความเปนมาของ HTML ในป ๑๙๘๐ ถูกสรางเปนภาษาตนแบบ
สําหรับนักวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเอกสาร ขอมูลดานการวิจัย โดยใชชื่อวา 
Enquire และในป ๑๙๙๐ ไดถูกพัฒนาตอเปน HTML ตอมาในป ๑๙๙๑ 
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  ๗๕ 
 

HTML ถูกพัฒนาเพ่ิมเติมจาก SGML ในป ๑๙๙๖ ไดรับการกําหนด
มาตรฐานใหตรงกัน โดย World Wide Web Consortium (W3C) และป 
๑๙๙๙ HTML 4.01 ก็ถือกําเนิดข้ึน โดยมี HTML 5 ซ่ึงเปน Web 
Hypertext Application ถูกพัฒนาตอมาในป ๒๐๐๔ มาตรฐานท้ังหมด
อยูภายใตการควบคุมของ W3C 

 

รูปท่ี ๔-๑๖ วิวัฒนาการของ HTML 

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

HTML5 เปนภาษา HTML ท่ีพัฒนาตอมาตามลําดับ มีจุดเดน
มากกวา HTML 4.01 และ XHTML 1.1 แตรูปแบบลักษณะของการใช
งานจะเปนมาตรฐานเดียวกันกับ HTML 4 โดยขอดีของ HTML5 มีดังนี้ 

• สามารถรองรับอุปกรณ รุ นใหมๆ ท่ี ออกมา ไม ว าจะเปน 
คอมพิวเตอร Desktop คอมพิวเตอร Notebook แมกระท่ัง Smart Phone 
และ Tablet ก็ไดมีการพัฒนาใหรองรับ HTML5 แลว 

• สามารถแสดงภาพและเสียง และสื่อกราฟกแอนิเมชันตางๆ 
โดยไมตองมีซอฟตแวรอ่ืนมาเพ่ิมเติม 

• ทําใหผูท่ีพัฒนาโปรแกรมตางๆ พัฒนาไดงายข้ึนเพราะการ
พัฒนาจะเหมือนกับการพัฒนาโปรแกรมตางๆ ท่ีใชงานกันอยูท่ัวไป ไมใช
เว็บเพจเพ่ือแสดงขอมูลอยางเดียวเหมือนแตกอนแลว นอกจากนั้น 
HTML5 ยังสามารถใหผูพัฒนาสามารถพัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนดวย 

JavaScript ถูกคิดคนข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ีเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ 
HTML จากภายใน Web Browser เลย โดยไมตองให Server ทํางาน ซ่ึง
ปกติการเปลี่ยนเนื้อหาหรือรูปแบบบนเว็บจะเปลี่ยนไปตามการกดปุม 
หรือกดลิงค โดยจะมีการโหลดไฟล HTML ใหมเขามาใน Web Browser 
จะเห็นไดวา JavaScript เปนภาษาท่ีผูกพันกับ HTML ในปจจุบัน มีการ
สราง Framework กับ Library ตางๆ ข้ึนมามากมาย เชน Angular, 
TypeScript, React, JQuery หรือ NodeJS เปนตน 

สวนในฝง Server นั้น การออกแบบอาจจะมีหลายชั้น เชน Web 
Server, Application Server และ Database Server ดังรูปท่ี ๔-๑๗ 

 

http://www.4guysfromrolla.com/webtech/120303-1.shtml
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รูปท่ี ๔-๑๗ การออกแบบในสวนเซิรฟเวอร 

Web Server คือ เครื่องคอมพิวเตอรท่ีรับขอมูลเชื่อมตอมาจาก
เครื่อง Web Browser โดย Application Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร
แมขายท่ีมีโปรแกรมทํางานตามตรรกะของกระบวนการดําเนนิงาน จะรับ
ขอมูลมาประมวลผลตามลักษณะงานขององคกรในดานตางๆ เชน 
ธุรกรรมของสวนราชการตางๆ จาก Web Server แลวติดตอ คนหา หรือ
บันทึกผลลงใน Database Server ภาษาท่ีใชในการประมวลมีหลาย
ภาษาท่ีนิยมใช เชน Java PHP หรือ C# เปนตน 

Database Server คือ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีติดตั้งโปรแกรม
ท่ีทําหนาท่ีใหบริการดานการจัดการดูแลขอมูลตางๆ ภายในเว็บไซต 
โปรแกรมท่ีมีการใชงานสวนใหญจะเปน mysql, Postgresql, DB2 Oracle, 
Microsoft SQL server เปนตน 

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

สถาปตยกรรมซอฟตแวรท่ีมุงเนนใหแอปพลิเคชันสามารถทํางานรวมกันได โดย
ไมข้ึนกับแพลตฟอรม ภาษาคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนา ระบบ
สถาปตยกรรมเชิงบริการหรือ SOA เปนแนวคิดในการจะออกแบบระบบ
สารสนเทศในองคกรใหเปนระบบเชิงบริการ (Service-Oriented) ท่ีสามารถนํา
กลับมาใชใหมได ท้ังนี้ระบบสารสนเทศขององคกรตางๆ ในปจจุบันมักจะมี
สถาป ตยกรรมแบบ Silo-Oriented Architecture ซ่ึ งการ พัฒนาระบบ
สารสนเทศในแตละระบบตางเปนอิสระตอกัน และอาจใชเทคโนโลยีท่ีแตกตาง
กัน เชน Java, .NET, Oracle หรือ SAP เปนตน จึงทําใหยากตอการเชื่อมตอ
และบํารุงรักษา มีคาใชจายสูง ปรับเปลี่ยนระบบไดยาก รวมท้ังทําใหการพัฒนา
ระบบใหมมีความซับซอนและเปนไปดวยความลาชา และระบบงานประยุกตก็จะ
ข้ึนกับฟงกชันของงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ดังรูปท่ี ๔-๑๘ 

  

Web Browser Web Server Application Server Database Server

1'st Tier
User Interface

2'nd Tier
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Business Logic
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Data Storage

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

N-Tier Client Server with Single Platform
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รูปท่ี ๔-๑๘ การเชื่อมโยงระหวางระบบโดยไมมีระบบกลางรองรับ 
ที่มา : http://www.uml.org.cn/net/200705283.asp 

๗) แนวคิดของระบบ SOA 
แนวคิดของระบบ SOA คือการจัดระบบ Silo-Oriented Architecture 

ใหม โดยการสรางระบบสารสนเทศใหเปน ๔ ชั้น (Layer) 
(๑) Resource Layer ซ่ึงเปนชั้นของระบบโครงสรางไอทีตางๆ ใน
ปจจุบัน  เชน  ระบบฐานขอ มูล  Oracle ระบบโซลูชัน  SAP หรือ 
PeopleSoft เปนตน 
(๒) Service Layer ซ่ึงเปนชั้นของสวนประกอบเซอรวิสตางๆ ท่ีสามารถ
นํามาใชใหมได โดยสวนประกอบเซอรวิสเหลานี้จะพัฒนามาจากโมดูล 
(Module) ตางๆ ท่ีทํางานบน Resource Layer เชนโมดูลของฐานขอมูล 
Oracle โมดูลของระบบโซลูชัน SAP หรือ PeopleSoft และโมดูลของ
โปรแกรมประยุกตท่ีอาจพัฒนาดวย Java หรือ .NET เปนตน 
(๓) Process Layer ซ่ึงเปนชั้นของกระบวนการทางธุรกิจ (Business 
Process) ท่ีพัฒนาข้ึนมาจากสวนประกอบเซอรวิสตางๆ 
(๔) Access Layer ซ่ึงเปนชั้นของการเรียกใชกระบวนการทางธุรกิจท่ี
พัฒนาข้ึน โดยอาจผานทางเว็บไซตหรือโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile 
Phone) 
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๘) ระบบ SOA จะมีคุณลักษณะท่ีสําคัญหลักๆ ดังนี้ 
(๑) การติดตอสื่อสารระหวางเซอรวิส จะใชเอกสารท่ีเปน XML ท่ีนิยาม
ผาน XML Schema (.xsd) ทําใหไมจําเปนตองทราบรายละเอียดของ
แพลตฟอรมและเทคโนโลยีของเซอรวิสท่ีใชอยู 
(๒) เซอรวิสจะมีตัวเชื่อมตอ (Interface) ท่ีอธิบายเซอรวิส เชน Service 
Name, Input Parameter, Output Parameter และข อ มูล อ่ืนๆ ใน
รูปแบบของไฟล XML ทําใหไม ข้ึนกับแฟลตฟอรมและเทคโนโลยี ท่ี
เซอรวิสนั้นใชอยู  โดยมากมักจะใชมาตรฐาน WSDL (Web Service 
Description Language) ในการอธิบายเซอรวิส 
(๓) โปรแกรมประยุกต (Application) หรือกระบวนการทางธุรกิจตางๆ 
สามารถพัฒนาข้ึนมาจากการใชเซอรวิสเดิมท่ีมีอยู ซ่ึงมาตรฐานท่ีนิยมใช
คือ WS-BPEL (Web Service Business Process Execution Language) 
(๔) SOA จะมี Registry ในการเก็บเซอรวิสตางๆ ท่ีมีอยู ซ่ึง Registry 
จะทําหนาท่ีเหมือนไดเร็กทอรี่ของเซอรวิส โดยโปรแกรมประยุกตหรือ
กระบวนการทางธุรกิจตางๆ จะคนหาและเรียกใชเซอรวิสจาก Registry นี้ 
มาตรฐานท่ีใช ในการเ ก็บ Registry ท่ีนิยมใช คือ UDDI (Universal 
Description Definition and Integration) 
(๕) เซอรวิสแตละตัวจะมีสวนการควบคุมคุณภาพท่ีเปน QoS (Quality 
of Service) อาทิเชนการควบคุมความปลอดภัยดาน Authentication, 
Authorization, Reliable Message และ Policy 

 

 
รูปท่ี ๔-๑๙ การพัฒนาระบบท่ีอิสระตอกัน 

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

การ พัฒนา  SOA อาจจํ า เป นต อ ง ใช เ ครื่ อ ง มือ  (Software Tool)  
มิ ด เ ดิ้ ล แ ว ร  (Middle-ware) ท่ี เ ป น  Enterprise Service Bus (ESB) จะ 
ทําหนาท่ีเปนมิดเดิ้ลแวรท่ีใชในการเชื่อมตอระบบไอทีตางๆ ในชั้น Resource 
Layer เขาดวยกัน ESB เปรียบเสมือนถนนเพ่ือให Service ตางๆ ติดตอกันได 
โดยท่ัวไป ESB จะประกอบดวย Server ตางๆ ดังรูปท่ี ๔-๒๑ 
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รูปท่ี ๔-๒๑ การทํางานของระบบงานยอยท่ีผานระบบบริการกลาง 

๙) ประโยชนของการพัฒนา SOA  
การพัฒนาระบบโครงสรางไอทีในองคกรใหเปนระบบ SOA จะเกิด

ประโยชนในดานตางๆ ดังนี้ 
(๑) สามารถเชื่อมโยงธุรกิจตางๆ 

การพัฒนา SOA มีการเชื่อมโยงระบบไอทีตางๆ ภายในองคกรและ
ภายนอกองคกรท่ีอาจใชเทคโนโลยีท่ีตางกัน ทําใหเราสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลในมิติตางๆ ท่ีอาจอยูตางระบบกัน และสามารถใหบริการกับ
ผูรับบริการ และบุคลากรในองคกรได 
(๒) ระบบไอทีสามารถปรับเปลี่ยนไดงาย 

การพัฒนา SOA สามารถท่ีจะทําใหนําระบบไอทีเดิมมาใชใหมได 
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงานจึงเปนไปไดอยางรวดเร็ว และ
ทําใหสามารถแขงขันในระบบงานราชการไดอยางรวดเร็ว 
(๓) การลดคาใชจายในการบํารุงรักษา และใหผลตอบแทนการลงทุนท่ี
คุมคา 

การพัฒนา SOA ทําใหองคกรสามารถท่ีจะใช เทคโนโลยี ท่ี
หลากหลาย จึงทําใหสามารถเลือกใชเทคโนโลยีตางๆ ได โดยไมตองผูกติด
กับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง ทําใหคาใชจายดานไอทีในระยะยาวลดลง 
(๔) การทํางานของสวนงานและฝายเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคลองกัน
มากข้ึน 

การพัฒนา Business Process ของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
ข้ันตอนท่ีชัดเจน สามารถแสดงในเชิงกราฟฟกไดและเขาใจงายข้ึน และ
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สวนงานท่ีตองเขาใจดานกระบวนการดําเนินงานสามารถท่ีจะเขามารวม
ทําการพัฒนารวมกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดดีข้ึน 

๔.๒.๔.๒  แนวคิดการจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือใหเห็นการบริหารจัดการระบบสารสนเทศไดดีข้ึน ควรแบงประเภทของ
ระบบสารสนเทศออกเปนสวนตามลําดับชั้น เพ่ือการออกแบบท่ีดีและการดูแลปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ ไมใหซับซอนมากเกินไป  

 

รูปท่ี ๔-๒๒ แนวคิดการจัดการระบบสารสนเทศ 

โดยจัดกลุมดังนี้  
๑) Core layer หรือภารกิจหลัก เชน ระบบบํารุงทาง เปนตน 
๒) Base layer ภารกิจพ้ืนฐาน เชน ระบบการเงิน แผนงบประมาณและ
การเงิน ระบบบริหารงานบุคคล เปนตน 
๓) Business และ Support layer เชน งานสนับสนุน ระบบเรียนรูภายใน
องคกร (KM) เปนตน 
๔) Service layer เชน งานบริการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการ
บริการ เปนตน 

๔.๒.๔.๓ การกําหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงมีท้ังท่ีพัฒนาเองโดยศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาโดยท่ีปรึกษาโครงการ และจากบริษัทท่ีรับพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ทําใหระบบสารสนเทศแตละระบบมีความแตกตางกันหลายดาน เชน ดานกายภาพ คือ
สถานท่ีจัดเก็บอยูในหองคอมพิวเตอรตามหนวยงาน มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ี
ใหบริการแตกตางกัน ความแตกตางดานเทคนิคของระบบซอฟตแวร เชน ระบบปฏิบัติการ 
ระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมภาษาท่ีใช พัฒนา และกรอบวิธีการพัฒนา 
(Framework) ดังรูปท่ี ๔-๒๓ 

Support Layer

Base Layer

Core Layer

Service Layer

Business Layer
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รูปท่ี ๔-๒๓ ความหลากหลายของระบบงานสารสนเทศ 

เพ่ือใหการดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศไมซับซอนสําหรับศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวงควรจะปรับเปลี่ยนและกําหนดทิศทางโครงสรางสถาปตยกรรม
ระบบงานสารสนเทศใหม และกําหนดเปนมาตรฐานใหการพัฒนาระบบงานท่ีจะเกิดข้ึน
ใหม เชน 

๑) ระบบงานสารสนเทศขนาดเล็ก-กลาง ควรจํากัดภาษาท่ีใชในการพัฒนา
เหลือเพียง ๒ ภาษาท่ีมีศักยภาพรองรับการทํางานและผูดูแลระบบคุนเคย
สามารถพัฒนาตอเนื่อง รวมท้ังจํากัดกรอบวิธีการพัฒนาแอปพลิ เคชัน 
(Framework) เลือกระบบปฏิบัติการและระบบจัดการฐานขอมูลใหเหมาะสม  
ดังรูปท่ี ๔-๒๔ 

 

รูปท่ี ๔-๒๔ ระบบงานสารสนเทศขนาดเล็ก-กลาง 

๒) ระบบงานสารสนเทศขนาดใหญ ควรระบุภาษาท่ีใชในการพัฒนาท่ีมี
ศักยภาพรองรับการทํางานจากผูใชจํานวนมาก รองรับการขยายหรือเพ่ิมฟงกชัน
งานท่ีตองสนับสนุนไดงาย และผูดูแลระบบคุนเคย สามารถพัฒนาตอเนื่อง 
รวมท้ัง กําหนดกรอบวิ ธี การพัฒนาแอปพลิ เคชัน (Framework) เลื อก
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ระบบปฏิบัติการและระบบจัดการฐานขอมูลใหเหมาะสม ท่ีสามารถรองรับภาระ
งานหนักไดดังรูปท่ี ๔-๒๕ 

 

รูปท่ี ๔-๒๕ ภาพแสดงระบบงานสารสนเทศขนาดใหญ 

๔.๒.๔.๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล 

นอกจากความแตกตางกันในดานเทคนิคของระบบสารสนเทศดังกลาวมาแลว 
ดานของขอมูลท่ีใชในระบบ ซ่ึงอาจจะมีบางสวนท่ีตองใชงานขอมูลรวมกัน หรืออางอิง
ขอมูลซ่ึงกันและกัน แตมีการจัดเก็บขอมูลแยกกันอยูตามระบบงานสารสนเทศตางๆ ซ่ึง
ลักษณะนี้จะกอใหเกิดความซับซอนเม่ือตองการรวมขอมูล (Data Consolidate) เพราะ
จะทําไดยาก ท้ังยังสรางปญหาเรื่องความสอดคลองและนาเชื่อถือ (Data Integrity)  
ในการท่ีจะนําขอมูลมารวมสรุปรวม เพราะขอมูลถูกจัดเก็บหลายแหลง ทําใหยากท่ีจะ
ทราบไดวาแหลงใดถูกตองหรือทันสมัยท่ีสุด รวมท้ังการท่ีระบบสารสนเทศหนึ่งจะใชงาน
หรืออางอิงขอมูลจากฐานขอมูลของระบบสารสนเทศอ่ืน ก็จะมีความซับซอน ทําใหดูแล
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศยากข้ึน ดังรูปท่ี ๔-๒๖ และ รูปท่ี ๔-๒๗ 
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รูปท่ี ๔-๒๖ จัดเก็บฐานขอมูลแยกกันอยูตามระบบงานสารสนเทศ 

  

Web Browser Web Server Application Server Database Server
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3'rd Tier
Business Logic

4'th Tier
Data Storage
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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

 

รูปท่ี ๔-๒๗ ความซับซอนในการท่ีระบบสารสนเทศใชงานหรืออางอิงขอมูลจากฐานขอมูลของระบบ
สารสนเทศอ่ืน 

แนวทางหนึ่งท่ีจะชวยลดความซับซอนของการบริหารจัดการฐานขอมูลท่ี
กระจายกันอยู คือการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางสําหรับจดัเก็บขอมูลขององคกร โดยใช
ซอฟตแวรการจัดการฐานขอมูลและเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีประสิทธิภาพรองรับ
ภาระงานได ฐานขอมูลขององคกรจะถูกบริหารจัดการอยูท่ีเดียวกัน ดังนั้นถึงแมระบบ
สารสนเทศจะมีความแตกตางในดาน Platform แตก็สามารถใชงานระบบฐานขอมูลกลาง
เดียวกันได ดังรูปท่ี ๔-๒๘ และ รูปท่ี ๔-๒๙  
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รูปท่ี ๔-๒๘ ระบบสารสนเทศท่ีมี Platform ตางกันแตใชฐานขอมูลกลางเดียวกัน 

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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รูปท่ี ๔-๒๙ ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนงานตางกันแตใชฐานขอมูลกลางเดียวกัน 

๔.๒.๔.๕ การบูรณาการระบบงานสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานนั้น มักจะ
เริ่มตนจากระบบงานท่ีสนันสนุนงานปฏิบั ติการ (Operation) ตางๆ ท่ีหนวยงาน
รับผิดชอบ โดยการพัฒนาระบบจะเปนไปตามความตองการของหนวยงานท่ีตองการใช
ระบบสนับสนุนงาน ซ่ึงอาจทําใหขาดการเชื่อมโยงของระบบและขอมูลใหสอดคลองกัน 
และไมสามารถตอบขอมูลในมิติตางๆ ขององคกรขนาดใหญได 

การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเทศโดยท่ัวไปมักจะเริ่มจากการเลือกระบบ
ซอฟตแวร เชน ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมภาษาท่ีใชพัฒนา เชน 
Object-oriented programming หรื อ  Procedural programming language แล ว
เ ลื อ ก พัฒนา ร ะบบแบบ  Client/Server ห รื อ  Desktop Application หรื อ  Web 
Application และกรอบวิธีการพัฒนา (Framework) ดังรูปท่ี ๔-๒๙ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรท่ัวไปมันจะเปนไปในลักษณะดังกลาว 
โดยเฉพาะหากหนวยงานท่ีดูแลกํากับดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมไดกําหนดทิศทางหรือ
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเทศท่ีชัดเจน ก็จะทําใหการบูรณาการเชื่อมโยง
กระบวนงานท่ีขามหนวยงานยอย หรือ การบูรณาการขอมูลเพ่ือสรางรายงานท่ีตองมี
ขอมูลขามมิติในหนวยงานอ่ืนไมสามารถทําไดโดยงาย เนื่องจากการปลอยใหระบบงานถูก

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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พัฒนาแบบไมมีทิศทาง ทําใหเกิดระบบงานสารสนเทศท่ีเปนอิสระตอกัน หรือท่ีเรียกวา 
Silo-Oriented Architecture เพราะความแตกตางกันดังท่ีกลาวแลว เชน ภาษาท่ีใช
พัฒนาตางกัน ระบบจัดการฐานขอมูลท่ีตางกัน หรือมีการใชงานระบบสารสนเทศ
บริหารงานและทรัพยากรท้ังหมดในองคกรท่ีตางกัน เปนตน ซ่ึงทําใหยากตอการเชื่อมตอ 
ยากตอการบํารุงรักษา มีคาใชจายสูง ปรับเปลี่ยนระบบไดยาก และการพัฒนาระบบใหมๆ 
เปนไปดวยความลาชา 

 

รูปท่ี ๔-๓๐ ระบบงานสารสนเทศท่ีอิสระตอกัน 

๔.๒.๔.๖ แนวคิดในการบูรณาการระบบงานสารสนเทศ 

จากการวิเคราะหสถานภาพระบบสารสนเทศของกรมทางหลวง จึงไดนําเสนอ
แนวทางในการบูรณาการ โดยนําเอาสถาปตยกรรม SOA มาชวยบูรณาการตามรูปท่ี  
๔-๓๑ ดังนี้  

๑) การวางระบบตาม Conceptual Model ตามลําดับชั้นของ SOA 
(๑) Resource Layer หรือ Database/Content layer Tier เปนชั้นของ
ระบบโครงสรางไอทีตางๆ ในปจจุบัน เชน ระบบฐานขอมูล ขอมูลอ่ืน  
เปนตน 
(๒) Service Layer หรื อ  Business Service Tier และ  Enterprise 
Service Bus (ESB) เปนชั้นของสวนประกอบเซอรวิสตางๆ ท่ีสามารถ
นํามาใชใหมได โดยสวนประกอบเซอรวิสเหลานี้จะพัฒนามาจากโมดูล 
(Module) ตางๆ ท่ีทํางานบน Resource Layer 
(๓) Process Layer ซ่ึงเปนชั้นของกระบวนการทางธุรกิจ (Business 
Process) ท่ีพัฒนาข้ึนมาจากการสวนประกอบเซอรวิสตางๆ 
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(๔) Access Layer หรือ Presetation Tier ซ่ึงเปนชั้นของการเรียกใช
กระบวนการทางธุรกิจท่ีพัฒนาข้ึน โดยอาจเรียกใชเซอรวิสจาก Web 
Application ผานทางเว็บไซต หรือโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile Phone) 

๒) กําหนดมาตรฐานขอมูลสําหรับติดตอสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนระหวาง
บริการ เชน เอกสารท่ีเปน XML ท่ีมีนิยามผาน XML Schema (.xsd)  
๓) กําหนดเซอรวิส โดยจะมีตัวเชื่อมตอ (Interface) ท่ีอธิบายเซอรวิส เชน 
Service Name, Input Parameter, Output Parameter และขอมูลอ่ืนๆ ใน
รูปแบบของไฟล XML โดยใชมาตรฐาน WSDL (Web Service Description 
Language) ในการอธิบายเซอรวิส 
๔) กําหนดใหโปรแกรมประยุกต (Application) หรือกระบวนการทางธุรกิจ
ตางๆ สามารถพัฒนาข้ึนมาจากการใชบริการเดิมท่ีมีอยู ซ่ึงมาตรฐานท่ีนิยมใช
คือ WS-BPEL (Web Service Business Process Execution Language) 

 

รูปท่ี ๔-๓๑ แนวทางในการบูรณาการระบบงานสารสนเทศ 

๔.๒.๔.๗ Enterprise Data Warehouse 

คลังขอมูล (Data Warehouse) คือ ฐานขอมูลขนาดใหญ ท่ีรวบรวมขอมูลจาก
หลายแหลง หลายชวงเวลา ซ่ึงโดยปกติแลว ฐานขอมูลในองคกรท่ัวไปจะมีลักษณะท่ี
คอนขางทันตอเหตุการณ เชน ฐานขอมูลบุคลากรก็จะเก็บเฉพาะบุคลากรในปจจุบัน จะไม
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  ๙๐ 
 

สนใจขอมูลบุคลากรเกาๆ ในอดีต ซ่ึงอาจจะมีขอมูลบางอยางท่ีมีประโยชนสําหรับผูบริหาร 
ในการวิเคราะหประสิทธิภาพและคุณลักษณะตางๆ ขององคกร นอกจากนี้ ฐานขอมูลจาก
ระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติการ (Operational System) ตางๆ มักถูก
ออกแบบมาใชเก็บขอมูลเฉพาะดาน จึงมีขอมูลเฉพาะบางสวนขององคกรเทานั้น ฉะนั้น
คลังขอมูลจึงถูกออกแบบมา เพ่ือรวบรวมขอมูลในทุกสวนของท้ังองคกร ท้ังเกาและใหมไว
ดวยกัน ดังรูปท่ี ๔-๓๒ 

ในองคกรตางๆ มักมีหลายคลังขอมูล เพ่ือใชในการวิเคราะหท่ีแตกตางกัน เชน 
คลังขอมูลดานการเงิน คลังขอมูลดานทรัพยากรมนุษย โดยคลังขอมูลเฉพาะดานเหลานี้ 
มักเรียกวา ตลาดขอมูล (Data Marts) กระบวนการใชขอมูลในคลังขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
และวางแผนในทางธุรกิจ มักถูกเรียกวา ปญญาธุรกิจ (Business Intelligence) และในการ
วิเคราะหหรือสืบคนขอมูลในคลังขอมูล มักจะใชกระบวนการท่ีเรียกวา Online Analytical 
Processing (OLAP)  

 

รูปท่ี ๔-๓๒ Enterprise Data Warehouse 

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

Business Intelligence (BI) คือเทคโนโลยีท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจ
ขององคกร โดยนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหหาปจจัย หรือทํานายแนวโนม เพ่ือนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจกําหนดทิศทางธุรกิจหรือวางเปาหมายขององคกร ท้ังนี้ องคกรท่ีเริ่มใช
แนวคิดนี้จะเปนองคกรท่ีไดประโยชนและสามารถนําองคกรสูเปาหมายไดอยางรวดเร็ว 

BI นําขอมูลท่ีผานการวิเคราะหมาทํารายงานในรูปแบบตางๆ ท่ีเหมาะสมกับ
มุมมองในการวิเคราะห และตรงตามความตองการของผูใชงาน และใชสําหรับวิเคราะห
ขอมูลของงานในมุมมองตางๆ ตามแตละหนวยงานยอย เชน วิเคราะหการดําเนินงานของ
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  ๙๑ 
 

องคกรเพ่ือการตัดสินใจดานการลงทุนสําหรับผูบริหาร, วิเคราะหและวางแผนและดําเนินงาน
ขององคกร 

BI ประกอบไปดวยระบบขอมูล และโปรแกรมสําหรับวิเคราะห ทํางานรวมกับ
ระบบคลังขอมูล (Data Warehouse) ดาตามารท (Data Mart) หรือการทําเหมืองขอมูล 
(Data Mining) การแกปญหาทางคณิตศาสตร (Operations Research & Numerical 
Methods) หรือใชการวิเคราะหขอมูลในหลายมิติ (OLAP) 

ผลลัพธการการวิเคราะหท่ีไดจาก BI สามารถแสดงผลเปนรายงานในรูปแบบ
ตางๆ ท่ีเขาใจงาย สามารถเปรียบเทียบคาเปาหมายกับผลดําเนินปจจุบัน ในลักษณะ 
Dashboard และสามารถพยากรณและทํานาย (Forcast) แนวโนมหรือทิศทาง เพราะให
ผูบริหารสามารถตัดสินใจไดงายข้ึน 

๔.๒.๔.๘ Enterprise Resource Planning (ERP) 

Enterprise Resource Planning (ERP) คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององคกรโดยรวม เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรไดอยาง
สูงสุด ระบบ ERP คือระบบท่ีใชในการจัดการและวางแผนการใชทรัพยากรตางๆ ของ
องคกร โดยเปนระบบท่ีเชื่อมโยงระบบงานตางๆ ขององคกรเขาดวยกัน เชน หากเปน 
ERP ของบริษัทจะหมายรวมตั้งแตระบบงานทางดานบัญชี และการเงิน ระบบงาน
ทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินคา เพ่ือชวยใหการ
วางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังชวยลดเวลา
และข้ันตอน การทํางานไดอีกดวย 

ปจจุบัน ระบบ ERP มีการพัฒนาในรูปแบบของโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเปน
ซอฟตแวรประยุกตมาตรฐาน สามารถติดตั้งและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ซอฟตแวร ERP มีหนา ท่ีรวบรวมสวนประกอบทางธุรกิจตางๆ เชน งานวางแผน 
(Planning) งานผลิต (Production) งานบริการ (Service) งานทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource) และงานบัญชีการเงิน (Accounting/Finance) แลวเชื่อมโยงสวนงานตางๆ 
เขาไวดวยกัน เพ่ือใหมีการใชขอมูลรวมกันจากฐานขอมูลเดียวกัน มีการใชกระบวนการท่ี
เปนมาตรฐานรวมกัน (Common Processes) ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยขอดีของการรวมขอมูลไวในฐานขอมูลเดียวกัน 
คือเพ่ือใหขอมูลเดียวกันสามารถใชรวมกันท้ังองคกรได 

ระบบ ERP ประกอบดวยหลายโมดูลท่ีทํางานประสานกันตามฟงกชันงานใน
องคกร โดยมีการเชื่อมโยงในสวนของโมดูลท้ังหมดเขาดวยกัน ระบบ ERP ไดรับการ
ออกแบบมาบนพ้ืนฐานของวิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในธุรกิจตางๆ (Best Practice) คือมีการ
กําหนดกระบวนการทางธุรกิจท่ีมีการทดสอบ และสํารวจมาแลววาเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุด 
โดยท่ีสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับลักษณะการดําเนินงานขององคกรอ่ืนไดดวย ตัวอยาง
โมดูลตางๆ ในระบบ ERP เชน 

๑) งบประมาณ/ระบบบัญชี หรือระบบการเงินงบประมาณ (Finance/Account) 
 เปนโมดูลท่ีรวมข้ันตอนการทํางานของระบบการทําบัญชีและบริหาร

การเงินไวดวยกัน เพ่ือใหสามารถควบคุมดูแลและตรวจสอบไดวาบัญชีการ
จายเงินตางๆ ถูกจายแลว และบัญชีการรับเงินถูกตองและตรงเวลา รวมถึงการ
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บริหารองคกรในดานการบัญชีและการเงินในทุกๆ สวนดวย โดยแบงเปนระบบ
ยอยๆ ไดดังนี้ 

(๑) ระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (General Ledger) จัดเก็บแผนผัง
บัญชีไวเปนศูนยกลาง และงบดุลทางดานการเงินของท้ังองคกร รองรับ 
ทุกสวนของข้ันตอนการบัญชี ในโมดูลนี้ รายการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน
และบัญชี จะถูกประมวลผล สรุป และรายงาน รวมท้ังเก็บรักษาการ
ตรวจสอบบัญชีท่ีสมบูรณของรายการ ทําใหหนวยงานแตละสวนสามารถ
ดูขอมูลทางการเงินของหนวยงานได ขณะท่ีองคกรหลักสามารถตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานไดท้ังหมด และดูขอมูลโดยรวมไดเชนกัน 
(๒) ระบบบัญชีเจาหนี้ (Accounts Payable) กําหนดตารางการจายต๋ัว
เงิน ท่ีตองใหผูจําหนายและผูแทนจําหนายเก็บรายละเอียดขอมูลขาวสาร
ท่ีถูกตองเก่ียวกับการเปนหนี้ วันท่ีครบกําหนดจาย และสวนลดท่ีมีให จัด
เตรียมการทํางานและเชื่อมระบบอ่ืนๆ เชน การบริการลูกคา การจัดซ้ือ 
การควบคุมคลังสินคาและวัตถุดิบ ควบคุมโรงงานผลิต 
(๓) ระบบสินทรัพยถาวร (Fixed Assets) ทําการบริหารคาเสื่อมราคา
และตนทุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับสินทรัพยท่ีจับตองได 
(๔) ระบบการทําบัญชีตนทุน (Cost Accounting) วิเคราะหตนทุนของ
องคกรท่ีเก่ียวของกับคาใชจายประจํา ตนทุนผลิตภัณฑ ตนทุนการผลิต
จากใบสั่งผลิตท่ีโรงงาน จัดเตรียมวิธีการจัดการจากตนทุนท่ีหลากหลาย 
เชน คํานวณตนทุนแบบมาตรฐาน แบบตนทุนเฉลี่ย แบบเขากอน 
ออกกอน แบบเขาทีหลังออกกอน แบบเปาหมาย และแบบคํานวณตนทุน
จากฐานกิจกรรม 
(๕) ระบบการบริหารเงินสด (Cash Management) ทําการบันทึก
คาใชจายเงินสดหรือเงินฝาก การบันทึกการชําระเงินสดและการรับ 
รายงานการวางแผนเงินสด การคํานวณความคาดหวังของเงินสดท่ีจะใช
และแหลงท่ีมา เงินสดท่ีพรอมใช การตรวจสอบและวิเคราะหการถือครอง
เงินสด ทําความตกลงดานการเงิน ความเสี่ยงในการลงทุน 
(๖) ระบบระบบการบริหาร งบประมาณ (Budgeting) ควบ คุม
งบประมาณหลักขององคกร การทําบัญชีงบประมาณ การพัฒนา
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ ระบบควรจัดเตรียมเครื่องมือให
พอท่ีจะใหสามารถพัฒนารายละเอียดของงบประมาณ และการวิเคราะห 
สวนท่ีเพ่ิมเติมจะสามารถเขาไปรวมกันไดกับระบบการบริหารโครงการ
อยางสมบูรณ 
(๗) ระบบบัญชี ลู กหนี้  (Accounts Receivable) ทํ ากา ร ติ ดตาม
กําหนดการจายเงินจากลูกคาท่ีตองการจายใหองคกร บรรจุเครื่องมือท่ี 
ทําการควบคุม เรงการรับเงินจากรายการท่ีบันทึกไวของใบสั่งขาย โอนไป
เปนการรับชําระหนี้ 
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(๘) รายงานการเงิน (Financial Reporting) วิเคราะหประสิทธิภาพของ
องคกรไดแมนยําโดยอาศัยขอมูลจากรายงานเหลานั้น จะอนุญาตให
องคกรยอยทราบรายละเอียดทางดานการเงิน สวนองคกรใหญท่ีถือหุนใน
องคกรยอยสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานขององคกรสาขาท้ังหมด
และดูขอมูลขาวสารรวม ระบบมีเครื่องมือใหผูใชสามารถสรางรายการ
เพ่ิมเองได 
(๙) การทําบัญชีโครงการ (Project Accounting) ตรวจดูตนทุนและ
ตารางการทํางานของแตละโครงการในระดับพ้ืนฐาน จะถูกรวมโมดูล
ยอยๆ ไวเสมอ  

๒) ระบบจัดซ้ือจัดหา (Procurement) 
เปนโมดูลกลุมของระบบงานท่ีทําการสนับสนุนและควบคุมการสั่งซ้ือทุก

ประเภท การรับของและการชําระเงิน ขอมูลผูขาย การวิเคราะหตรวจสอบ
ตางๆ จะสนับสนุนข้ันตอนการทํางานดังนี้  

(๑) ขอมูลผูขาย (Vendor/Supplier Profile) 
(๒) การจัดเก็บใบเสนอราคา (Requisition and Quotation) 
(๓) การออกใบสั่งซ้ือและการจัดการใบสั่งซ้ือ (Purchase Orders and 
Purchase Orders Management) 
(๔) การควบคุมราคาและสวนลด (Price and Discounts) 
(๕) การควบคุมสัญญาและขอตกลงกับผูขาย (Vendors Contracts 
and Agreement) 
(๖) รายการทางดานการจัดซ้ือ (Online Procurement Reporting) 
(๗) การรับของ (Procurement Receipts) 
(๘) การประเมินผลผูขาย (Vendor Evaluation) 
(๙) การสนับสนุนการเชื่อมตอขอมูลจากภายนอก (Data Interface) 

๓) ระบบคลังครุภัณฑ/วัสดุ (Inventory)  
เปนโมดูลท่ีรวมระบบงานท่ีทําการสนับสนุนการควบคุมสินคาคงคลัง และ

วัตถุดิบท่ีสําคัญเหลานี้ โดยมีความสามารถดังนี้ 
(๑) สรางรายการเปลี่ยนแปลงของคลังสินคา วัตถุดิบ การรับ การจาย 
และการโอนยาย 
(๒) ขอหามตางๆ ในการทําการเปลี่ยนแปลงของคลังสินคาและวัตถุดิบ 
(๓) ตรวจสอบ ติดตาม รายการเปลี่ยนแปลงของคลังสินคา วัตถุดิบ และ
ประวัติ 
(๔) กําหนดโรงงาน คลังเก็บสินคา โรงเก็บสินคาและวัตถุดิบ ท่ี
หลากหลาย 
(๕) ควบคุมและติดตาม ท่ีตั้งและกลุมของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 
(๖) จองและจัดสรรวัตถุดิบและสินคาคงคลัง 
(๗) ตรวจนับของในคลังตามวาระ เพ่ือตรวจสอบยอดคงคลัง 
(๘) ปรับยอดในคลัง 
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(๙) ใชหนวยวัดไดหลากหลาย 
(๑๐) วิเคราะหแบบเอบีซี เพ่ือแบงกลุมความสําคัญของผลิตภัณฑและ
วัตถุดิบ 
(๑๑) รายงานตางๆ ท่ีเก่ียวกับระบบคลังสินคาและวัตถุดิบ 

๔) ระบบบริหารจัดการบุคลากร (Human Resource Management) 
ทรัพยากรบุคคลนับเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในองคกร เพราะองคกรจะ

ประสบความสําเร็จ กาวไปถึงวิสัยทัศนไดนั้น จําเปนตองพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โปรแกรมท่ีจําเปนสําหรับงานบริหารงานบุคคล จึงเปนโมดูลสําคัญใน
ระบบ ERP ซ่ึงจะประกอบดวยโมดูลยอยดังนี้ 

(๑) ระบบการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) รวม
ระบบงานตางๆ ท่ีรองรับการทํางานดานการบริหารงานบุคคลไว เชน การ
คัดสรรบุคลากร ฐานขอมูลสวนบุคคล การสืบคนขอมูลสวนบุคคลในอดีต 
โครงสรางองคกร การบริหารฝกอบรม/การพัฒนาอาชีพ การจัดการ 
การใหรางวัล การจัดการโครงสรางตําแหนงและคาจาง การบริหาร
วันหยุด 
(๒) ระบบการบริหารเวลาการทํางาน (Attendance Management) 
เก็บขอมูลเวลาการทํางานของพนักงาน เวลาเขางานและเลิกงาน คํานวณ
ชั่ ว โมง ทํา งาน  คํานวณค า เบี้ ย เ ลี้ ย ง  เ งินหัก  ระบบจะเชื่ อม กับ 
การบริหารงานบคุคล 
(๓) ระบบการบริหารเงินเดือน (Payroll Management) จัดการดาน
การเงิน เตรียมการคํานวณ เงินเดือน คาจาง โบนัส เบี้ยเลี้ยงในแตละงวด
การจายคาจาง รองรับการหักภาษี 
(๔) ระบบการข้ึนเงินเดือน/เลื่อนข้ัน จากการประเมินผล (Evaluation) 
รวมประวัติการทํางานของพนักงาน การขาดงาน ลา สาย เตรียมการเก็บ
ขอมูลประมวลผล การประเมินผลจากหัวหนางาน เพ่ือคํานวณกับสูตรการ
ข้ึนเงินเดือน การจายโบนัส เงินปนผล 
(๕) ระบบประเมินพนักงาน ใชประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช
ส ม ร ร ถ นะ เป น พ้ื น ฐ าน  ( Competency-based Human Resource 
Management) ซ่ึงเปนเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรใน
องคกรอย างมีระบบตอเนื่องและสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ 
เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร และยุทธศาสตรขององคกร เปนมาตรฐาน
การแสดงพฤติกรรมท่ีดีในการทํางานของบุคลากร ซ่ึงสามารถนําไปใชในการ
วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
(๖) ระบบพัฒนาและฝกอบรม ชวยใหการวางแผนการฝกอบรมสําหรับ
พนักงานแตละฝายหรือแตละคนเปนไปแนวโนมและทิศทางขององคกรตาม
ความเหมาะสมของแตละบุคคล 
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๔.๒.๔.๙ มาตรฐานขอมูลและกระบวนการทางธุรกิจ 

ปญหาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางฐานขอมูลตางๆท้ังภายใน
หนวยงาน และระหวางหนวยงานภาครัฐ สามารถจําแนกปญหาไดดังนี้ 

๑) การใชรหัสอางอิงท่ีแตกตางกัน เชน การอางอิงบุคคลในหนวยงานตางๆ 
กรมการปกครองใชเลขประจําตัวประชาชน โรงเรียนใชเลขประจําตัวนักเรียน 
มหาวิทยาลัยใชรหัสนิสิต/นักศึกษา และการทองเท่ียวแหงประเทศไทยใชเลขท่ี
มัคคุเทศก เปนตน 
๒) การแยกแยะหมวดหมูท่ีตางกัน เชน ประเภทสินคาตามพิกัดศุลกากร จะ
มีความแตกตางไปจากประเภทสินคาตามพิกัดสรรพสามิต ประเภทผูปวยตาม
ระบบสาธารณสุขจะตางจากประเภทผูปวยตามระบบประกันสุขภาพของธุรกิจ
ประกันชีวิต เปนตน 
๓) ความหมายของรายการขอมูลท่ีแตกตางกัน เชน ความเสียหายเม่ือเกิด
อุบัติเหตุ สําหรับกรมทางหลวงจะหมายถึงความเสียหายในทรัพยสินของ 
กรมทางหลวง ในระบบสาธารณสุขอาจหมายถึงคารักษาพยาบาล ขณะท่ี
ความหมายของกรมบรรเทาสาธารณภัยอาจหมายถึงความเสียหายในทรัพยสิน
ราชการ ทรัพยสินสวนตัว และคารักษาพยาบาล เปนตน 
๔) หนวยนับ/หนวยอางอิง มีความแตกตางกัน เชน ผูปวยโปลิโอนั้น ในระบบ
สาธารณสุขมีความตองการในการแยกแยะอายุของผูปวยเปนเดือน แตใน
ระบบรายงานประชากรจะมีความสนใจในระดับปเทานั้น ปริมาณมลพิษใน
ระบบการรายงานมลพิษจากการปลอยน้ําเสียจะเปนคาของเสียท่ีวัดไดจาก 
แตละโรงงาน แตในรายงานน้ําเสียตามแหลงน้ําจะเปนปริมาณของเสียของท้ัง
แหลงน้ํานั้น เปนตน 
๕) รูปแบบขอมูลและชนิดของขอมูลมีความแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิด
ของขอมูลในระบบจัดการฐานขอมูลตางๆ และการออกแบบรูปแบบของขอมูล
ท่ีแตกตางกันในแตละหนวยงาน เชน ขอมูลชนิดตัวอักษรในระบบจัดการ
ฐานขอมูลหลักท่ีใชอยูปจจุบัน มีมาตรฐานในการกําหนดประเภทของขอมูลท่ี
หลากหลาย เชน ขอมูลท่ีเปนประเภทขอความ ก็มีการกําหนดเปน Char,  
Var Char, Text, String, Long, Note เปนตน สําหรับขอมูลประเภทจํานวน
เต็ม ก็มีท้ัง Small Integer, Short Integer, Integer และ Long Integer 
๖) การกําหนดกรอบความถูกตองของขอมูลแตกตางกัน เชน น้ําหนักใน
โรงพยาบาลท่ีใหบริการ ผูใหญไมจําเปนตองเก็บทศนิยมของน้ําหนัก แตใน
โรงพยาบาลเด็กมีความจําเปนท่ีจะตองเก็บทศนิยมของน้ําหนัก เพ่ือประโยชน
ในการกําหนดขนาดยาให เหมาะสมกับน้ํ าหนักตัว  อายุ ในโรงเรียน
ประถมศึกษาอาจกําหนดอายุข้ันต่ําไวท่ี ๕ ป แตในโรงเรียนปฐมวัยจะรับ
นักเรียนไดตั้งแตอายุไมถึงป หรือในระบบบริการงานบุคคลขาราชการ อายุ
ขาราชการจะตองไมเกิน ๖๕ ป ขณะท่ีระบบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุสามารถระบุได
มากกวา ๖๕ ป 
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๗) การอางอิงมาตรฐานท่ีแตกตางกัน เชน กระทรวงมหาดไทยมีการกําหนด
รหัสหนวยงานปกครองระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด แตสํานักงานตํารวจ
แหงชาติมีการกําหนดรหัสพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจเปนมาตรฐานของ
สํานักงาน เปนตน 
นอกจากนี้ ยังมีปญหาอ่ืนๆ อีกเปนจํานวนมากท่ีไมสามารถนํามากลาวไดครบ 

ปญหาดังกลาวขางตนท้ัง ๗ ประการ เปนปญหาหลักของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงาน การแกไขปญหาดวยการจัดทํามาตรฐานขอมูล (Master Data 
Management) จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูในระบบขอมูลของหนวยงานท่ี
ตองการใชขอมูลรวมกันเปนคณะทํางานในการจัดทํามาตรฐานขอมูลรวมความสําคัญของ
การจัดทํามาตรฐานขอมูล  

ในการจัดทํามาตรฐานขอมูลนั้นสามารถจัดทําไดหลายระดับ เชน มาตรฐาน
ระดับหนวยงาน มาตรฐานระดับกลุม มาตรฐานระดับอุตสาหกรรม มาตรฐาน
ระดับประเทศ และมาตรฐานระดับระหวางประเทศ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความตองการและ
ความจําเปนของแตละหนวยงาน  

การจัดทํามาตรฐานขอมูลมีความสําคัญ ดังนี้ 
๑) เพ่ิมความสามารถ ในการแลกเปลี่ยนและใชขอมูลรวมกันระหวาง
หนวยงาน  
๒) ลดคาใชจายจายในการใชขอมูลรวมกัน เนื่องจากในการดําเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานนั้น มักจะเปนการดําเนินโครงการของ
หนวยงานท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใหบริการตางๆ ควบคูไปกับการ
แลกเปลี่ยนขอมูล โดยจะมีคาใชจายในการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูล
ท่ีตองการใช หรือตองการแลกเปลี่ยน เม่ือมีหนวยงานอ่ืนท่ีมีความประสงคจะ
ดําเนินโครงการเชนนี้ ก็จะตองมีคาใชจายในกิจกรรมเหลานี้อีก ดังนั้น เม่ือมี
การจัดทํามาตรฐานระดับกลุมหรือระดับชาติท่ีเปนท่ียอมรับรวมกัน และ
ประกาศเปนมาตรฐานกลาง จะชวยลดคาใชจายในการจัดทํารายการขอมูลซํ้า 
และไมเปนมาตรฐาน 
๓) ลดระยะเวลาในในการดําเนินงาน ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมี
ความตองการใชขอมูลรวมกัน หรือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานนั้น 
จากการสํารวจพบวา เวลาท่ีใชไปไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของงาน คือการ
ติดตอประสานงานระหวางหนวยงานเพ่ือขอใชขอมูล และมีกฎ กติกา ระเบียบ 
ท่ีตองปฏิบัติอีกเปนจํานวนมาก รวมท้ังตองจัดทําเอกสารระหวางหนวยงาน 
จัดประชุมเพ่ือทําความเขาใจ เพ่ือวิเคราะหเนื้อหา และตัดสินใจอีกหลายครั้ง 
ดังนั้นเม่ือสามารถจัดทํามาตรฐานขอมูลและประกาศใชแลว ก็จะสามารถลด
ระยะเวลาใน การดําเนินกิจกรรมตางๆ เหลานี้ลงได 
๔) เพ่ิมโอกาสแหงความสําเร็จของการดําเนินโครงการเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล
ในการดําเนินงาน ปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ หนวยงานท่ีผูใชตองการ
ขอมูลอาจจะไมใหขอมูล หรือปฏิเสธในการเขารวมโครงการ หรือตกลงเขารวม
โครงการ แตใชระยะเวลามาก ทําใหเม่ือดําเนินโครงการไประยะหนึ่งแลวไม
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สามารถดําเนินโครงการตอไดและจําเปนตองปรับเนื้องานใหม ทําใหเสีย
โอกาสในการดําเนินงานเปนอยางมาก ดังนั้นการจัดทํามาตรฐานขอมูลและ
ประกาศไวชัดเจนจะทําใหสามารถศึกษาความเปนไปไดของโครงการไดชัดเจน
กอนเริ่มโครงการ ทําใหโอกาสท่ีโครงการจะลมเหลวนอยลง 
๕) สามารถสรางสรางมูลคาเพ่ิมในบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐไดมากข้ึน 
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐ สามารถใหบริการอิเล็กทรอนิกสไดในระดับ
หนวยงานของตน และมีระดับคุณภาพของการใหบริการท่ีดีแตประชาชนยังคง
มีความยุงยากในการติดตอเพ่ือทําธุรกรรมจากหลายหนวยงานในการดําเนิน
กิจกรรมหนึ่งๆ เชน การขอจดทะเบียนประกอบกิจการอุตสาหกรรมจะตอง
ติดตอและทําธุรกรรมกับหลายหนวยงาน อาทิเชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น
หากสามารถรวบบริการใหเปน บริการแบบเบ็ดเสร็จ ดวยการกําหนด
มาตรฐานของขอมูลท่ีจะใชรวมกัน จะกอใหเกิดนวัตกรรมบริการจากขอมูล
เดิมได เชน การติดตามผลการขอจดทะเบียน การยื่นเปลี่ยนสถานท่ีตั้ง และ
การขอใบอนุญาตอ่ืนเพ่ิมเติม อีกท้ังเปนการเพ่ิมชองทางในการเขาถึง
ประชาชน นอกจากนี้เม่ือมีผูนิยมใชบริการอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน หนวยงาน
ตางๆ สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานจากการกํากับมาเปนการตรวจสอบ
ไดมากข้ึน เชน การใหบริการเสียภาษีบุคคลธรรมดาผานเครือขายอินเทอรเน็ต
จะชวยใหมีผู เสียภาษีเขาใชบริการทางอินเทอรเน็ตมากข้ึน สงผลใหมี
ผูใชบริการผานเคานเตอรนอยลงทําใหเจาหนาท่ีมีเวลาในการตรวจสอบและ
ประเมินภาษีไดมากข้ึน หรือหากสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนระหวาง
โรงเรียน และโรงพยาบาลได ครูก็สามารถท่ีจะวิเคราะหขอมูลความสัมพันธ
ระหวางการเจ็บปวยและผลการเรียน และสามารถชวยเหลือนักเรียนใหมีผล
การเรียนดีข้ึนได 
๖) ลดผลกระทบเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอมูล โดยท่ัวไป 
หากไมมีการกําหนดมาตรฐานขอมูล เม่ือมีความตองการท่ีจะปรับเปลี่ยน
รูปแบบหรือรหัสตางๆ หนวยงานท่ีเปนเจาของก็จะทําการปรับเปลี่ยนทันที 
สงผลใหหนวยงานอ่ืนท่ีใชขอมูลรวมกันตองรีบเรงแกไขตาม ซ่ึงบางหนวยงาน
อาจจะไมสามารถดําเนินการไดทัน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนขอมูลท่ีมีการใช
รวมกันมาก จะสงผลกระทบเปนวงกวาง การกําหนดเปนมาตรฐานขอมูลกลาง
นั้น จะทําใหไมสามารถแกไขไดโดยอิสระ แตจะตองไดรับการอนุมัติจาก
หนวยงานกํากับมาตรฐานใหออกมาตรฐานเวอรชันใหม ซ่ึงจะมีการวิเคราะห
ผลกระทบ และประกาศใหทราบลวงหนากอน 
๗) Business Process Modeling Notation (BPMN) 

งานดานการวิเคราะห ออกแบบ เพ่ือจัดการกระบวนงาน มักนิยมเขียน
เปนแผนภาพโดยใหคนท่ัวไปเห็นแลวสามารถเขาใจความหมายไดโดยไมตอง
อธิบายเพ่ิมเติมและเขาใจตรงกัน แผนภาพจึงจัดวาเปนวิธีการหนึ่งในการสื่อ
ความเขาใจ ท่ีมีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารความหมายเดียวกัน 
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แผนภ าพกระบว น ง านทา ง ธุ ร กิ จ  Business Process Modeling 
Notation (BPMN) พั ฒ น า ข้ึ น  โ ด ย  Business Process Management 
Initiative (BPMI) และ Object Management Group (OMG) ไดรวมมือกัน
พัฒนามาตรฐานการสรางแบบจําลองกระบวนการทํางาน BPMN ท่ีมีรูปแบบ
ใกลเคียงกับ workflow โดย BPMN พัฒนาข้ึนเพ่ือการจัดการกระบวนการ
ของงานดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถเริ่มตนจากการเขียนแผนภาพ 
แลวแปลงแผนภาพเปนภาษาท่ีทํางานไดดวยระบบคอมพิวเตอร BPMN จึง
เปนมาตรฐานท่ีใชสําหรับงานดานการจัดการกระบวนงาน การกําหนดรูปทรง 
วิธีการจัดวาง การใหรายละเอียดท่ีจําเปน ในการเขียนแผนภาพทาง
กระบวนการ ท่ีเปนท่ีนิยมใชงานมากในปจจุบัน 

๔.๒.๕ แนวทางการบูรณาการขอมูลสารสนเทศภายในองคกร  

๔.๒.๕.๑ สถานภาพการบูรณาการขอมูลของหนวยงานภายในกรมทางหลวงในปจจุบัน 

ปจจุบันกรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
ในกรมทางหลวงกันอยูแลว โดยการเชื่อมโยงขอมูลมีหลากหลายรูปแบบ เชน การใชระบบ
จัดการฐานขอมูลรวมกัน การใชระบบไฟลรวมกัน การเชื่อมโยงขอมูลผานทาง Web 
Service หรือ RESTful เปนตน 

๔.๒.๕.๒ แนวทางการพัฒนาการบูรณาการขอมูลของหนวยงานภายในกรมทางหลวง 

๑) การบูรณาการขอมูลของหนวยงานภายในกรมทางหลวง ท่ีมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเปนท่ีเรียบรอยแลว 

(๑) สามารถกําหนดใหเปนการใชระบบจัดการฐานขอมูลรวมกัน โดย
วิธีการสราง View หรือ Table เพ่ือแบงปนขอมูลระหวางกันทําใหเขาถึง
ขอมูลไดโดยตรงและทันที แตตองกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงของระบบ
สารสนเทศตางๆ ใหสามารถเขาถึงระบบจัดการฐานขอมูลเดียวกันได การ
ใชขอมูล View หรือ Table รวมกันควรกําหนดการเชื่อมตอระหวาง  
๒ ระบบสารสนเทศเทานั้น เพ่ือไมใหเกิดความสับสนในการรับรูหรือแกไข
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูล ยกเวนแตเปนการใชขอมูลรวมกันแบบอาน
อยางเดียว ท่ีสามารถใชรวมกันระหวางระบบสารสนเทศตางๆ กันได
มากกวาหนึ่งระบบสารสนเทศ 
(๒) สามารถกําหนดใหเปนการใชระบบไฟลขอมูลรวมกัน โดยวิธีการ
สรางไฟลตามรูปแบบท่ีกําหนด เชน XML, Fixed Text หรือ CSV ก็ได 
โดยกําหนดตําแหนงของไฟลเซิรฟเวอรและโฟลเดอรท่ีใชเก็บไฟลท่ี
ตองการการแลกเปลี่ยนระหวางกัน เพ่ือแบงปนขอมูลระหวางกัน ทําให
เขาถึงขอมูลไดโดยตรง แตตองกําหนดชวงเวลาท่ีจะทําการสง (เขียนไฟล) 
และชวงเวลาท่ีจะทําการรับ (อานไฟล) พรอมกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง
ของระบบสารสนเทศตางๆ ใหสามารถเขาถึงระบบไฟลเซิรฟเวอรเดียวกัน
ได การใชโฟลเดอรรวมกันควรกําหนดการเชื่อมตอระหวาง ๒ ระบบ 
สารสนเทศเทานั้นเพ่ือไมใหเกิดความสับสนในการรับรูหรือแกไขปรับปรุง
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เปลี่ยนแปลงขอมูล และควรกําหนดวิธีการตั้งชื่อไฟลท่ีตองการแลกเปลี่ยน
ระหวางกันดวย ยกเวนแตเปนการใชขอมูลรวมกันแบบอานอยางเดียวท่ี
สามารถใชรวมกันระหวางระบบสารสนเทศตางๆ กันไดมากกวาหนึ่ง
ระบบสารสนเทศ 

๒) การบูรณาการขอมูลของหนวยงานภายในกรมทางหลวง ท่ีระบบ
สารสนเทศมีกระบวนการทางธุรกิจท่ีตอเนื่องกัน 

การบูรณาการขอมูลของระบบสารสนเทศท่ีมีกระบวนการทางธุรกิจท่ี
ตอเนื่องหรือสนับสนุนกัน ควรออกแบบใหเปนระบบสารสนเทศเดียวกันและ
ใชระบบจัดการฐานขอมูลเดียวกัน พรอมท้ังทําการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ท้ังหมดใหเกิดข้ึนพรอมๆ กันสําหรับระบบสารสนเทศของหนวยงานท่ีตอง
ทํางานรวมกันอยางสมํ่าเสมอ โดยพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลกลางของ
องคกรเพ่ือเปนมาตรฐานขอกําหนดในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมท่ีตองมี
การใชงานรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ในกรมทางหลวง 
๓) การบูรณาการขอมูลของหนวยงานภายในกรมทางหลวง ท่ีระบบ
สารสนเทศมีกระบวนการทางธุรกิจท่ีไมตอเนื่องกัน แตมีความจําเปนท่ีตอง
รวมรวมขอมูลท้ังหมดไปใชเพ่ือการวิเคราะห 

การบูรณาการขอมูลของระบบสารสนเทศท่ีมีกระบวนการทางธุรกิจท่ีไม
ตอเนื่องควรออกแบบใหเปนระบบคลังขอมูล เพ่ือใชระบบจัดการฐานขอมูล
เดียวกันในการจัดเก็บขอมูลจากระบบสารสนเทศตางๆท่ีจําเปนตอการใชเพ่ือ
การวิเคราะหสารสนเทศเพ่ือใหงายตอการนําขอมูลไปใชงาน โดยขอมูลท่ีไดจะ
อยูในรูปแบบท่ีพรอมใชงานไดทันที 
๔) การบูรณาการการขอมูลของของหนวยงานภายในกรมทางหลวง เพ่ือ
รองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบใหมๆ โดยระบบสารสนเทศอาจ
มีกระบวนการทางธุรกิจท่ีตอเนื่องกัน หรือไมตอเนื่องกันก็ไดเพ่ือใหระบบ
สารสนเทศตางๆทํางานเสมือนวาเปนระบบสารสนเทศเดียวกัน 

(๑) การบูรณาการขอมูลขอมูลของหนวยงานภายในกรมทางหลวง เพ่ือ
รองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบใหม  ควรมีการนํา
สถาปตยกรรมท่ีมุงเนนการบริการ (Service Oriented Architecture) 
มาใชงาน เพ่ือเปนมาตรฐานในการพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศ
ตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใหม โดยกําหนดใหระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนใหม
จะตองมีจุดใหบริการเพ่ือรองรับการเชื่อมตอจากระบบสารสนเทศอ่ืนๆ 
ผานทางระบบ Enterprise Service Bus (ESB) แทน ทําใหการประสาน
การเชื่อมตอระหวางระบบสารสนเทศจะถูกจัดการท่ี ESB แทนการ
ประสานการเชื่อมตอระหวางระบบสารสนเทศทีละคูบนระบบสารสนเทศ
แตละตัวแทน ทําใหมีความนาเชื่อถือของการบูรณาการขอมูลมากกวา 
(๒) ในกรณีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมใหรองรับการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางระบบสารสนเทศ สามารถทําไดโดยผานระบบ Enterprise 
Service Bus (ESB) โดยตองมี ข้ันตอนในจัดเตรียมการพัฒนาระบบ
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แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูล ดังนี้ 

• ออกแบบและกําหนดมาตรฐานขอมูล โดยการออกแบบ
โครงสรางขอมูล (Data Modeling) กลุมขอมูลท่ีใชงานรวมกันและ
สอดคลองกัน (Data Harmonization) เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ระบบสารสนเทศภายในองคกร 

• พัฒนาระบบจัดเก็บมาตรฐานขอมูล เพ่ือเปนท่ีรวบรวมนิยาม 
ความหมาย รูปแบบ และเนื้อขอมูลในการจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน 

• ประกาศและบังคับใชมาตรฐานขอมูลท่ีทุกหนวยงานตองใชใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศใหมท่ีมีการใชขอมูลกลุมมาตรฐานสําหรับการ
แลกเปลี่ยนขอมูล 

• วางแผนการปรับปรุงมาตรฐานขอมูลสมํ่าเสมอ เม่ือมีการ
เปลี่ยนกลุมขอมูล หรือท่ีมีกลุมขอมูลใหมเพ่ิมเติมในอนาคต 

๔.๒.๖ แนวทางการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: 
GIS)  

๔.๒.๖.๑ มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) 

มาตรฐานขอมูล (Fundamental Geographic Data Set : FGDS)  เกิดจาก
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ (กภช.) ไดพัฒนามาตรฐานในดานโครงสราง เนื้อหา 
คุณลักษณะ คุณภาพ ของขอมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือเปนขอกําหนดท่ีจะใชในการจัดทําชั้น
ขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ท่ีมีความหลากหลายของมาตราสวนเพ่ือใหมีความ
สอดคลองกันสําหรับการใชงานของประเทศ โดยมีการกําหนดหนวยงานหลักรับผิดชอบ
แตละชั้นขอมูล เพ่ือการจัดทําและบํารุงรักษาขอมูลใหทันสมัยพรอมใหบริการสําหรับ
หนวยงานและผูใชโดยท่ัวไป และเพ่ือการใชงานหรือพัฒนาตอยอด 

ชุดของมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS นี้ ประกอบดวยเอกสารมาตรฐาน 
๑๓ ฉบับ แตละฉบับเปนมาตรฐานขอกําหนดสาหรับชั้นขอมูล FGDS ซ่ึงคณะกรรมการ
ภูมิสารสนเทศแหงชาติไดกําหนดไวจานวน ๑๓ ชั้นขอมูล๑ ไดแก 

๑) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลแปลงท่ีดิน 
๒) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลเขตการปกครอง 
๓) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลเสนทางคมนาคม 
๔) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลเขตชุมชน/อาคาร (ชื่อเดิม ชั้นขอมูลเขต
ชุมชน) 
๕) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลปาไม 
๖) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน (ชื่อเดิม ชั้นขอมูล
การใชท่ีดิน) 
 

 
 
 
 
 

๑ จากเอกสารรางมาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ๑๓ ชั้นขอมูล                          
  http://thaisdi.gistda.or.th/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=22:fgds&Itemid=57# 
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๗) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลแหลงน้ํา (ชื่อเดิม ชั้นขอมูลแมน้ํา ลําธาร 
แหลงน้ํา) 
๘) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลอุทกศาสตร 
๙) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี 
๑๐) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) 
๑๑) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศ (ชื่อเดิม ชั้น ขอมูล
แผนท่ีภูมิประเทศ) 
๑๒) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศ (ชื่อเดิม ชั้น
ขอมูลภาพถายทางอากาศ) 
๑๓) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก (ชื่อเดิม ชั้นขอมูล
ภาพถายจากดาวเทียม) 
ในการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศภายในกรมทางหลวงจําตองจะตองอิง

มาตรฐานขอกําหนดขอมูล (เวอรชั่น ๔.๑ ประกาศ วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ดวย โดย
อาจจะแบงไดดังนี้ 

• Based Map ท่ีใชอางอิง เชน เขตการปกครอง เขตชุมชน/อาคาร ขอมูล
ปาไม เปนตน หากเปนไปไดควรใชชั้นขอมูลจาก ชุดขอมูล FGDS ชั้นตางๆท่ีหนวยงานอ่ืน
ดูแล 

• ชั้นขอมูลเสนทางคมนาคม ซ่ึงกรมทางหลวงเปนผูดูแล เชน ถนน เสนท่ี
แสดงแนวกลางของถนน ซ่ึงเปนเสนตัวแทนของถนน หรือโครงขายของถนน จุดคมนาคม
แสดงการเชื่อมตอของถนน หรือแสดงการตัดกันของถนน รวมท้ังจุดเชื่อมตอและจุดตัด
ระหวางเสนทางคมนาคมท่ีตางกัน เชน ถนน-รถไฟ ขอบถนน เสนท่ีแสดงขอบเขตดานขาง
ของผิวจราจร สะพาน โครงสรางท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือขามผานเหนือทางน้ํา ทางรถไฟ หรือ 
สิ่งกีดขวางอ่ืนๆ อุโมงคและทางลอด ทางใตดิน ใตน้ํา ซ่ึงเปนทางท่ีขุดลงไปใตดิน ในภูเขา 
หรือใตน้ํา สาหรับการสัญจรทางบกของยานพาหนะ จุดกลับรถ แสดงตําแหนงการกลับ
ทิศจราจร จุดทางแยก/จุดตัด แสดงตําแหนงทางแยก/จุดตัด เปนตน 

หากการบริหารจัดการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศภายในกรมทางหลวงทําได
ตามมาตรฐาน FGDS เชน ชนิดของการนําเสนอเชิงปรภิูมิ (Spatial Representation Type) 
ความละเอียดปริภูมิ (Spatal Resolution) เปนตน จะทําใหการสงมอบขอมูลชั้นเสนทาง
คมนาคม ของ FGDS กระทําไดทันทีท่ีขอมูลภูมิสารสนเทศภายในกรมทางหลวงมีการ
ปรับปรงุใหทันสมัย 

๔.๒.๖.๒ แนวทางการบูรณาการระบบสารสนเทศภายในกรมทางหลวง 

ดวยความแตกตางของระบบงานภู มิสารสนเทศของหนวยงานตางๆ ใน 
กรมทางหลวง กรมทางหลวงจึงควรสรางระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวงเพ่ือให
เปนระบบบริการขอมูลชั้นแผนท่ีหลักและขอมูลชั้นแผนท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดย
ระบบจะประกอบดวยสวนท่ีใหบริการขอมูลภาพแผนท่ี (Web Map Service Server) สวน
บริหารจัดการขอมูลแผนท่ีชั้นมูลฐาน (DOH Based Map Server) และสวนบริหารจัดการ
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Database server) ท้ังสามองคประกอบ คือระบบกลางของ 
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กรมทางหลวง เม่ือหนวยงานอ่ืนตองการใชบริการระบบภูมิสารสนเทศกลางของ 
กรมทางหลวง ก็เพียงพัฒนาระบบงานของตนเองแลวเรียกใชบริการ Web Map Service 
จากระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง และใชงาน Based Map จากสวนกลาง 
รูปแบบนี้จะลดความซํ้าซอน และความแตกตางของขอมูลแผนท่ีได ท้ังยังสามารถประสาน
การทํางานเพ่ือปรับปรุงชั้นขอมูลแผนท่ีไดอยางเปนระบบ ทําใหเกิดการบูรณาการอยาง
แทจริง ตามรูปท่ี ๔-๓๓ และรูปท่ี ๔-๓๔ 

ข้ันตอนของการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง มีดังนี้ 
๑) กําหนดรูปแบบมาตรฐานขอมูลแผนท่ี ความละเอียด (scale) รูปแบบการ
จัดเก็บ (Format) และรูปแบบแสดงผล 
๒) จัดหาขอมูลแผนท่ีชั้นมูลฐาน (Based map) และกําหนดความรับผิดชอบ
ในการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีชั้นมูลฐานใหทันสมัยอยูเสมอ 
๓) จัดสรรลําดับชั้นขอมูลแผนท่ี (Spatial Database) โดยจัดแบงใหกับ
หนวยงานอยางเพียงพอ 
๔) ควรมีคณะกรรมการกําหนดนโยบายและมาตรฐานตางๆ ในการปรับปรุง
ขอมูลแผนท่ี และการจัดสรรลําดับชั้นขอมูลแผนท่ี รวมท้ังการกําหนดบทบาท
การทํางานของหนวยงานตางๆ ภายในกรมทางหลวงท่ีมีสวนรวมในการสราง 
ปรับปรุง และใชงานขอมูลแผนท่ี 
ในการบริหารจัดการมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สําหรับจัดสรรลําดับ

ชั้นขอมูลแผนท่ี (Spatial Database) จําเปนตองมีระบบสําหรับบริหารมาตรฐานขอมูล
และจัดสรรลําดับชั้นขอมูลแผนท่ีใหเปนระเบียบ 
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รูปท่ี ๔-๓๓ แนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
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รูปท่ี ๔-๓๔ ระบบบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Data Service) ในรูปแบบของ Web Map Service 
หรืออ่ืนๆ เพ่ือใชเชื่อมโยงภายในและภายนอก (กระทรวงคมนาคม) 

หลังจากการกําหนดมาตรฐาน GIS กรมทางหลวงจําเปนตองจัดเตรียมระบบ
สําหรับบูรณาการชั้นขอมูลแผนท่ีจากหนวยงานซ่ึงเปนผูสรางชั้นขอมูล เม่ือหนวยงาน
ตองการเผยแพรชั้นขอมูลแผนท่ีของหนวยงานนั้นใหหนวยงานอ่ืนใชงาน ก็จะสงชั้นขอมูล
แผนท่ีมายังระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง เม่ือระบบภูมิสารสนเทศกลาง
ของกรมทางหลวงถูกพัฒนาข้ึนมาแลว และมีการบริหารจัดการชั้นขอมูลแผนท่ีมาจัดเก็บท่ี
ระบบกลางแลว การบูรณาการจะชวยใหหนวยงานอ่ืนสามารถพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรตางๆ ของกรมทางหลวงได โดยนําเอาชั้นขอมูลแผนท่ีท่ีตองการ
ใชงานรวมดวย ซ่ึงจะทําใหชั้นขอมูลแผนท่ีในระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง
นั้นมีมาตรฐานเดียวกัน ทําใหหนวยงานตางๆ สามารถเผยแพรชั้นขอมูลของหนวยงานท่ี
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รับผิดชอบได และหนวยงานอ่ืนก็สามารถนําไปใชงานไดดวย นอกจากนั้นระบบ 
ภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวงยังเปนศูนยรวมขอมูลแผนท่ี ท่ีสามารถนําเขา และ
สงออก ไปยังระบบภูมิสารสนเทศภายในกรมทางหลวง และไปยังกระทรวงคมนาคมไดอีก
ดวย ดังแสดงในรูปท่ี ๔-๓๕ 

 

รูปท่ี ๔-๓๕ การบริหารจัดการขอมูลชั้นภูมิสารสนเทศ  
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๔.๒.๖.๓ แนวทางการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศระดับชาติ 

กระทรวงคมนาคมมีความรวมมือกับคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ 
โดยกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบดูแลขอมูลภู มิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ 
(Fundamental Geographic Data Set : FGDS) คือชั้นขอมูลเสนทางคมนาคม ซ่ึง 
กรมทางหลวงเปนหนึ่งในหนวยงานภายใตกระทรวงคมนาคมท่ีตองใหความรวมมือในการ
นําสงชั้นขอมูลทางหลวงใหกับกระทรวงคมนาคมเพ่ือสงตอไปยัง FGDS อีกทอดหนึ่งท้ังนี้
มาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) 
ของประเทศไทยนี้ เกิดจากคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติไดมีกําหนดชั้นขอมูล 
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน โดยมีผูดูแลชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานเปนหนวยงานราชการ
ตางๆ และไดมีการกําหนดมาตราสวนแผนท่ีฐานของประเทศไว ๕ มาตราสวน คือ  
๑:๒๕๐,๐๐๐ ๑:๕๐,๐๐๐ ๑:๒๕,๐๐๐ ๑:๑๐,๐๐๐ และ ๑:๔,๐๐๐ วัตถุประสงคเพ่ือให
ทุกหนวยงานสามารถจัดทําแผนท่ีใหเปนมาตรฐานเดียวกันและสามารถใชงานรวมกันได 

ตามขอมูลสถานภาพและผลการวิเคราะหขางตน จึงเสนอแนวทางพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง ดังนี้ 

๑) พัฒนาระบบบูรณาการขอมูลภูมิสารสนเทศของกรมทางหลวง 
๒) จัดสรรลําดับชั้นขอมูลแผนท่ี (Spatial Database) ของกระทรวงคมนาคม 
สําหรับการบริการขอมูลแกกระทรวงกระทรวงคมนาคม โดยมีการปรับปรุง
ขอมูลจากชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ 
๓) จัดหาขอมูลแผนท่ีชั้นมูลฐาน (Based map) และทําการปรับปรุงขอมูล 
แผนท่ีชั้นมูลฐานใหทันสมัยอยู เสมอเพ่ือใชกับระบบภูมิสารสนเทศของ 
กรมทางหลวงท้ังหมด 
๔) จัดสรรลําดับชั้นขอมูลแผนท่ี (Spatial Database) โดยจัดแบงใหกับ
หนวยงานท่ีดูแลและเปนตนทางของขอมูลชั้นขอมูลแผนท่ี ใหดูแลและ
ปรับปรุงใหทันสมัย 
๕) พัฒนาระบบบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Data Service) ในรูปแบบ
ของ Web Map Service หรืออ่ืนๆ เพ่ือใชเชื่อมโยงท้ังภายในหนวยงานและ
ภายนอก (กระทรวงคมนาคม) ดังรูปท่ี ๔-๓๔ ซ่ึงการเชื่อมโยงขอมูลระดับชาติ
ควรผานกระทรวงคมนาคมจุดเดียว เชน ผานระบบ FGDS 
๖) จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและมาตรฐานตางๆ ในการปรับปรุง
ขอมูลแผนท่ี และการจัดสรรลําดับชั้นขอมูลแผนท่ี รวมท้ังการกําหนดบทบาท
การทํางานของหนวยตางๆ ภายใตกรมทางหลวงท่ีมีสวนรวมในการสราง 
ปรับปรุง และใชงาน เพ่ือบริหารชั้นขอมูลแผนท่ีของหนวยงานยอยท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหชั้นขอมูลเสนทางคมนาคมของกระทรวงคมนาคมมีความชัดเจน ตลอดจน
มีการปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอและมีความถูกตองนาเชื่อถือ ดังรูปท่ี ๔-๓๕ 
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บทท่ี ๕  

เปาหมายโดยรวมและยุทธศาสตร 
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของหนวยงาน 
๕.๑ เปาหมายโดยรวมของการพัฒนา ICT ของกรมทางหลวง  

๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชวยสนับสนุนและสงเสริมใหกรมทางหลวง 
สามารถดําเนินการตามภารกิจ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๑) โครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ของกรมทางหลวงท้ังหนวยงานสวนกลางและภูมิภาค มีความ
ม่ันคง ปลอดภัย และสามารถรองรับการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
(๒) ขอมูลและสารสนเทศของกรมทางหลวง สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางระบบสารสนเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(๓) กรมทางหลวงเปนหนวยงานท่ีสามารถบริหารจัดการและการปฏิบัติงานดานICT อยางมี
ประสิทธิภาพ  

๒) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของกรมทางหลวง มีคุณภาพสูง สามารถนํามาใช
ประโยชน เพ่ือการวางแผนและตัดสินใจ และสงผลสะทอนไปสูเปาหมายหรือยุทธศาสตรของ
องคกร 
๓) กรมทางหลวง สามารถยกระดับ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชงานดานการพัฒนาระบบ
ทางหลวง ใหบริการท่ีรวดเร็วครอบคลุม และความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอยางบูรณาการ 
๔) ผูบริหารและบุคลากรของกรมทางหลวง มีทักษะดาน ICT และสามารถใช ICT และระบบ
สารสนเทศใหเกิดประโยชนในเชิงสรางสรรค  

๕.๒ วิสัยทัศน (Vision) 

๑) วิสัยทัศนของกรมทางหลวง 
“ระบบทางหลวงท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ” 

๒) วิสัยทัศนดาน ICT ของกรมทางหลวง 
“เปนองคกรดิจิทัล บูรณาการและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมีความม่ันคงปลอดภัยสูง เพ่ือ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมการใหบริการสูระบบทางหลวงท่ีสะดวกปลอดภัย” 

๕.๓ พันธกิจดาน ICT (Mission) 

๑) พัฒนาประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีสมรรถนะสูง สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการ 
๒) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ภายในกรมทางหลวงใหเกิดการบูรณาการ 
สามารถนํามาใชประโยชนเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจ อยางมีประสิทธิภาพ 
๓) รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองานวิศวกรรมทางหลวง ใหเกิดการพัฒนาระบบทางหลวง 
ใหบริการท่ีรวดเร็วครอบคลมุ และการยกระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอยางบูรณาการ 
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๔) สงเสริมและสรางมาตรฐานดานการบูรณาการดานสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมชองทางการใหบริการ 
ภายในหนวยงานและสังคมภายนอก อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึงและครอบคลุม 
๕) พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลรองรับการทํางานในยุคดิจิทัล เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๔ ยุทธศาสตรในการพัฒนา ICT ของกรมทางหลวง 

จากผลการวิเคราะหสถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง 
โดยพิจารณาจากองคประกอบหลักดานการบริหารจัดการ ดานอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ ดานระบบงาน
สารสนเทศ ดานงบประมาณ ดานบุคลากรและดานการจัดการบริหารขอมูล และภารกิจหนาท่ี ตลอดจน
บทบาทและความรับผิดชอบ การกําหนดยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมทางหลวง จึงไดมีการกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดังนี้ 

๑) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีความพรอมท่ี
สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศและการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง 
๒) การพัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับขอมูลดานสารสนเทศใหเปนมาตรฐาน ท่ีสามารถนํา
ระบบสารสนเทศมาใชประโยชนในการวางแผน บริหารจัดการและดําเนินการตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๓) การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวง เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินการ 
๔) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพรและบริการขอมูลการเดินทาง และอํานวยความ
ปลอดภัยแกหนวยงานและประชาชน 
๕) การพัฒนาผูบริหาร และบุคลากรของกรมทางหลวง ใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม 
จากกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง และ

เปาหมายของกรมทางหลวงในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการพัฒนาองคกร 
ดังนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงสามารถกําหนดไดดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT 

“เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการอยางท่ัวถึง ม่ันคง และปลอดภัย ไดคุณภาพและ 
ตรงความตองการ” 

กลยุทธท่ี ๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและ 
การใหบริการอยางตอเนื่อง 

กลยุทธท่ี ๑.๒ พัฒนาความม่ันคงปลอดภัยโครงสรางพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล 

การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ใหมีเสถียรภาพ ความม่ันคงปลอดภัย 
ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและใหบริการ รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางความพรอมในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของตามนโยบายของรัฐท่ีกําหนดใหมีการทํางานท่ีเชื่อมโยงและบูรณาการขามหนวยงาน 
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ยุทธศาสตรดาน ICT ยุทธศาสตรนี้มีความสําคัญมาก หากโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ไมมี
ประสิทธิภาพก็จะไมสามารถรองรับระบบสารสนเทศตางๆ ท่ีใชในการดําเนินการในสวนตางๆ ได 
นอกจากนี้การดําเนินการในยุทธศาสตรนี้ยังเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการดําเนินการ
ท้ังหมดท่ีใช ICT ในการขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายของทุกโครงการในทุกยุทธศาสตร รวมท้ัง
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลดวย 

โครงการดาน ICT ในยุทธศาสตรนี้ เปนการสรางความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานดาน 
ICT ท่ีประกอบดวยฮารดแวร ซอฟตแวร อุปกรณเครือขาย และชองทางการสื่อสาร ใหมีความ
พรอมในการรองรับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมการจัดหา การทดแทน  
การบํารุงรักษา การพัฒนาปรับปรุง การรักษาความม่ันคงปลอดภัย และการสํารองขอมูล เปนตน 

ยุทธศาสตรดาน ICT นี้รองรับยุทธศาสตรท่ี ๑ ของกรมทางหลวง โดยโครงการดาน ICT 
ในยุทธศาสตรนี้เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

“เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ภายในกรมทางหลวงให
เกิดการบูรณาการ สามารถนํามาใชประโยชนเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจอยางเปนองครวม 
ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานแนวปฏิบัติท่ีดี” 

กลยุทธท่ี ๒.๑ ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธท่ี ๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันและ
ชวยใหผูบริหารระดับกลางและสูง สามารถเขาถึงขอมูลและใชประโยชนจากการวิเคราะหขอมูล
สําหรับวางแผน บริหารจัดการ และตัดสินใจสรางโอกาสธุรกิจไดอยางถูกตองและทันตอ
สถานการณ สามารถตรวจสอบไดเพ่ือใหเกิดความโปรงใสเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรดาน ICT นี้รองรับยุทธศาสตรท่ี ๒ ของกรมทางหลวง โดยโครงการดาน ICT 
ในยุทธศาสตรนี้เปนการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การวิเคราะห
สารสนเทศ และคลังขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองานวิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways) 

“รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองานวิศวกรรมทางหลวง ใหเกิดการพัฒนาระบบ
ทางหลวงท่ีเอ้ือตอการเดินทางขนสงและโลจิสติกส การรักษาระดับใหบริการระบบทางหลวงท่ี
รวดเร็วครอบคลุม และการยกระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอยางบูรณาการ เพ่ือกาว
ไปสูระบบขนสงอัจฉริยะ (Intelligent Transportation Systems) ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” 

กลยุทธท่ี ๓.๑ จัดหาและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของ 
กรมทางหลวงอยางตอเนื่อง 

กลยทุธท่ี ๓.๒ นําเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศมาประยุกตใชเพ่ือกาวไปสู
ระบบขนสงอัจฉริยะ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ท้ังสวนของการ
วางแผนระบบทางหลวง การบํารุงบริหารทางหลวงเพ่ือการบริการ และการอํานวยความปลอดภัย 
รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
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ยุทธศาสตรดาน ICT นี้รองรับยุทธศาสตรท่ี ๑ ๒ และ ๔ ของกรมทางหลวง โดยโครงการ
ดาน ICT ในยุทธศาสตรนี้ เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของ 
กรมทางหลวง ท่ีนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ เพ่ิมขีดความสามารถและสรางมาตรฐานการใหบริการดาน ICT 

“ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมชองทางการ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และครอบคลุม” 

กลยุทธท่ี ๔.๑ เสริมสรางความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศ 

กลยุทธท่ี ๔.๒ ผลักดันนโยบายดานการจัดทํามาตรฐานและการบูรณาการขอมูล 
กลยุทธท่ี ๔.๓ ยกระดับการใหบริการประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรดาน ICT นี้รองรับยุทธศาสตรท่ี ๒ และ ๓ ของกรมทางหลวง โดยโครงการ
ดาน ICT ในยุทธศาสตรนี้เปนการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการสรางมาตรฐาน
ขอมูลและการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดาน ICT 

“พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมกาวสูการทํางานในยุคดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

กลยุทธท่ี ๕.๑ ปรับเปลี่ยนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูท่ี
เก่ียวของท่ีมีสวนไดสวนเสีย ใหมีทักษะความสามารถในการใช ICT ใหเกิดประโยชนและสรางสรรค 
และเตรียมความพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบศูนยกลางในการถายทอด
ความรูและจัดเก็บความรูของบุคลากรและความรูขององคกร รวมถึงการเผยแพรความรู 

ยุทธศาสตรดาน ICT นี้ รองรับยุทธศาสตรท่ี ๔ ของกรมทางหลวง ในสวนของกลยุทธการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย โครงการดาน ICT ในยุทธศาสตรนี้เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ระบบจัดการความรู 
ระบบจัดการการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และ การพัฒนาบุคลากรดาน ICT ในรูปแบบตางๆ 
เปนตน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ไดรับการ
ออกแบบใหสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรหลักของกรมทางหลวง เพ่ือใหภารกิจตางๆ สามารถ
ดําเนินการและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  

นอกจากนี้ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ยัง
มีความสอดคลองและตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
คมนาคม ยุทธศาสตรในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตรในการพัฒนา ICT ของ
อาเซียน ตลอดจนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล  

๕.๕ ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 
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ยุทธศาสตรในการพัฒนาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ ของกระทรวงคมนาคม มียุทธศาสตร จํานวน  
๕ ยุทธศาสตร ประกอบดวย :  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนา Digital Logistics มุงสูการเปน Smart Corridor ของภูมิภาค และ
สนับสนุนเศรษฐกิจระดับชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนา Smart Mobility มุงสูการเปนตนแบบ Smart City ควบคู กับการ
สนับสนุน Inclusive Transport 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สราง Digital Transport Ecosystem เพ่ือพัฒนาประชาชนและผูประกอบการดาน
คมนาคม 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยกระดับ NMTIC เพ่ือบูรณาการและเพ่ิมคุณคาขอมูลคมนาคม 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ สราง Digital Government Platform เพ่ือยกระดับงานบริการ บุคลากร และ

การบริหารจัดการ 

๕.๖ ยุทธศาสตรกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรในแผนยุทธศาสตรกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีจํานวน ๔ ยุทธศาสตร 
ประกอบดวย :  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาระบบทางหลวงท่ีเชื่อมตอ (Connectivity) เขาถึง (Accessibility) 
และคลองตัว (Mobility) อยางมีคุณภาพและตรงความตองการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การรักษาระดับการใหบริการ (Serviceability) ของระบบทางหลวง ใหเปนไป
ตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวงอยางบูรณาการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาสงเสริมระบบบริหารจัดการองคกร (Ogranization Management) 

อยางมีธรรมาภิบาล 

๕.๗ ยุทธศาสตรในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

ยุทธศาสตรในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มียุทธศาสตร จํานวน ๖ ยุทธศาสตร 
ประกอบดวย :  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ  
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
ยุทธศาสตรท่ี ๖ สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ตารางท่ี ๕-๑ ความสอดคลองดานยุทธศาสตรในการพัฒนา ICT ของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ICT ขององคกร 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรกรมทางหลวง 
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ 

กระทรวงคมนาคม 
 

 
ยุทธศาสตรในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑:  
เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT 

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

ยุทธศาสตรท่ี ๒:   
เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี ๓:  
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองานวิศวกรรมทางหลวง 
(Smart Highways) 

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

ยุทธศาสตรท่ี ๔: 
เพ่ิมขีดความสามารถและสรางมาตรฐานการใหบริการ
ดาน ICT 

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

ยุทธศาสตรท่ี ๕   
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดาน ICT 

- - - / - - - - / - - / / / - 
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รูปท่ี ๕-๑ ความสอดคลองของยุทธศาสตรในการพัฒนา ICT ของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ICT 
ของกรมทางหลวง

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ยุทธศาสตรที่ ๑ 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพ
สูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ ๓
สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ ๔
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ ๕
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ ๖
สรางความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตรท่ี ๑
เสริมสรางประสิทธิภาพ
โครงสรางพ้ืนฐาน ICT

ยุทธศาสตรท่ี ๒
เสริมสรางและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ยุทธศาสตรท่ี ๓
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องาน
วิศวกรรมทางหลวง (Smart 

Highways)

ยุทธศาสตรท่ี ๔
เพ่ิมขีดความสามารถและสราง
มาตรฐานการใหบริการดาน 

ICT

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
การพัฒนาระบบทางหลวงท่ีเช่ือมตอ 
(Connectivity) เขาถึง (Accessibility) 
และคลองตัว (Mobility) อยางมีคุณภาพและตรง
ความตองการ

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การรักษาระดับการใหบริการ (Serviceability) 
ของระบบทางหลวง ใหเปนไปตามมาตรฐานอยาง
ตอเน่ือง

ยุทธศาสตรที่ ๓
การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบ
ทางหลวงอยางบรูณาการ

ยุทธศาสตรที่ ๔
การพัฒนาสงเสริมระบบบริหารจัดการองคกร
(Organization Management) อยางมีธรรมา
ภิบาลและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
พัฒนา Digital Logistics มุงสูการเปน Smart 

Corridor ของภูมิภาค และสนับสนุนเศรษฐกิจ

ระดับชุมชน

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
พัฒนา Smart Mobility มุงสูการเปนตนแบบ 

Smart City ควบคูกับการสนับสนุน Inclusive 

Transport

ยุทธศาสตรที่ ๓
สราง Digital Transport Ecosystem 

เพื่อพัฒนาประชาชนและผูประกอบการดาน

คมนาคม

ยุทธศาสตรที่ ๔
ยกระดับ NMTIC เพื่อบูรณาการและเพ่ิมคุณคา
ขอมูลคมนาคม

ยุทธศาสตรที่ ๕
สราง Digital Government Platform เพื่อ

ยกระดับงานบริการ บุคลากร และการบริหาร

จัดการ
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ยุทธศาสตร
ของกรมทางหลวง 

พ
.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ 
กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตรท่ี ๕
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

บุคคลดาน ICT
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  ๑๑๔ 
 

ตารางท่ี ๕-๒ เปาหมายยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ท่ีนําไปสูการบรรลุยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ : เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสราง
พ้ืนฐานดาน ICT 
“เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการใหบริการ อยางท่ัวถึง ม่ันคงและปลอดภัย ได
คุณภาพและตรงความตองการ” 
 

• เพ่ือใหกรมทางหลวงมีโครงสรางพ้ืนฐาน
ดาน ICT ท่ีมีเสถียรภาพ มีความม่ันคง
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานและใหบริการ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

• เพ่ือสรางความพรอมในการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของตามนโยบายของรัฐท่ี
กําหนดใหมีการทํางานท่ีเชื่อมโยงและ
บูรณาการขามหนวยงาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒: เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ 
“เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ ภายในกรมทางหลวงใหเกิดการบูรณาการ 
สามารถนํามาใชประโยชนเพ่ือการวางแผนและการ
ตัดสินใจอยางเปนองครวม ตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานแนวปฏิบัติท่ีดี” 
 

• เพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกัน และ
ชวยใหผูบริหารระดับกลางและระดับสูง 
สามารถเขาถึงขอมูลและใชประโยชน
จากการวิเคราะหขอมูลสําหรับวางแผน 
บริหารจัดการ และตัดสินใจสรางโอกาส
ทางธุรกิจไดอยางถูกตองและทันตอ
สถานการณ  

• สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ขององคกรได เพ่ือใหเกิดความโปรงใส
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี ๓: พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองาน
วิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways) 
“รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองานวิศวกรรมทาง
หลวง ใหเกิดการพัฒนาระบบทางหลวงท่ีเอ้ือตอการ
เดินทางขนสงและโลจิสติกส การรักษาระดับใหบริการ
ระบบทางหลวงท่ีรวดเร็วครอบคลุม และการยกระดับ
ความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอยางบูรณาการ เพ่ือ
กาวไปสูระบบขนสงอัจฉริยะ (Intelligent Transportation 

Systems) ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” 

• เพ่ือใหกรมทางหลวงมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน ท้ัง
ในสวนของการวางแผนระบบทางหลวง 
การบํารุงบริหารทางหลวงเพ่ือบริการ 
และการอํานวยความปลอดภัย รองรับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี ๔: เพ่ิมขีดความสามารถและสราง
มาตรฐานการใหบริการดาน ICT 
“ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือเพ่ิมชองทางการใหบริการขอมูลสารสนเทศ 
อยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และครอบคลุม” 

• เพ่ือใหกรมทางหลวงมีมาตรฐานดาน
ขอมูล และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

• เพ่ือเพ่ิมชองทางในการใหบริการดาน 
ICT แกบุคลากรและประชาชนท่ัวไปได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี ๕: เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคล
ดาน ICT 
“พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมกาวสูการทํางานในยุค
ดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ 

กรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

• เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและผูเก่ียวของท่ีมี
สวนไดสวนเสีย ใหมีทักษะ 
ความสามารถในการใช ICT ใหเกิด
ประโยชนและสรางสรรค  

• เพ่ือเตรียมความพรอมบุคลากรในการ
เขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพ่ือ
พัฒนาระบบศูนยกลางในการถายทอด
ความรูและจัดเก็บความรูของบุคลากร
และความรูขององคกร รวมท้ังเผยแพร
ความรู 
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บทท่ี ๖  

การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทางหลวง  

ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔  
๖.๑ การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงนั้น ดําเนินการโดย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูภายใตรองอธิบดีฝายวิชาการ 
นอกจากนี้ การดําเนินการตางๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ยังตองปฏิบัติ
ตามภารกิจท่ีกระทรวงคมนาคม หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง เปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบในการบริ
หารจัดการและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

๑) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงรวมท้ังการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 
๒) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง 
๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนํา หรือฝกอบรมการใช
คอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม 
๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง มีลักษณะการ

บริหารจัดการเหมือนกันกับหนวยงานของรัฐท่ัวไปคือมีการกําหนดตําแหนงผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief of Information Officer: CIO) เพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการ กํากับดูแลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหทุกหนวยงานแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง ประจํากระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ท้ังนี้ ในการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้น ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง เพ่ือชวยบริหารจัดการและผลักดันการ
ดําเนินงานตางๆ โดยมีผูบริหารระดับสูง เชน รองอธิบดีฝายวิชาการ ทําหนาท่ีเปนประธานคณะ
กรรมการบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีอธิบดีกรมทางหลวงเปนท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน โดยคณะกรรมการบริหารดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้  

๑) กําหนดแผนแมบท นโยบาย ทิศทาง มาตรการ เก่ียวกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมทางหลวง ใหเปนกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการภารกิจหลัก
และภารกิจดานอ่ืนของกรมทางหลวง ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒) ใหความเห็นชอบ เสนอแนะเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของกรมทางหลวง รวมถึงการลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ 
๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการมีและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง 
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๔) ใหความเห็นชอบและเสนอแนะในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมทางหลวง ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

๖.๒ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ  

เม่ือวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเสนอหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ อยางไรก็ตาม กรมทางหลวงสามารถจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรโดยท่ีหนวยงานดําเนินการไดเอง 

๑) การจัดหาคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐานตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานท่ี
กระทรวงดิจิทัลกําหนด ภายใตเง่ือนไขการใชงานไมเกิน ๑ เครื่อง/คน ตามความเหมาะสมของ
หนวยงาน 
๒) การจัดหาเพ่ือทดแทนระบบท่ีใชแลวไมนอยกวา ๔ ป ในวงเงินท่ีไมมากกวาเดิม 
๓) การจัดหาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบท่ีไมซํ้าซอนกับงานในภารกิจของหนวยงานอ่ืน (การ
ดําเนินการตามขอ ๒ และ ๓ ใหจัดหาไดภายในวงเงินสูงสุดไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท) 
ท้ังนี้ การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานจะตองไดรับความเห็นชอบจาก CIO ประจํา

หนวยงาน และผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงคมนาคม และให CIO ประจํากระทรวงคมนาคมลงนามกํากับทายเอกสารรายละเอียดผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการ และสงเรื่องใหปลัดกระทรวงคมนาคมลงนามในหนังสือนําสง กอนการต้ังคํา
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามหลักเกณฑท่ี ๑ หรือกอนสงคําขอความเห็นชอบงาน/
แผนงาน/โครงการ มายังกระทรวงดิจิทัล  

กระทรวงและหนวยงานท่ีไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการแลว ไดรับการยกเวนการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ โดยใหกระทรวงดําเนินการพิจารณา
อนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดไดเองตามแนวทางท่ีกระทรวงดิจิทัลกําหนด 

๖.๓ การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดท่ีใชวัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวงในภาพรวม หรือวัดผลกระทบ
สุดทายของการพัฒนา ไดกําหนดไว ดังนี้ 

ตารางท่ี ๖-๑ ตัวชี้วัด ผูประเมิน และระยะเวลาในการประเมินรายยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด ผูประเมิน/หนวยงาน 
ระยะเวลาใน
การประเมิน 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 
เสริมสรางประสิทธิภาพ
โครงสรางพ้ืนฐานดาน 
ICT 

• รอยละของระบบสารสนเทศ
ของกรมทางหลวงท่ียายไป
ยังระบบสวนกลาง 

• รอยละของหนวยงาน 
กรมทางหลวงท่ีสามารถใช
บริการระบบเครือขายได 

• มีนโยบายใชตัวควบคุมตาม
มาตรฐาน ISO 27000 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทุก ๑๒ เดือน 
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  ๑๑๘ 
 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด ผูประเมิน/หนวยงาน 
ระยะเวลาใน
การประเมิน 

• รอยละของความพรอมและ
ความตอเนื่องในการใชงาน
ระบบเครือขาย 

• รอยละของการระบุปญหา
และปดชองโหวจากการบุก
รุกระบบเครือขายในเวลา
ตามขอกําหนดของ 
กรมทางหลวง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  
เสริมสรางและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ 

• มีระบบงานท่ีสนับสนุนงาน
บริหารจัดการการตัดสินใจ
ผูบริหาร 

• รอยละของชุดขอมูลดาน
สนับสนุนและบริหารท่ีมีใน
ระบบสารสนเทศของ
ผูบริหาร 

• รอยละของระบบสารสนเทศ
ของหนวยงานท่ีรองรับการ
ปฏบิัติงานในยุคดิจิทัล 

• รอยละของความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศในงาน
สนับสนุนและการบรหิาร
จัดการของผูใชงาน 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทุก ๑๒ เดือน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
เพ่ืองานวิศวกรรมทาง
หลวง (Smart 
Highways) 

• รอยละของระบบสารสนเทศ
ของหนวยงานรองรับการ
ปฏิบัติงานดานวิศวกรรม 
งานทาง 

• รอยละของชุดขอมูลดาน
วิศวกรรมงานทางท่ีมีใน
ระบบสารสนเทศของ
ผูบริหาร 

• รอยละของความพึงพอใจใน
การใชงานระบบสารสนเทศ
เพ่ือวิศวกรรมงานทาง 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทุก ๑๒ เดือน 
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  ๑๑๙ 
 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด ผูประเมิน/หนวยงาน 
ระยะเวลาใน
การประเมิน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  
เพ่ิมขีดความสามารถ
และสรางมาตรฐานการ
ใหบริการดาน ICT 

• รอยละของขอมูลท่ีมีการ
จัดทํามาตรฐานมีการใชงาน
รวมกัน 

• มีระบบสารสนเทศสําหรับ
การใหบริการประชาชน 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

ทุก ๑๒ เดือน 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลดาน 
ICT 

• รอยละของบุคลากรดาน ICT 
ของกรมทางหลวงไดรับการ
ประเมินความสามารถตาม
ตําแหนง 

• รอยละของบุคลากรท่ัวไป
ของกรมทางหลวง (Non IT) 
ไดรับการพัฒนาดาน ICT 

• มีระบบสารสนเทศสําหรับ
การเรียนรูดวยตนเองผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทุก ๑๒ เดือน 
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  ๑๒๐ 
 

บทท่ี ๗ 
ตารางสรุป แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร ท่ีกําหนดไวในแผนท่ีเกี่ยวของ 

ตารางท่ี ๗-๑  สรุปยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรกรมทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล 
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 

 
ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ เสรมิสรางประสทิธิภาพโครงสรางพ้ืนฐาน ICT 
กลยุทธท่ี ๑.๑  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบรกิาร

อยางตอเน่ือง 
โครงการท่ี 1.1  โครงการจดัหาซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 
โครงการท่ี 1.2  โครงการจดัหาระบบคอมพิวแตอรลูกขายเสมือนสาํหรับสํานักงาน  
โครงการท่ี 1.3  โครงการจดัหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 
โครงการท่ี 1.4  โครงการจางบํารุงรักษาและซอมแซม แกไข ระบบคอมพิวเตอร  

อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวร 
โครงการท่ี 1.5  โครงการปรับปรุงหองศูนยขอมลู (Data Center) 
โครงการท่ี 1.6  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพ่ือรองรับ Cloud 

Computing 
โครงการท่ี 1.7  โครงการจดัหาระบบบรหิารจดัการฐานขอมูลกลางกรมทางหลวง 
โครงการท่ี 1.8  โครงการพัฒนาระบบสํารองและกูคืนระบบจากอุบัติภัย (DR Site) 
โครงการท่ี 1.9  โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครอืขายสวนกลาง 
โครงการท่ี 1.10  โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครอืขายสวนภูมภิาค 
โครงการท่ี 1.11  โครงการจดัหาบริการเครือขาย 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
การพัฒนาระบบทางหลวง 
ท่ีเช่ือมตอ (Connectivity) 
เขาถึง (Accessibility) และ
คลองตัว (Mobility) อยางมี
คุณภาพและตรงความ
ตองการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
พัฒนา Digital Logistics  
มุงสูการเปน Smart 
Corridor ของภูมิภาค และ
สนับสนุนเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  
พัฒนา Smart Mobility  
มุงสูการเปนตนแบบ Smart 
City ควบคูกับการสนับสนุน 
Inclusive Transport 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให
ครอบคลมุท่ัวประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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  ๑๒๑ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรกรมทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล 
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 

 
ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
 

กลยุทธท่ี ๑.๒ พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยโครงสรางพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล 
โครงการท่ี 1.12  โครงการจางเหมาบํารุงรักษาระบบจัดเก็บขอมลูการจราจรทางคอมพิวเตอร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร 
โครงการท่ี 1.13  โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการท่ี 1.14  โครงการจดัจางติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย Cloud Computing  

กรมทางหลวง 
โครงการท่ี 1.15  โครงการเชาบริการดาตาเซนเตอรสํารองเพ่ือการกูคืนขอมลูกรณีเกิดภัยพิบัติ  

(DR Site) 
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  ๑๒๒ 
 

ตารางท่ี ๗-2  สรุปยุทธศาสตรท่ี 2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรกรมทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล 
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 

 
ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
กลยุทธท่ี ๒.๑ ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

โครงการท่ี 2.1 โครงการพัฒนาระบบวางแผนบรหิารทรัพยากรองคกร สวนงานดานการเงิน
บัญชีและพัสด ุ

โครงการท่ี 2.2 โครงการพัฒนาระบบบรหิารโครงการกอสราง 
โครงการท่ี 2.3 โครงการบํารุงรักษาระบบโปรแกรมบริหารงานดานบัญชีพัสด ุ
โครงการท่ี 2.4 โครงการพัฒนาระบบตดิตามผลการดําเนินงานขออนุมตัิถอนคืนรายได

แผนดิน 
โครงการท่ี 2.5 โครงการวาจางท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทําโปรแกรมการคํานวณตนทุนตอผลผลิต 

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการประเมินความสําเรจ็ของ
การดําเนินการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating 
Tool : PART) และการพัฒนาปรบัปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (Department Personnel Information System : DPIS) 
เพ่ิมเตมิในสวนท่ีไมมีอยูในระบบงานมาตรฐานของสํานักงาน ก.พ. 

โครงการท่ี 2.6 โครงการจดัหาและตดิตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 
โครงการท่ี 2.7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานดานกฎหมาย 
โครงการท่ี 2.8 โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Document 

Management System : EDMS) 
โครงการท่ี 2.9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสาํนักงานอัตโนมัติ (e-office) 
โครงการท่ี 2.10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ
โครงการท่ี 2.11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  
การรักษาระดับการใหบริการ 
(Serviceability) ของระบบ
ทางหลวง ใหเปนไปตาม
มาตรฐานอยางตอเน่ือง 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
ยกระดับ NMTIC เพ่ือบูรณา
การและเพ่ิมคณุคาขอมลู
คมนาคม 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  
สราง Digital 
Government Platform 
เพ่ือยกระดับงานบริการ 
บุคลากร และการบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
สรางสังคมคุณภาพ 
ท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๒๓ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรกรมทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล 
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 

 
ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
 

โครงการท่ี 2.12 โครงการจางสแกนเอกสารทะเบียนประวัติบุคคลของขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการของกรมทางหลวง 

กลยุทธท่ี ๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โครงการท่ี 2.13 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาํหรับผูบริหาร (EIS/BI) 
โครงการท่ี 2.14 โครงการพัฒนาระบบบรหิารผลการดําเนินงานของกรมทางหลวง  

(Balanced scorecard : BSC) 
โครงการท่ี 2.15 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาํหรับผูบริหาร เพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพ

การวางแผนและเบิกจายงบประมาณของกรมทางหลวง 
โครงการท่ี 2.16 โครงการจดัทํา Mobile Application สําหรบัระบบสารสนเทศบริหาร

เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๒๔ 
 

ตารางท่ี ๗-3  สรุปยุทธศาสตรท่ี 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรกรมทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล 
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 

 
ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองานวิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways) 
กลยุทธท่ี ๓.๑ จัดหาและพัฒนา นวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวงอยาง

ตอเน่ือง 
โครงการท่ี 3.1 โครงการงานจดัตั้งศูนยบริหารจดัการจราจรและอุบัติเหต ุ
โครงการท่ี 3.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสนับสนุนงานสํารวจและออกแบบ 
โครงการท่ี 3.3 โครงการพัฒนาพิกัดหลักฐานดานภูมิสารสนเทศ (GPS) ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 
โครงการท่ี 3.4 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  
โครงการท่ี 3.5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานสรางทาง 
โครงการท่ี 3.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานสรางสะพาน 
โครงการท่ี 3.7 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลงานโครงการกอสรางของกรมทางหลวง 
โครงการท่ี 3.8 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานบํารุงรักษาสะพาน 
โครงการท่ี 3.9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบตดิตามการบริหารงานบํารุงปกต ิ
โครงการท่ี 3.10 โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง 

(Roadnet) 
โครงการท่ี 3.11 โครงการปรบัปรุงโปรแกรมบริหารงานบํารุงทาง (TPMS) 
โครงการท่ี 3.12 โครงการบํารุงรักษาระบบขอมูลทะเบียนสายทาง (Highway Registration 

Information System : HRIS) 
โครงการท่ี 3.13 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานสํานักบริหารบํารงุทาง 
โครงการท่ี 3.14 โครงการบํารุงรักษาระบบการจัดการทรัพยสินนอกเขตทาง 
โครงการท่ี 3.15 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยสินทางหลวง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  
การพัฒนาระบบทางหลวง 
ท่ีเช่ือมตอ (Connectivity) 
เขาถึง (Accessibility) และ
คลองตัว (Mobility) อยางมี
คุณภาพและตรงความตองการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
การรักษาระดับการใหบริการ 
(Serviceability) ของระบบ
ทางหลวง ใหเปนไปตาม
มาตรฐานอยางตอเน่ือง 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  
การพัฒนาสงเสริมระบบ
บริหารจดัการองคกร 
(Ogranization 
Management) อยางมี 
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
พัฒนา Digital Logistics  
มุงสูการเปน Smart 
Corridor ของภูมิภาค และ
สนับสนุนเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  
พัฒนา Smart Mobility มุง
สูการเปนตนแบบ Smart 
City ควบคูกับการสนับสนุน 
Inclusive Transport 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
ยกระดับ NMTIC เพ่ือบูรณา
การและเพ่ิมคณุคาขอมลู
คมนาคม 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  
สราง Digital 
Government Platform 

ยุทธศาสตรท่ี ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๒๕ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรกรมทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล 
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 

 
ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
 

โครงการท่ี 3.16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน 
สํานักอํานวยความปลอดภัย 

โครงการท่ี 3.17 โครงการบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Highway 
Safety Management System : HSMS) 

โครงการท่ี 3.18 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง (HAIMS) 
โครงการท่ี 3.19 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศปริมาณจราจร (Traffic Information 

Management System : TIMS) และระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง 
(RIMS) บนอุปกรณพกพา 

โครงการท่ี 3.20 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินระยะท่ี 2 
(EMS) 

โครงการท่ี 3.21 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานสํานักวิเคราะหและ
ตรวจสอบ 

โครงการท่ี 3.22 โครงการบํารุงรักษาระบบควบคุมมาตรฐานงานบํารุงทางสวนตรวจสอบและ
วิเคราะหทางวิศวกรรม 

โครงการท่ี 3.23 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการใหบริการประชาชน 
โครงการท่ี 3.24 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศการวิเคราะหและทดสอบวัสด ุ
โครงการท่ี 3.25 โครงการบํารุงรักษาระบบใหบริการและทดสอบวัสดุแบบจดุเดียวเบ็ดเสร็จ 
โครงการท่ี 3.26 โครงการบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี

เพ่ือการบริหารจัดการ (ACC+EMS+MIS) 
โครงการท่ี 3.27 โครงการฐานขอมลู (Bride Big Data) เพ่ือการบริหารงานโครงการ 

กอสรางสะพาน 

เพ่ือยกระดับงานบริการ 
บุคลากร และ 
การบริหารจัดการ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๒๖ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรกรมทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล 
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 

 
ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
 

โครงการท่ี 3.28 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยสินทางหลวงเพ่ือการจัดสรร
งบประมาณ 

โครงการท่ี 3.29 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการขอมลูโครงการบํารุงรกัษา 
ทางหลวง 

กลยุทธท่ี ๓.๒ นําเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศมาประยุกตใชเพ่ือกาวไปสูระบบขนสง   
 อัจฉริยะ 

โครงการท่ี 3.30 โครงการพัฒนาระบบบรหิารและจัดการขอมลูเพ่ือการใหบริการระบบเก็บ 
คาผานทางอัตโนมัติขามโครงขาย ระยะท่ี 1 

โครงการท่ี 3.31 โครงการบํารุงรักษาระบบเพ่ือสนับสนุนการจดัเก็บคาธรรมเนียมผานทาง 
กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

โครงการท่ี 3.32 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบํารุงรักษาโครงขาย
สายทาง กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

โครงการท่ี 3.33 โครงการบํารุงรักษาระบบเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานภารกิจสนับสนุนกอง
ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

โครงการท่ี 3.34 โครงการบํารุงรักษาระบบอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย  
ใหแกผูใชบริการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๒๗ 
 

ตารางท่ี ๗-4  สรุปยุทธศาสตรท่ี 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรกรมทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล 
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 

 
ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ เพ่ิมขีดความสามารถและสรางมาตรฐานการใหบริการดาน ICT 
กลยุทธท่ี  ๔.๑  เสริมสรางความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ 

โครงการท่ี 4.1 โครงการจดัจางท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โครงการท่ี 4.2 โครงการจดัจางท่ีปรึกษาจดัทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง  

ป พ.ศ.2565 -2569 
กลยุทธท่ี ๔.๒ ผลักดันนโยบายดานการจัดทํามาตรฐานและการบูรณาการขอมูล 

โครงการท่ี 4.3 โครงการจดัทํามาตรฐานขอมลูและการบูรณาการขอมูล 
โครงการท่ี 4.4 โครงการจดัทํามาตรฐานขอมลูดานภูมิสารสนเทศ (GIS) สําหรบั 

กรมทางหลวง 
โครงการท่ี 4.5 โครงการบูรณาการขอมลูภูมสิารสนเทศ 
โครงการท่ี 4.6 โครงการบูรณาการขอมลูหนวยงานภายนอก (Data Integration Gateway) 

กลยุทธท่ี ๔.๓ ยกระดับการใหบริการประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงการท่ี 4.7 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเพ่ือการเดนิทาง 
โครงการท่ี 4.8 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ืองานบริการ  

(DOH to Travel) 
โครงการท่ี 4.9 โครงการพัฒนาระบบบริการขออนุญาตกระทําการใดๆ ในเขตทางหลวง  

(e-Service)  
โครงการท่ี 4.10 โครงการบํารุงรักษาระบบบริหารขอมูลการข้ึนทะเบียนผูรับเหมา

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและความโปรงใส 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
การรักษาระดับการใหบริการ 
(Serviceability) ของระบบ
ทางหลวง ใหเปนไปตาม
มาตรฐานอยางตอเน่ือง 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
การยกระดับความปลอดภัย 
(Safety) ของระบบทาง
หลวงอยางบูรณาการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
สราง Digital Transport 
Ecosystem เพ่ือพัฒนา
ประชาชนและ
ผูประกอบการดานคมนาคม 

ยุทธศาสตรท่ี ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
สรางสังคมคุณภาพ 
ท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตรท่ี ๖  
สรางความเช่ือมั่นในการ
ใชเทคโนโลยดีิจิทัล 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๒๘ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรกรมทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล 
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 

 
ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
 

โครงการท่ี 4.11 โครงการพัฒนาการจดทะเบียนผูรบัเหมาดวยระบบดิจิทัล แบบบูรณาการ
ระยะท่ี 1 (ตรวจสอบเครื่องมือและเครื่องจักรสําหรับผูปฏิบัติงานภาคสนาม
ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพา) 

โครงการท่ี 4.12 โครงการพัฒนาเว็บไซตกรมทางหลวงท่ีทุกคนสามารถเขาถึงได  
(Web Accessibility) 

โครงการท่ี 4.13 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรองเรียนรองทุกข 
โครงการท่ี 4.14 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการขอมูลศูนย 

สําหรับประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลแบบบูรณาการ 
โครงการท่ี 4.15 โครงการเชากลอง CCTV เพ่ือการบริหารจดัการจราจร 
โครงการท่ี 4.16 โครงการศูนยบริหารการจราจร (Traffic Control Centre) 
โครงการท่ี 4.17 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายเพ่ือปองกันอุบัติเหตุทางถนน

ดวยการใชอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Enforcement 
Systems) 

โครงการท่ี 4.18 โครงการศูนยใบสั่งจราจร (Traffic Ticket Centre) 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๒๙ 
 

ตารางท่ี ๗-5  สรุปยุทธศาสตรท่ี 5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรกรมทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล 
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม 

 
ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดาน ICT 
กลยุทธท่ี ๕.๑  ปรับเปลี่ยนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล 
โครงการท่ี 5.1 โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงลึกแกบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการท่ี 5.2 โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูบริหารของ 

กรมทางหลวง 
โครงการท่ี 5.3 โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรท่ัวไป (Non-IT) 

ของกรมทางหลวง 
โครงการท่ี 5.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง ผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส 
โครงการท่ี 5.5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการการฝกอบรม (Training 

Management System: TMS)   
โครงการท่ี 5.6 โครงการพัฒนาทักษะดานระบบรกัษาความปลอดภัยบน  

Cloud Computing กรมทางหลวง 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  
การพัฒนาสงเสริมระบบ
บริหารจัดการองคกร 
(Ogranization Management) 
อยางมีธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  
สราง Digital Government 
Platform เพ่ือยกระดับงาน
บริการ บุคลากร และการ
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล  
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  
สรางสังคมคุณภาพ 
ท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  
สรางความเช่ือมั่นในการ
ใชเทคโนโลยดีิจิทัล 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๓๐ 
 

บทท่ี ๘ 
ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ปงบประมาณ 2564 

ตารางท่ี 8-1 ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐาน ICT 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

กลยุทธท่ี 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบรกิารอยางตอเน่ืองกลยุทธท่ี  
โครงการท่ี 1.1 
โครงการจดัหาซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 

เพ่ือใหกรมทางหลวงมีซอฟตแวร 
ท่ีถูกตองตามกฎหมายใชงาน 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. จํานวนซอฟตแวรลิขสิทธ์ิท่ีไดรับการจัดหา
เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ี
ผานมา 

๒. ความพึงพอใจของบุคลากรผูใชซอฟตแวร
ลิขสิทธ์ิท่ีไดรับการจัดหาไมนอยกวารอย
ละ 80 

 

โครงการท่ี 1.2 
โครงการจัดหาระบบ 
คอมพิวแตอรลูกขายเสมือนสําหรบั
สํานักงาน  

๑. เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการใชงานและ 
Technology ระบบคอมพิวเตอรลูกขาย
จากระบบคอมพิวเตอรปกติไปเปนระบบ
คอมพิวเตอร 
ลูกขายเสมือน 

๒. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรลูก
ขายเปนแบบรวมศูนยดูแลแกไขปญหาและ
ใหบริการงายข้ึน 

 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. บุคลากรในสวนกลางท่ีทํางานสํานักงานใช
ระบบคอมพิวเตอรลูกขายเสมือนไมนอย
กวารอยละ 50  
ในปงบประมาณท่ีเริ่มโครงการ 

๒. ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช
ระบบคอมพิวเตอรลูกขายเสมือนไมนอย
กวารอยละ 80 

 

โครงการท่ี 1.3 
โครงการจดัหา/ทดแทน 
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
คอมพิวเตอร 

๑. ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีมี
ประสิทธิภาพต่ํา  

๒. เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ใหกับบุคลากรไดใชงานแบบ 1 : 1 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณไดตามแผนงานท่ีกําหนด 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานมีไมนอยกวา 
รอยละ 70 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๓๑ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

โครงการท่ี 1.4  
โครงการจางบํารุงรักษา  
และซอมแซม แกไข ระบบ
คอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และ
ซอฟตแวร 

ใหระบบคอมพิวเตอร อุปกรณเครอืขาย และ
ซอฟตแวร ของหนวยงานกรมทางหลวง
สวนกลางใหสามารถใชงานไดอยางตอเน่ืองและ
มีประสิทธิภาพ 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. จํานวนครั้งท่ีผูใหบริการเขามาดูแล
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร อุปกรณ
เครือขาย และซอฟตแวรครบตามแผนงาน 

๒. ความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวา
รอยละ 70 

MA 

โครงการท่ี 1.5 
โครงการปรับปรุงหองศูนยขอมลู 
(Data Center) 

กรมทางหลวงมีหองศูนยขอมูล (Data Center) 
ท่ีมีความมั่นคงปลอดภัยไดมาตรฐานตามขอ
กําหนดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการท่ีด ี
ตามมาตรฐานสากล โดยคาํนึงถึงกระบวนการ
จัดการหองศูนยขอมูล (Data Center) ให
สอดคลองตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2005 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. กรมทางหลวงมีหองศูนยขอมูล (Data 
Center)  
ท่ีมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน 

๒. ความพึงพอใจของหนวยงานภายในท่ีนํา
ระบบมาไวในหองศูนยขอมลูไมนอยกวา
รอยละ 70 

๓. ความพึงพอใจของบุคลากรดาน ICT กับ
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และ
การใหบรกิารหลังการปรับปรุงหองศูนย
ขอมูลไมนอยกวารอยละ 80 

 

โครงการท่ี 1.6  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายเพ่ือรองรับ 
Cloud Computing 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรแม
ขายใหมีประสิทธิภาพเพียงพอรองรับระบบ
สารสนเทศท่ีใชงานในปจจุบันและงานท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

๒. การดูแลบริหารจัดการระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายของระบบสารสนเทศ
ทําได 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. ลดตนทุนคาดูแลบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
สารสนเทศท่ีทํางานอยูบนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย 
แบบ Cloud Computing  
นอยกวารอยละ 80 

๓. ความพึงพอใจของหนวยงานเจาของ
ระบบสารสนเทศท่ีทํางานอยูบนเครื่อง
คอมพิวเตอร 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๓๒ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

แมขายแบบ Cloud Computing  
ไมนอยกวารอยละ 80 

โครงการท่ี 1.7 
โครงการจดัหาระบบบรหิารจดัการ
ฐานขอมูลกลาง 
กรมทางหลวง 

๑. มีฐานขอมูลกลาง บริการใหระบบสารสนเทศ
ทุกระบบ 
มีการใชรวมกัน 

๒. สามารถบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล และ
เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอรไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

๓. สามารถลดความซับซอนการสํารองขอมูล
ระบบสารสนเทศได 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. มีระบบฐานขอมลูกลาง 
๒. ระบบสารสนเทศมีการใชงานฐานขอมูล

กลางรวมกัน 
๓. มีฐานขอมูลกลางท่ีมีประสิทธิภาพ 
๔. สัดสวนระหวางระบบสารสนเทศท่ีใช

ขอมูลจากฐานขอมลูกลางกับระบบ
สารสนเทศท้ังหมดไมนอยกวารอยละ 50  
ในปท่ี 2 หลังจากการดาํเนินการและ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 15 ในปถัดไป 

 

โครงการท่ี 1.8 
โครงการพัฒนาระบบสํารองและกูคืน
ระบบจากอุบัตภิัย (DR Site) 

มีระบบสํารองและกูคืนขอมูลและระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถนํามาใชทดแทนได หากเกิด
ปญหากับขอมูลและระบบสารสนเทศหลัก 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. มีระบบสารสนเทศท่ีศูนยขอมลูสํารองท่ี
สามารถทํางานทดแทนระบบสารสนเทศ
ท่ีศูนยขอมูลหลักได 

๒. สามารถลดความสญูเสียขอมลูจากปญหา
ความเสยีหายของเทคโนโลยสีารสนเทศได
อยางนอยรอยละ 99 

๓. สามารถกูขอมูลท่ีเสียหายไดรอยละ 99.9 
และสามารถดําเนินการภายในเวลาท่ี
กําหนด 

๔. ผูท่ีเก่ียวของมีระดับความเช่ือมั่นใน
เสถียรภาพของระบบสารสนเทศอยูใน
ระดับดีหรือดมีาก 
ไมนอยกวารอยละ 80 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๓๓ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

โครงการท่ี 1.9 
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือขายสวนกลาง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเครือขาย
สวนกลางใหสามารถรองรับภารกิจตางๆ ของ 

  กรมทางหลวงได 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. สามารถดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 
๒. ระบบเครือขายของ 

กรมทางหลวงสามารถ 
ใชงานไดอยางตอเน่ือง 
ไมนอยกวารอยละ 95 

๓. หนวยงานสวนกลางสามารถใชบริการ
ระบบเครือขายไดรอยละ 100 

๔. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบเครือขาย
ไมนอยกวารอยละ 80 

 

โครงการท่ี 1.10 
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือขายสวนภูมภิาค 

เพ่ือปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายใน
หนวยงานภูมิภาค 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. โครงการสามารถดําเนินการตามแผนท่ี
กําหนดไวไมนอยกวา 
รอยละ 80 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบเครอืขาย
คอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานของสาํนักงาน
ภูมิภาคไมนอยกวารอยละ 70 

 

โครงการท่ี 1.11 
โครงการจดัหาบริการเครือขาย  

เพ่ือใหกรมทางหลวงมีระบบเครือขายเช่ือมโยง
กับหนวยงานภูมิภาคท่ีมีประสิทธิภาพ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. ระบบเครือขายของ 
กรมทางหลวงสามารถ 
ใชงานไดอยางตอเน่ือง 
ไมนอยกวารอยละ 95 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบเครือขาย
ไมนอยกวารอยละ 70 

 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๓๔ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยโครงสรางพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล 
โครงการท่ี 1.12 
โครงการจางเหมาบํารุงรักษาระบบ
จัดเก็บขอมลูการจราจรทาง
คอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย
คอมพิวเตอร 

ระบบสารสนเทศทํางานไดอยางตอเน่ืองในการ
จัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรรวมท้ัง
ตรวจสอบ และพิสูจนตัวตนของผูใชงานผาน
ระบบเครือขายสื่อสารขอมลูภายในกรมทาง
หลวงได ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2560 พรอมกับการใชงานระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือขายสื่อสารขอมูล เชน Anti-
Virus, Anti-Spam, IPS, Web filtering และ 
Application Control 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. จํานวนครั้งท่ีผูใหบริการเขามาดูแล
บํารุงรักษาระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยเครือขายและซอฟตแวรครบ
ตามแผนงาน 

๒. ความเช่ือมั่นของผูใชตอระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัเครือขายและ ซอฟตแวร 
ไมนอยกวารอยละ 70 

MA 

โครงการท่ี 1.13 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. ระบบเครือขายมีความมั่นคงปลอดภัยจาก
การบุกรุกของผูไมประสงคด ี

๒. บุคลากรมีความมั่นใจในการใชงานระบบ
สารสนเทศของกรมทางหลวง 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. มีอุปกรณ Security Gateway ตาม
แผนงาน 

๒. มีอุปกรณตรวจสอบและพิสูจนตัวตน
สําหรับผูใชงานตามแผนงาน 

๓. สามารถระบุปญหาชองโหวไดรอยละ 
100 

๔. สามารถปดชองโหวในระบบเครือขายท่ีมี
ความเสีย่งสูงไดตามแผนงานรอยละ 100 

๕. กรมทางหลวงมีการประกาศนโยบายใชตัว
ควบคุมตามมาตรฐาน ISO 27000 ไม
นอยกวารอยละ 50 

- 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๓๕ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

โครงการท่ี 1.14 
โครงการจัดจางติดตั้ งระบบรักษา
ความปลอดภัย Cloud Computing 
กรมทางหลวง 

๑. มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับระบบ 
Cloud Computing สามารถตรวจสอบ 
วิเคราะห และปองกันภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบ ไดแบบเรียลไทม 

๒. สามารถควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ 
และขอมลูบนระบบ Cloud Computing 
กรมทางหลวง 

๓. สามารถบริหารจัดการและรองรับการ
เช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานกรมทาง
หลวง ท่ีใชงานรวมกับระบบ Cloud ได
อยางมีเสถียรภาพ มีความปลอดภยั 
สามารถปกปองขอมูลสําคัญขององคกร บน
ระบบ Cloud Computing กรมทางหลวง 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละของการปองกันภยัคุกคามบนระบบ 
Cloud Computing กรมทางหลวง ไมนอย
กวารอยละ 90 

 

โครงการท่ี 1.15 
โครงการเชาบริการดาตาเซนเตอร
สํารองเพ่ือการกูคืนขอมูลกรณีเกิดภัย
พิบัติ (DR Site) 

มีระบบสํารองขอมลูภายนอกและกูคืนขอมูล
ระบบ (Disaster & Recovery : DR Site) ท่ี
สามารถนํามาใชทดแทนระบบสํารองและกูคืน
ขอมูลได หากเกิดภัยพิบัติข้ึน 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. มีระบบสารสนเทศท่ีศูนยขอมลูสํารองท่ี
สามารถทํางานทดแทนระบบสารสนเทศ
ท่ีศูนยขอมูลหลักได 

2. สามารถลดความสญูเสียขอมลูจากปญหา
ความเสยีหายของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไดอยางนอยรอยละ 99 

3. สามารถกูขอมูลท่ีเสียหายไดรอยละ 99.9 
และสามารถดําเนินการภายในเวลาท่ี
กําหนด 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๓๖ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

4. ผูท่ีเก่ียวของมีระดับความเช่ืองมั่นใน
เสถียรภาพของระบบสารสนเทศอยูใน
ระดับดีหรือดมีากไมนอยกวา รอยละ 80 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๓๗ 
 

ตารางท่ี 8-2 ยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

กลยุทธท่ี 2.1 ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงการท่ี 2.1 
โครงการพัฒนาระบบวางแผนบรหิาร
ทรัพยากรองคกร สวนงานดาน
การเงินบัญชีและพัสด ุ

กรมทางหลวงมีระบบการจัดการทรัพยากร
องคกร สวนงานดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
ใหสามารถฏิบัติงานตามกระบวนงานหลกัดาน
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุได
ตามหลักเกณฑ และแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี
ในหนวยงานภาครัฐ 

๑. กองการเงินและบัญชี 
๒. ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๓. หนวยงานอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวของ 

๑. มีรายงานผลการศึกษาระบบปจจบัุน  
(AS-IS Current Business Process) 
กระบวนการดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ระบบ ERP และการปรับเปลี่ยน
กระบวนการใหมีความเหมาะสม 

๒. มีขอกําหนดการจางพัฒนาระบบวางแผน
บริหารทรัพยากรองคกร ในสวนงานดาน
การเงิน การบัญชี และพัสด ุ

๓. มีระบบการจัดการทรัพยากรองคกร ใน
สวนงานดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
ของกรมทางหลวง ในรูปแบบ 
Enterprise System 

๔. ความพึงพอใจของผูบริหารและผูใชระบบ
ไมนอยกวารอยละ 70 

 

โครงการท่ี 2.2 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารโครงการ
กอสราง 

กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศเพ่ือสําหรับ
ติดตามงบประมาณเงินกูของสํานักแผนงาน 
กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง และสํานัก
บริหารโครงการ 
ทางหลวงระหวางประเทศ 

๑. กองทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง 

๒. ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. สามารถพัฒนาระบบติดตามงบประมาณ
เงินกูไดตามแผนงาน 
ท่ีกําหนดไวรอยละ 100 

๒. สามารถเช่ือมโยงขอมลูเงินกูจากสาํนัก
แผนงาน กองทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง และสาํนักบริหารโครงการทาง
หลวงระหวางประเทศไดรอยละ 100 

๓. สามารถติดตามการบริหารจัดการเงินกู
จากสํานักแผนงาน  

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๓๘ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง และ
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหวาง
ประเทศไดรอยละ 100  

๔. ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจในการใช
งานระบบติดตามงบประมาณเงินกู ใน
ระดับดี ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

๕. ผูใชงานระบบมีความเช่ือมั่นในขอมูลของ
ระบบตดิตามงบประมาณเงินกู  
รอยละ 100 

โครงการท่ี 2.3 
โครงการบํารุงรักษาระบบโปรแกรม
บริหารงานดานบัญชีพัสด ุ

เพ่ือทําการบํารุงรักษาระบบโปรแกรม
บริหารงานดานบัญชีพัสดุใหสามารถใชงาน 
ไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

กองการพัสด ุ
 

๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบโปรแกรม
บริหารงานดานบัญชีพัสด ุ

๒. ระบบโปรแกรมบริหารงานดานบัญชีพัสดุ
ใหสามารถทํางานไดอยางตอเน่ือง
มากกวารอยละ 80 

MA 

โครงการท่ี 2.4 
โครงการพัฒนาระบบตดิตามผลการ
ดําเนินงานขออนุมัติถอนคืนรายได
แผนดิน 

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการควบคุมและ
ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือขออนุมัติถอนคืน
เงินรายไดแผนดินของกรมทางหลวงใหเปนไป
อยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปตามระเบียบ 
ท่ีกรมบัญชีกลาง กําหนดในเรื่องการถอนคืนเงิน
รายไดแผนดิน 

กองการเงินและบัญชี 
 

๑. สามารถพัฒนาระบบติดตามผลการ
ดําเนินงานขออนุมัติถอนคืนรายได
แผนดินไดตามแผนงานท่ีกําหนดไวรอยละ 
100 

๒. สามารถขออนุมัติถอนคืนเงินรายไดแผนดิน
ดําเนินการทันไดปงบประมาณรอยละ 80 

๓. ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจในการใช
งานระบบติดตามผลการดําเนินงานขอ
อนุมัติถอนคืนรายไดแผนดินในระดับดี 

MA 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๓๙ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

ไมนอยกวา  
รอยละ 80 

๔. ความเช่ือมั่นของผูใชงานระบบตอขอมูล
ของระบบติดตามผลการดําเนินงานขอ
อนุมัติถอนคืนรายไดแผนดิน ไมนอยกวา
รอยละ 100 

 
 

โครงการท่ี 2.5 
โครงการวาจางท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํา
โปรแกรมการคํานวณตนทุนตอ
ผลผลติดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
ตามแนวทางการประเมินความสําเร็จ
ของการดําเนินการใชจายงบประมาณ 
(Performance Assessment 
Rating Tool : PART) และการ
พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(Department Personnel 
Information System : DPIS) 
เพ่ิมเตมิในสวนท่ีไมมีอยูในระบบงาน
มาตรฐานของสาํนักงาน ก.พ. 

เพ่ือใหกรมทางหลวงมีระบบโปรแกรมท่ีสามารถ
คํานวณตอหนวยผลผลิตดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเนนประโยชนตอการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคล 

กองการเจาหนาท่ี ๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบโปรแกรม
การคํานวณตนทุนตอผลผลิตดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการ
ประเมินความสําเรจ็ของการดําเนินการ
ใชจายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool : PART) 
และการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ทรัพยาบุคคลระดับกรม (Department 
Personnel Information System : 
DPIS) เพ่ิมเตมิในสวนท่ีไมมีอยูใน
ระบบงานมาตรฐานของสํานักงาน ก.พ. 
 

๒. ระบบโปรแกรมการคํานวณตนทุนตอ
ผลผลติดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามแนวทางการประเมินความสําเร็จของ
การดําเนินการใชจายงบประมาณ 
(Performance Assessment Rating 

MA 
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  ๑๔๐ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

Tool : PART) และการพัฒนาปรบัปรุง
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (Department Personnel 
Information System : DPIS) เพ่ิมเติม
ในสวนท่ีไมมีอยูในระบบงานมาตรฐาน
ของสํานักงาน ก.พ. สามารถทํางานได
อยางตอเน่ืองมากกวารอยละ 80 

โครงการท่ี 2.6 
โครงการจดัหาและตดิตั้งระบบ
ประชุมทางไกล (Video 
Conference) 

ดําเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณระบบ
ประชุมทางไกล (Video Conference) ใน
สํานักงานทางหลวง  
แขวงทางหลวง ศูนยสรางทาง ศูนยสรางและ
บูรณะสะพาน  
และศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. มีระบบประชุมทางไกล (Video 
Conference) ครบทุกสํานักงาน 
ทางหลวง 
แขวงทางหลวง  
ศูนยสรางทาง และศูนยสรางสะพาน  

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบประชุม
ทางไกล (Video Conference)  
ไมนอยกวารอยละ 70 

MA 

โครงการท่ี 2.7 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
ดานกฎหมาย 

สํานักกฎหมายกรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศ
งานคดีท่ีทันสมัยและมีการบูรณาการจัดเก็บ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางดานกฎหมาย 
สามารถใชงานฐานขอมูลรวมกัน และรองรับการ
ขยายงานในอนาคตท่ีตอบสนองการใชบริการ
ของบุคลากรและผูมาติดตอราชการไดอยาง
รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และเปนไปตาม
กําหนดเวลาท่ีวางไว 

๑. สํานักกฎหมาย 
๒. ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑. มีระบบสารสนเทศงานดานกฎหมาย 
๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ

สารสนเทศงานดานกฎหมายไมนอยกวา
รอยละ 70 
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  ๑๔๑ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

โครงการท่ี 2.8 
โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Document Management 
System : EDMS) 

เพ่ือใหทุกหนวยงานใน 
กรมทางหลวงสามารถจัดเก็บ ติดตาม สืบคน
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. มีระบบจดัเก็บเอกสารเล็กทรอนิกส  
(Electronic Document 
Management System : EDMS) 

๒. จํานวนหนวยงานเขาใชระบบจดัเก็บ
เอกสารเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 
ทุกปของหนวยงานท้ังหมด 

๓. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
ไมนอยกวารอยละ 80 

 

โครงการท่ี 2.9 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
สํานักงานอัตโนมตัิ  
(e-office) 

ทุกหนวยงานในกรมทางหลวงสามารถใชงาน
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office) ได 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. ระบบสาํนักงานอัตโนมตัิ (e-Office) 
ไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพใหรองรับการ
ใชงานของทุกหนวยงานใน 
กรมทางหลวง 

๒. มีหนวยงานในกรมทางหลวงเขาใชงาน
ระบบไมนอยกวา 10 หนวยงาน 

๓. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
สํานักงานอัตโนมตัิ  
(e-Office) ไมนอยกวารอยละ 70 

- 

โครงการท่ี 2.10 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
หองสมุดอัตโนมัต ิ

๑. เพ่ือใหระบบหองสมดุอัตโนมัติมี
ประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการได
อยางตอเน่ือง 

๒. เพ่ือใหผูใชงานหองสมุดของกรมทางหลวง
สามารถ ยืม-คืน สืบคน และเขาถึง
ทรัพยากรหองสมดุไดอยางสะดวก (Online 
Self Service) 

สํานักวิจัยและพัฒนา 
งานทาง 
 

๑. กรมทางหลวงมีระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ
๒. มีผูใชงานระบบหองสมุดอัตโนมัตมิากข้ึน 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 20  
๓. ความพึงพอใจของผูใชระบบหองสมุด

อัตโนมัติ ไมนอยกวารอยละ 70 

- 
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  ๑๔๒ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

๓. เพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการหองสมุด
ใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสรางความ
พึงพอใจแกผูใชบริการ 

 
โครงการท่ี 2.11 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสใหใชงานไดท่ัวประเทศ 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. มีระบบบริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบไมนอย
กวารอยละ 70 

 

โครงการท่ี 2.12 
โครงการจางสแกนเอกสารทะเบียน
ประวัติบุคคลของขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ของกรมทางหลวง 

1. เพ่ือใหไดมาซึ่งไฟลเอกสารอิเลก็ทรอนิกสของ
เอกสารเก่ียวกับทะเบียนประวัติบุคคลของ
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
ราชการของกรมทางหลวง ท้ังท่ีปฏิบัติงานอยู
ในปจจุบันและยอนหลัง 10 ป 

2. เพ่ือใหสามารถนําไฟลเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ของเอกสารเก่ียวกับทะเบียนประวัติบุคคลฯ 
ไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือใหมีแหลงขอมูล เอกสาร และหลักฐาน
เก่ียวกับทะเบียนประวัติบุคคลฯ ท่ีปลอดภัย 
ไมสญูหายหรือถูกทําลาย 

4. เพ่ือลดการใชทรัพยากรกระดาษในงานท่ีตอง
ดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนประวัติบุคคลฯ 

5. เพ่ือใหมีการคดัแยกและจดัเรยีงเอกสาร
เก่ียวกับทะเบียนประวัติบุคคลฯ ใหเปน
หมวดหมูชัดเจน เรยีบรอย และสามารถ
คนหาไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

กองการเจาหนาท่ี -  
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  ๑๔๓ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

กลยุทธท่ี 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โครงการท่ี 2.13 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับผูบรหิาร (EIS/BI) 

๑. พัฒนาระบบคลังขอมูลท่ีรวบรวมขอมูล
ขาวสาร ในมิติดานการบริหารงานของ 
กรมทางหลวง เพ่ือเปนฐานขอมูลใหกับ
ผูบริหารในการตัดสินใจดานการบริหารงาน 
ในทุกๆ ดาน 

๒. มีการบูรณาการขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ 
โดยจัดทําเปนฐานขอมูลสารสนเทศกลาง
เพ่ือใหผูบริหารใชระบบฯ  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ และการ
บริหารงานใหถูกตอง รวดเร็ว และสามารถ
ติดตามงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. มีระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
(EIS/BI) ท่ีมีขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหาร 

๒. ความพึงพอใจของผูบริหารท่ีใชงานระบบ
สารสนเทศสาํหรับผูบรหิาร (ESI/BI)   
ไมนอยกวารอยละ 70 

 

โครงการท่ี 2.14 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารผลการ
ดําเนินงานของ 
กรมทางหลวง (Balanced 
scorecard : BSC) 

ระบบสารสนเทศท่ีใชบริหารจัดการองคกร โดย
รวบรวมเช่ือมโยงขอมูลผลการดําเนินการตัวช้ีวัด
เชิงกลยุทธและการดําเนินงานตามการบริหาร
องคกร สําหรับประเมินและตรวจสอบ เพ่ือให
สามารถท่ีจะตัดสินใจไดดีข้ึน 

สํานักงานพัฒนาระบบ
บริหาร 

๑. มีระบบบริหารผลการดาํเนินงานของ 
กรมทางหลวง (Balanced scorecard : 
BSC) 

๒. สามารถพัฒนาระบบบริหารผลการ
ดําเนินงานของ 
กรมทางหลวง (Balanced scorecard : 
BSC) ไดตามแผนท่ีกําหนด 

๓. จํานวนระบบท่ีบูรณาการขอมูลสราง
ความสัมพันธของผลงานตั้งแตระดับ
องคกรจนถึงหนวยงานยอย  

๔. จํานวนตัวช้ีวัดท่ีสามารถจัดทําผลการ
ดําเนินการตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธและการ
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  ๑๔๔ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

ดําเนินงานตามธุรกิจขององคกรท่ีกระจาย
ลงสูการประเมินและตรวจสอบระดับ
หนวยงานยอย 

โครงการท่ี 2.15 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับผูบริหาร เพ่ือวิเคราะห
ประสิทธิภาพการวางแผนและเบิกจาย
งบประมาณของกรมทางหลวง 

กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศ 
ท่ีสามารถรวบรวม สรุป และรายงานวงเงิน
งบประมาณคงเหลือ การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ และการกันเงินเหลื่อมป 

กองการเงินและบัญชี 
 
 
 

๑. มีระบบสารสนเทศสําหรบัผูบริหาร เพ่ือ
วิเคราะหระสิทธิภาพการวางแผนและ
เบิกจายงบประมาณของกรมทางหลวง 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานไมนอยกวา 
รอยละ 70 

MA 

โครงการท่ี 2.16 
โครงการจดัทํา Mobile Application 
สําหรับระบบสารสนเทศบริหาร
เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี
เพ่ือการบริหารจัดการ 

1. เพ่ือใหระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักกล
และการเงินการบัญชี ของงานเงินทุน
หมุนเวียนสามารถใหบริการทํางานผาน 
Mobile Application ได 

2. เพ่ือใหระบบมีการทํางานท่ีสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน ทําใหผูใชงานเกิดความพึงพอใจตอการ
ใชงานระบบสารสนเทศบริหารเครือ่งจักรกลฯ 

3. เพ่ือใหระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกล
ฯ สามารถเผยแพรขอมูลรายละเอียด
เครื่องจักรกลกับประชาชนท่ัวไปได 

สํานักเครื่องกล 1. จํานวนผูเขาใชงานระบบ Mobile 
Application 

2. แบบสํารวจความพึงพอใจผูใชงานระบบ 
Mobile Application 

เงินทุนหมุนเวียนคา
เครื่องจักรกลของกรมทาง
หลวง ป 2563 
 
 

 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๔๕ 
 

ตารางท่ี 8-3 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ืองานวิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways) 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

กลยุทธท่ี 3.1 จัดหาและพัฒนา นวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวงอยางตอเน่ือง 
โครงการท่ี 3.1  
โครงการงานจดัตั้งศูนยบริหารจดัการ
จราจรและอุบัติเหต ุ

๑. มีอุปกรณเพ่ือการบรหิารจดัการจราจร
และอุบัตเิหต ุ
บนทางหลวงหมายเลข 1 และหมายเลข 
2 ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา 
รวมถึงเช่ือมตอการทํางานเขาสูศูนย
บริหารจดัการจราจรและอุบัติเหต ุ

๒. ปรับแตงอุปกรณสําหรับการควบคมุสั่ง
การการทํางานภายใตศูนยบริหารจัดการ
จราจรและอุบัติเหต ุ

๓. จัดตั้งศูนยบริหารจดัการจราจรและ
อุบัติเหตุช่ัวคราวสําหรับดําเนินการระบบ
ท่ีมีการติดตั้งกอนการดําเนินโครงการ 
และท่ีจะติดตั้งในโครงการ 

สํานักอํานวยความปลอดภัย ๑. มีอุปกรณเพ่ือการบรหิารจดัการจราจร
และอุบัตเิหตุบน 
ทางหลวงหมายเลข 1 และหมายเลข 2 
ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสมีา 
รวมถึงเช่ือมตอการทํางานเขาสูศูนย
บริหารจดัการจราจรและอุบัติเหต ุ

๒. มีศูนยบริหารจดัการจราจรและ
อุบัติเหตุช่ัวคราว 

๓. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
สนับสนุนศูนยบริหารจัดการจราจรและ
อุบัติเหตไุมนอยกวารอยละ 70 
 

MA 

โครงการท่ี 3.2 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
สนับสนุนงานสํารวจและออกแบบ 

๑. เพ่ือกรมทางหลวงมรีะบบสารสนเทศ
สนับสนุนงานสํารวจและออกแบบ 

๒. เพ่ือใหมีขอมูลการตัดสินใจ การสบืคน 
การติดตามการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
จัดการขอมลู รูปแบบรายงานขอมลู การ
สํารวจสภาพทาง การนําเขาและสงออก
ขอมูลตามรูปแบบท่ีกําหนด โดยให
สามารถปฏิบัติงานผานระบบเครือขาย 
รองรับเทคโนโลยีปจจุบัน และแนวโนมท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต 

สํานักสํารวจและออกแบบ ๑. ระบบสนับสนุนงานสาํรวจและ
ออกแบบ  
มีฟงกช่ันงานรองรับการทํางานของ
สํานักสํารวจและอกแบบ 

๒. มีขอมูลแบบแปลนกอสรางทาง/สะพาน
ในระบบฯ ใชงานรวมกันเพ่ิมข้ึนรอยละ 
20 ตอป  

๓. ความพึงพอใจในการใชงานระบบ
สนับสนุนงานสํารวจและออกแบบ ไม
นอยกวารอยละ 70 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๔๖ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

โครงการท่ี 3.3 
โครงการพัฒนาพิกัดหลักฐานดานภูมิ
สารสนเทศ (GPS) ระยะท่ี 2  
ระยะท่ี 3 

๑. เพ่ือใหกรมทางหลวงมีพิกัดและคาระดับ
ความสูงใหอยูในระบบขอมูลสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรใหสอดคลองกับฐานขอมูล
เดิม 

๒. เพ่ือใหกรมทางหลวงมีขอมลูพิกัด
หลักฐานดาน 
ภูมิสารสนเทศ (GPS) จํานวน 5,000 
หมุด (ท่ัวประเทศ) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. มีฐานขอมูลสารสนเทศระบบโครงขาย 
และสะพานโดยการจัดสรางหมุด
หลักฐานถาวร (Bench Mark) 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบฯ  
ไมนอยกวารอยละ 70 

MA 

โครงการท่ี 3.4 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการ
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน  

๑. มีระบบบริหารจัดการกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
สนับสนุนงานตามภารกิจหลักของสํานัก
จัดการกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

๒. สํานักจัดการกรรมสิทธ์ิท่ีดินสามารถ
ปฏิบัติงานไดรวดเร็ว ทันการ และมีขอมูล
สนับสนุนการทํางานอยางถูกตอง 

๓. มีการทํางานประสานกันระหวาง
หนวยงานเพ่ือใหไดขอมลูในการบริหาร
กรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

สํานักจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
 

๑. มีระบบบริหารจัดการกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ี
สามารถสนับสนุนงานบริหารกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดิน 

๒. ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใชในการเวนคืนเพ่ือสง
มอบพ้ืนท่ีสําหรับกอสรางทางสั้นลง
กวาเดิม 
รอยละ 20 เทียบกับกอนมีระบบ
บริหารจดัการกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

๓. ความพึงพอใจในการ 
ใชงานระบบบริหารจัดการกรรมสทิธ์ิ
ท่ีดินไมนอยกวารอยละ 70 

  

โครงการท่ี 3.5 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนงานสรางทาง 

เพ่ือใหสํานักสรางทางมีระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ทํางาน และมีขอมูลดานเสนทางกอสราง 
สถานะการกอสรางทางเผยแพรใหหนวนงงาน
ภายนอก และประชาชนทราบ 

๑. สํานักกอสรางทาง 
ท่ี 1 

๒. สํานักกอสรางทาง 
ท่ี 2 

๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน
สรางทาง 

๒. จํานวนโครงการท่ีสํานักกอสรางทาง
สามารถตรวจติดตามการดําเนินงานสราง
ทาง 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๔๗ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

ไดมากกวารอยละ 70 ของโครงการสราง
ทางท้ังหมดท่ีกรมทางหลวงดําเนินการ 

๓. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน 
สรางทาง ไมนอยกวารอยละ 70 

โครงการท่ี 3.6 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนงานสรางสะพาน 

เพ่ือใหสํานักกอสรางสะพานมีระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบวนการทํางาน 
และมีขอมูลดานเสนทางกอสราง สถานะการ
กอสรางสะพานเผยแพรใหหนวยงานภายนอก 
และประชาชนทราบ 

สํานักกอสรางสะพาน ๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน
สรางสะพาน 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานสราง
สะพาน ไมนอยกวารอยละ 70 

 

โครงการท่ี 3.7 
โครงการพัฒนาระบบประเมินผลงาน
โครงการกอสรางของกรมทางหลวง 

๑. ใหระบบประเมินผลงานกอสรางความ
อํานวยความสะดวกในการจดัเก็บขอมูล
ในภาคสนามท่ีจาํเปนตองใชในการจัดทํา
รายงานระหวางการกอสราง 

๒. ใหระบบประเมินผลงานกอสรางออก
รายงานในรูปแบบภมูิสารสนเทศ 

สํานักมาตรฐานและ
ประเมินผล 

๑. ระบบประเมินผลงานกอสรางของกรม
ทางหลวงมีฟงกช่ันรองรับในการจัดเก็บ
ขอมูลในภาคสนาม และออกรายงานใน
รูปแบบ 
ภูมิสารสนเทศ 
ท่ีเขาใจงาย 

๒. ความพึงพอใจ/ความสะดวกของผูประเมิน
ท่ีสามารถบันทึกขอมูลการประเมินใน
ภาคสนามไดไมนอยกวารอยละ 70 

๓. ความพึงพอใจของผูใชรายงานผลการ
ประเมินไมนอยกวารอยละ 70 

MA 

โครงการท่ี 3.8 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนงานบํารุงรักษาสะพาน 

๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานบํารุง
สะพาน ของสํานักกอสรางสะพาน 

๒. สามารถวางแผนการสํารวจตรวจสอบ
สะพาน ทําแผนซอมบํารุง และจัดลําดับ

สํานักกอสรางสะพาน 
 

๑. ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน
บํารุงสะพานสนับสนุนเพ่ือประสิทธิภาพ
ในการบํารุงสะพาน ของสํานักกอสราง
สะพาน 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๔๘ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

ความสําคญัของสะพานท่ีจะตองซอม
บํารุงไดสอดคลองระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีไดรับ 

๓. เกิดการเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของไดเพ่ือลดความซ้ําซอนการ
นําเขาขอมูล 

๒. สํานักกอสรางสะพานสามารถวาง
แผนการสํารวจตรวจสอบสะพาน ทํา
แผนซอมบํารุง และจดัลําดับ
ความสําคญัของสะพานท่ีจะตองซอม
บํารุงจากระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนงานบํารุงสะพานไดท้ังหมดทุก
แผนในแตละป 

๓. ความพึงพอใจการสืบคนขอมลูเพ่ือ
รายงานสภาพการใชงาน และความ
เสียหายของสะพานในดานความสะดวก 
คุณภาพขอมลู และขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 
ไมนอยกวารอยละ 70 

๔. จํานวนระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงกับ
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน
บํารุงสะพานไดรอยละ 70 ของระบบท่ี
จําเปนตองใชงานขอมูลรวมกัน 

 
 

โครงการท่ี 3.9 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ติดตามการบริหาร 
งานบํารุงปกต ิ

เพ่ิมประสทิธิภาพระบบติดตามการบริหารงาน
บํารุงปกติใหรองรับรหัสบํารุงทางใหม ระบบ
บัญชีสายทางใหม และระบบสารสนเทศ
ทรัพยสินทางหลวงท่ีไดทําการปรับปรุงใหมได
อยางสมบูรณ 

สํานักบริหารบํารุงทาง 
 

๑. มีระบบบริหารงานบํารุงปกตสิามารถ
รองรับการและใชงานรวมกับระบบ
บัญชีสายทางใหมและระบบสารสนเทศ
ทรัพยสิน 
ทางหลวงได 

๒. มีระบบบริหารงานบํารุงปกตสิามารถ
รองรับการใชงานรวมกับระบบบัญชี

MA 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๔๙ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

สายทางใหม และระบบสารสนเทศ
ทรัพยสินทางหลวงท่ีไดทําการปรบัปรุง
ใหมได 

๓. ความพึงพอใจผูใชงานระบบบริหารงาน
บํารุงปกติไมนอยกวารอยละ 70 

โครงการท่ี 3.10 
โครงการปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
โครงขายทางหลวง (Roadnet) 

ระบบสารสนเทศโครงขาย 
ทางหลวง (Roadnet) มีประสิทธิภาพให
ทัดเทียมระบบงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถ
บูรณาการเช่ือมโยงขอมูลอยางเปนระบบ
ฐานขอมูลและการใหบริการขอมูลไปยัง
หนวยงานภายในและภายนอก 

สํานักบริหารบํารุงทาง 
 

๑. ระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง 
(Roadnet) มีการ 
บูรณาการเช่ือมโยงขอมูลกับระบบ
สารสนเทศอ่ืนภายใน 
กรมทางหลวง 

๒. ความพึงพอใจของผูใชระบบฯไมนอย
กวา 
รอยละ 70 

MA 

โครงการท่ี 3.11 
โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงาน
บํารุงทาง (TPMS) 

๑. โปรแกรมบริหารงานบํารุงทาง (TPMS) ท่ี
ไดปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐาน ในโปรแกรม
บริหารงานบํารุงทาง (TPMS) เชน 
แบบจําลองการเสื่อมสภาพทาง 
แบบจําลองผลกระทบจากมาตรฐานการ
ซอม และแบบจาํลองคาใชจายของผูใช
ทาง เปนตน  
ใหมีความเปนปจจุบัน 

๒. โปรแกรมบริหารงานบํารุงทาง (TPMS) 
สามารถตอบสนองความตองของผูใชงาน  

สํานักบริหารบํารุงทาง 
 

๑. โปรแกรมบริหารงานบํารุงทาง (TPMS)  
ท่ีไดปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐาน 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานไมนอยกวา
รอยละ 70 

MA 
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  ๑๕๐ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

ในการวิเคราะหดวยรูปแบบและเง่ือนไข
ตางๆ และมีความยดืหยุนสามารถ
ปรับเปลีย่น หรือปรบัเปลีย่นเง่ือนไงใน 
การวิเคราะหวิธีการซอมบํารุง ไดโดยงาย 

๓. โปรแกรมบริหารงานบํารุงทาง (TPMS) 
รองรับการนําปจจัยตลอดจนหลักเกณฑ
ตางๆ สําหรับใชในการเลือกวิธีการซอม
บํารุงท่ีเหมาะสมกับขอมลูในปจจบัุนท่ีมี
การสํารวจขอมูล และมีการเช่ือมโยง
ขอมูลจากระบบอ่ืนๆ ของกรมทางหลวง 
และวิเคราะหความตองการงบประมาณ
บํารุงทางของ 
กรมทางหลวง 

โครงการท่ี 3.12 
โครงการบํารุงรักษาระบบขอมูล
ทะเบียนสายทาง (Highway 
Registration Information System 
: HRIS) 

เพ่ือบํารุงรักษาระบบขอมูลทะเบียนสายทาง 
(Highway Registration Information 
System : HRIS) ใชงานไดอยางตอเน่ืองอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักแผนงาน ๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบขอมูล
ทะเบียนสายทาง (Highway 
Registration Information System : 
HRIS) 

๒. ระบบขอมลูทะเบียนสายทาง 
(Highway Registration Information 
System : HRIS) สามารถทํางานได
อยางตอเน่ืองมากกวารอยละ 80 

MA 

โครงการท่ี 3.13 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนงานสํานักบริหารบํารุงทาง 

๑. เพ่ือใหสํานักบริหารบํารุงทางมรีะบบ
สารสนเทศเพ่ือใชบริหารจัดการ ตดิตาม
การดําเนินงาน 

สํานักบริหารบํารุงทาง ๑. มีระบบฐานขอมลูท้ังหมดของสาํนัก
บริหารบํารุงทางอยูบน Database 
Cloud 
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  ๑๕๑ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

๒. เพ่ือใหการบริหารจัดการบํารุงรักษา
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศมคีวาม
สะดวกข้ึน 

๓. เพ่ือใหการสํารองฐานขอมูลมีประสทิธิภาพ
ข้ึน 

๒. มีระบบสารสนเทศท้ังหมดของสํานัก
บริหารบํารุงทางไปอยูบน Cloud 
Computing 

๓. ความพึงพอใจของผูดูแลระบบ
สารสนเทศและฐานขอมลูเพ่ือสนับสนุน
งานสํานักบริหารบํารุงทาง 
ไมนอยกวารอยละ 70 

โครงการท่ี 3.14 
โครงการบํารุงรักษาระบบการจัดการ
ทรัพยสินนอกเขตทาง 

เพ่ือทําการบํารุงรักษาระบบการจัดการ
ทรัพยสินนอกเขตทาง ใหสามารถใชงานได
อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

สํานักบริหารบํารุงทาง 
 

๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบการ
จัดการทรัพยสินนอกเขตทาง 

๒. ระบบการจัดการทรัพยสินนอก 
เขตทางสามารถทํางานไดอยางตอเน่ือง
มากกวารอยละ 80 

MA 

โครงการท่ี 3.15 
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรทรัพยสินทางหลวง 

เพ่ือทําการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรทรัพยสินทางหลวง ใหสามารถใช
งานไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

สํานักบริหารบํารุงทาง ๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรทรัพยสินทาง
หลวง 

๒. ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรทรัพยสิน
ทางหลวงสามารถทํางานไดอยาง
ตอเน่ืองมากกวารอยละ 80 

MA 

โครงการท่ี 3.16 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนงานสํานักอํานวยความ
ปลอดภัย 

๑. เพ่ือใหการบริหารจัดการบํารุงรักษา
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศมคีวาม
สะดวกข้ึน 

๒. เพ่ือใหการสํารองฐานขอมูลมีประสทิธิภาพ
ข้ึน 

สํานักอํานวยความปลอดภัย ๑. มีระบบฐานขอมลูท้ังหมดของสาํนัก
อํานวยความปลอดภัยอยูบน 
Database Cloud 

๒. มีระบบสารสนเทศท้ังหมดของสํานัก
บริหารอํานวยความปลอดภัยอยูบน 
Cloud Computing 
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  ๑๕๒ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

๓. ความพึงพอใจของผูดูแลระบบ
สารสนเทศและฐานขอมลูเพ่ือสนับสนุน
งานสํานักอํานวยความปลอดภยั ไม
นอยกวารอยละ 70 

โครงการท่ี 3.17 
โครงการบํารุงรักษาระบบบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางถนน 
(Highway Safety Management 
System : HSMS) 

เพ่ือบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางใชงานไดอยางตอเน่ืองอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักอํานวยความปลอดภัย ๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบบรหิาร
จัดการความปลอดภัยทางถนน 

๒. ระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทาง
ถนนสามารถทํางานไดอยางตอเน่ือง
มากกวารอยละ 80 

MA 

โครงการท่ี 3.18 
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
อุบัติเหตุบน 
ทางหลวง (HAIMS) 

เพ่ือบํารุงรักษาระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบน
ทางหลวง (HAIMS) ใชงานไดอยางตอเน่ือง
อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักอํานวยความปลอดภัย 
 

๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศอุบัตเิหตุบนทางหลวง 
(HAIMS) 

๒. ระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง 
(HAIMS) สามารถทํางานไดอยาง
ตอเน่ืองมากกวารอยละ 80 

MA 

โครงการท่ี 3.19 
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ปริมาณจราจร (Traffic Information 
Management System : TIMS) 
และระบบรายงานอุบัติเหตุบนทาง
หลวง (RIMS) บนอุปกรณพกพา 

๑. เพ่ือบํารุงรักษาระบบสารสนเทศปริมาณ
จราจร  
ใชงานไดอยางตอเน่ืองอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือบํารุงรักษาระบบรายงานอุบัตเิหตุบน
ทางหลวง (RIMS) บนอุปกรณพกพาใช
งาน 
ไดอยางตอเน่ืองอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักอํานวยความปลอดภัย ๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ปริมาณจราจร 

๒. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบรายงาน
อุบัติเหตุบนทางหลวง (RIMS) บนอุปกรณ
พกพา 

๓. ระบบสารสนเทศปรมิาณจราจรสามารถ
ทํางานไดอยางตอเน่ืองมากกวารอยละ 
80 

๔. ระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง 
(RIMS) บนอุปกรณพกพาสามารถ

MA 
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  ๑๕๓ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

ทํางานไดอยางตอเน่ืองมากกวา 
รอยละ 80 

โครงการท่ี 3.20 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานภัย
พิบัติและสถานการณฉุกเฉินระยะท่ี 2 
(EMS) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ
บริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินให
สามารถรองรับความตองการของผูใชงาน 
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และสอดคลองกับขอมูลรวมถึง
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และระบบ
สารสนเทศตางๆ ท่ีมีอยูในปจจุบัน 

สํานักบริหารบํารุงทาง ๑. กรมทางหลวงมีขอมลูสายทาง 
หมายเลข 
ทางหลวง ช่ือตอน  
ท่ีเปนปจจุบัน 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
ไมนอยกวารอยละ 70 

MA 

โครงการท่ี 3.21 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนงานสํานักวิเคราะหและ
ตรวจสอบ 

๑. เพ่ือใหการบริหารจัดการบํารุงรักษา
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศมคีวาม
สะดวกข้ึน 

๒. เพ่ือใหการสํารองฐานขอมูลมีประสทิธิภาพ
ข้ึน 

สํานักวิเคราะหและ
ตรวจสอบ 

๑. มีระบบฐานขอมูลท้ังหมดของสํานัก
วิเคราะหและตรวจสอบอยูบน 
Database Cloud 

๒. มีระบบสารสนเทศท้ังหมดของสํานัก
วิเคราะหและตรวจสอบอยูบน Cloud 
Computing 

๓. ความพึงพอใจของผูดูแลระบบ
สารสนเทศและฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุน
งานสํานักวิเคราะหและตรวจสอบไม
นอยกวารอยละ 70 

 

โครงการท่ี 3.22 
โครงการบํารุงรักษาระบบควบคุม
มาตรฐานงานบํารุงทางสวนตรวจสอบ
และวิเคราะหทางวิศวกรรม 

เพ่ือทําการบํารุงรักษาระบบควบคุมมาตรฐาน
งานบํารุงทางสวนตรวจสอบและวิเคราะหทาง
วิศวกรรมใหสามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักวิเคราะหและ
ตรวจสอบ 

๑. ระบบควบคุมมาตรฐานงานบํารุงทาง
สวนตรวจสอบและวิเคราะหทาง
วิศวกรรมใหสามารถใชงานไดตาม
ขอตกลงระดบัการใหบริการ รอยละ 
90 (Service Level Agreement : 
SLA 90%) 

MA 
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  ๑๕๔ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

๒. ระดับความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ
ไมนอยกวารอยละ 90 

๓. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
ไมนอยกวารอยละ 70 

โครงการท่ี 3.23 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการใหบริการประชาชน 

เพ่ือใหการบริการของกรมทางหลวงเขาถึง
ประชาชนไดอยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว 

๑. ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒. เลขานุการกรม 

๑. มีศูนยกลางแอปพลเิคชันท่ีตอบสนอง
ความตองการผูใช 

๒. ความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชัน 
ไมนอยกวารอยละ 70 

 

โครงการท่ี 3.24 
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและทดสอบวัสด ุ

เพ่ือทําการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศการ
วิเคราะหและทดสอบวัสดุใหสามารถใชงานได
อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

สํานักวิเคราะหและ
ตรวจสอบ 
 

๑. ระบบสารสนเทศการวิเคราะหและ
ทดสอบวัสดุใหสามารถใชงานไดตาม
ขอตกลงระดับการใหบริการ รอยละ 90 
(Service Level Agreement : SLA 
90%) 

๒. ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศไมนอย
กวารอยละ 90 

๓. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
ไมนอยกวารอยละ 70 

MA 

โครงการท่ี 3.25 
โครงการบํารุงรักษาระบบใหบริการ
และทดสอบวัสดุแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ 

เพ่ือทําการบํารุงรักษาระบบใหบริการและ
ทดสอบวัสดุแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ใหสามารถ 
ใชงานไดอยางตอเน่ืองและมีประสทิธิภาพ 

สํานักวิเคราะหและ
ตรวจสอบ 
 

๑. ระบบใหบริการและทดสอบวัสดุแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ สามารถใชงานไดตาม
ขอตกลงระดบัการใหบริการ รอยละ 
90 (Service Level Agreement : 
SLA 90%) 

๒. ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศไม
นอยกวารอยละ 90 

MA 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๕๕ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

๓. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
ไมนอยกวารอยละ 70 

โครงการท่ี 3.26 
โครงการบํารุงรักษาระบบบริหาร
จัดการเครื่องจักรกลและการเงินการ
บัญชีเพ่ือการบริหารจดัการ 
(ACC+EMS+MIS) 

เพ่ือทําการบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการ
เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการ
บริหารจัดการใหสามารถใชงานไดอยาง
ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

สํานักเครื่องกลและสื่อสาร ๑. ระบบบรหิารจดัการเครื่องจักรกลและ
การเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจดัการ
ใหสามารถใชงานไดตามขอตกลงระดับ
การใหบริการ รอยละ 90 (Service 
Level Agreement : SLA 90%) 

๒. ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศไม
นอยกวารอยละ 90 

๓. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
ไมนอยกวารอยละ 70 
 
 

MA 

โครงการท่ี 3.27 
โครงการฐานขอมลู (Bride Big Data) 
เพ่ือการบริหารงานโครงการกอสราง
สะพาน 

1. ไดรบัระบบบริหารงานโครงการกอสราง
กรมทางหลวงดิจิทัลใหม เพ่ือใชในการ
บริหารโครงการกอสราง 

2. ไดระบบท่ีพรอมเช่ือมโยงขอมูลโครงการ
กอสรางกับหนวยงานกรมทางหลวงท่ี
เก่ียวของในการบริหารขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือประโยชนในการบริหารงานดาน
โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 

   



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๕๖ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

3. ไดระบบท่ีพรอมเช่ือมโยงขอมูลโครงการ
กอสรางกับระบบบริหารบํารุงรักษาสะพาน 
(BMMS) 

4. ยกระดับองคความรูดานการบรหิาร
โครงการกอสราง ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และเขาถึงไดสะดวก รวมถึงบุคลากรกรม
ทางหลวงมีความรูความสามารถในการใช
งานระบบบริหารโครงการกอสราง ไดดี
ยิ่งข้ึน 

โครงการท่ี 3.28 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยสินทางหลวงเพ่ือการจัดสรร
งบประมาณ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ทรัพยสินทางหลวงสามารถเช่ือมโยงกับ
ระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง 
(Roadnet) 

2. ปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูลทรัพยสิน
ทางหลวงกับระบบบริหารจัดการทรัพยสิน
นอกเขตทาง (Asset Lands and 
Buildings DOH) ของสํานักบริหารบํารุง
ทาง กรมทางหลวงใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
พรอมปรับปรุงโครงสรางระบบฐานขอมูล
ทรัพยสินทางหลวงใหรองรับการเก็บประวัติ
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขทางหลวงหรือ
หนวยงานรับผิดชอบ 

3. จัดเก็บขอมูลทรัพยสินในระบบตามขอ 2 
ใหครบถวนถูกตอง สามารถรายงานสรุป
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดได เพ่ือการคํานวณ

สํานักบริหารบํารุงทาง หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการนําระบบบริหาร
บํารุงทาง ฐานขอมูลกลางไปใชไมนอยกวา
รอยละ 70 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๕๗ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

มูลคาทรัพยสินและบริหารงานบํารุงนรักษา
ทรัพยสินทางหลวงอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ปรับปรุงระบบการคํานวณภาระงาน 
(Workload) ใหเหมาะสมสอดคลองกับ
รูปแบบมาตรฐานและความซับซอนของกรม
ทางหลวงในปจจุบัน โดยวิเคราะหประเมิน
มูลคาทรัพยสิน และกําหนดคาคาดหวังซึ่ง
จะนํามากําหนดคาใชจายไดอยางเหมาะสม
และมีความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร 
ตามเกณฑมาตรฐานดานวิศวกรรมงานทาง 

 
โครงการท่ี 3.29 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจดัการขอมลูโครงการ
บํารุงรักษาทางหลวง 

1. แกไขและปรับปรุงเพ่ิมเติมโปรแกรมระบบ
บริหารแผนงานทางหลวง (Plannet) ใหมี
ความสมบูรณและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
โดยปรรับปรุงระบบตดิตามและวิเคราะห
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ให
สามารถครอบคลุมการตดิตามงบประมาณ
ของสํานักบริหารบํารุงทาง 

2. สามารถจัดเก็บขอมูลสภาพทางภายหลัง
ดําเนินการกอสรางและบํารุงรักษาทาง
หลวงแลวเสร็จ 

3. สามารถจัดเก็บขอมูลแผนงานกอสรางและ
บํารุงรักษาของกรมทางหลวงและพัฒนา
ระบบการตรวจสอบระยะประกันเพ่ือลด
ความซ้ําซอนระหวางแผนงานดังกลาว 

   



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๕๘ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

4. ไดหนาจอและการใชงานใหทันสมัยและ
รองรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอนาคตเพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วและ
ลดความซ้ําซอนในการทํางาน 

5. สามารถสงออกและนําเสนอขอมลูใน
รูปแบบรายงานใหสอดคลอยงกับการใชงาน
ในทุกมิติสามารถนําเสนอผูบริหารไดอยาง
รวดเร็ว ถูกตองและเขาใจงาย 

6. สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน (Web 
Application) เพ่ือใชเปนสื่อในการ
ประชาสัมพันธโครงการกอสรางและ
บํารุงรักษา รวมถึงงานอํานวยความ
ปลอดภัยของกรมทางหลวง ในการวาง
แผนการเดนิทางของประชาชน 

7. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการขอมูลแผนงานกรมทางหลวง
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการลดข้ันตอน
การจัดทํารายงานและจัดเก็บขอมลูท่ี
ซ้ําซอน 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๕๙ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

กลยุทธท่ี 3.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศมาประยุกตใชเพ่ือกาวไปสูระบบขนสงอัจฉริยะ 
โครงการท่ี 3.30 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารและ
จัดการขอมลูเพ่ือการใหบริการระบบ
เก็บคาผานทางอัตโนมัติขามโครงขาย 
ระยะท่ี 1 

ระบบ M-Pass ของกรมทางหลวง สามารถ
เช่ือมตอขอมูลกับระบบ Easy-Pass ของการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย ประชาชนผูใชทาง
สามารถใหบัตรใบเดียวผานไดท้ังสองเสนทาง 

กองทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง 

๑. มีจํานวนผูใชทางใชบัตร M-Pass เพ่ือ
ผานทางของการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทยมากข้ึน 
ไมนอยกวารอยละ 20 

๒. ผูใชทางท่ีใชบัตร  
M-Pass มีความ 
พึงใจในระบบฯ 
ไมนอยกวารอยละ 70 

๓. จํานวนผูใชทางท่ีใชบัตร M-Pass 
มากกวาจํานวนผูใชทางท่ีใช 
เงินสด 

MA 

โครงการท่ี 3.31 
โครงการบํารุงรักษาระบบเพ่ือสนับสนุน
การจัดเก็บคาธรรมเนียมผานทาง  
กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

เพ่ือใหระบบการจัดเก็บคาผานทางของกอง
ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองมีสภาพท่ีสมบูรณ
และพรอมใชงานเสมอ 

กองทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง 

๑. ปญหาเก่ียวกับระบบฐานขอมลูและ
ระบบสนับสนุนการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมผานทางกองทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง ลดลงเกิดข้ึนไดไม
เกิน 2 ครั้งตอป 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
ฐานขอมูลและระบบเพ่ือสนับสนุนการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมผานทางไมนอย
กวารอยละ 80 

MA 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๖๐ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

โครงการท่ี 3.32 
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบํารุงรักษาโครงขาย
สายทาง กองทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง 

เพ่ือใหโครงขายสายทางของกองทางหลวง
พิเศษระหวางเมืองมีสภาพท่ีสมบูรณและพรอม
ใชงานเสมอ 

กองทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง 

๑. ปญหาเก่ียวกับระบบฐานขอมลู และ
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบํารุงรักษาโครงขายสายทาง  
กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ลดลง 
เกิดข้ึนไดไมเกิน 2 ครั้งตอป 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบํารุงรักษาโครงขายสายทาง  
ไมนอยกวารอยละ 80 

 

MA 

โครงการท่ี 3.33 
โครงการบํารุงรักษาระบบเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานภารกิจ
สนับสนุนกองทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง 

เพ่ือใหระบบสารสนเทศของกองทางหลวง
พิเศษระหวางเมืองมีสภาพท่ีสมบูรณและพรอม
ใชงานเสมอ 

กองทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง 

๑. ปญหาเก่ียวกับระบบเพ่ือสนับสนุน การ
ดําเนินงานภารกิจสนับสนุนกองทาง
หลวงพิเศษระหวางเมือง ลดลง เกิดข้ึน
ไดไมเกิน 2 ครั้งตอป 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบการ
ดําเนินงานภารกิจสนับสนุนกอง 
ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองอยูในระดับ
ดีและดีมาก 
ไมนอยกวารอยละ 80 

MA 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๖๑ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

โครงการท่ี 3.34 
โครงการบํารุงรักษาระบบอํานวย
ความสะดวก และความปลอดภัย 
ใหแกผูใชบริการทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง 

เพ่ือใหผูใชทางหลวงพิเศษระหวางเมืองมีความ
สะดวก ปลอดภัย และไดรับความชวยเหลือ 
หากเกิดเหตุฉุกเฉินไดอยางทันทวงที 

กองทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง 

๑. ปญหาเก่ียวกับระบบเพ่ือสนับสนุน การ
ดําเนินงานภารกิจสนับสนุนกอง 
ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ลดลง 
เกิดข้ึนไดไมเกิน 2 ครั้งตอป 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบการ
ดําเนินงานภารกิจสนับสนุนกอง 
ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
ไมนอยกวารอยละ 80 

MA 

 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๖๒ 
 

ตารางท่ี 8-4 ยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมขีดความสามารถและสรางมาตรฐานการใหบริการดาน ICT 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด 
โครงการท่ีตอง 
ดําเนินการกอน 

กลยุทธท่ี  4.1  เสริมสรางความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ 
โครงการท่ี 4.1  
โครงการจดัจางท่ีปรึกษาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชวย
เสนอแนวทางการวางแผน และพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. มีท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมทางหลวง 

๒. จํานวนโครงการในแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กรมทางหลวงดําเนินการไดตามแผน ไม
นอยกวารอยละ 70 

๓. ความพึงพอใจในการบริหารจดัการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ไมนอยกวารอยละ 70 

 

โครงการท่ี 4.2 
โคร งการจั ดจ า ง ท่ีปรึ กษาจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง 
ป พ.ศ.2565 -2569 

มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
กรมทางหลวง ป พ.ศ.2565 -2569 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
กรมทางหลวง ป พ.ศ.2565-2569 

๒. ความพึงพอใจของผูบริหารตอแนว
ทางการพัฒนาตามแผนปฏบัิติการ
ดิจิทัล ไมนอยกวา 
รอยละ 70 

 

กลยุทธท่ี 4.2 ผลักดันนโยบายดานการจัดทํามาตรฐานและการบูรณาการขอมูล 
โครงการท่ี 4.3 
โครงการจดัทํามาตรฐานขอมลูและ
การบูรณาการขอมลู 

๑. มีระบบจดัเก็บมาตรฐานขอมูล สาํหรับ
รวบรวม นิยาม ความหมาย รูปแบบ และ
เน้ือขอมูลในการจดัเก็บขอมลูตาม
มาตรฐาน 

๒. มีมาตรฐานขอมูลสําหรับการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. มีมาตรฐานสําหรับการแลกเปลี่ยน
ระหวางหนวยงานภายในและภายนอก 

๒. มีขอมูลในระบบบูรณาการสารสนเทศ
ของ 
กรมทางหลวงใชงานรวมกัน 

๓. ขอมูลท่ีมีการจดัทํามาตรฐานและถูก
นําไปใชงานรวมกัน 
ไมนอยกวารอยละ 70 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๖๓ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด 
โครงการท่ีตอง 
ดําเนินการกอน 

๓. มีแนวทางการบูรณาการขอมลูของกรมทาง
หลวงท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

๔. มีฐานขอมูลกลาง เพ่ือใหระบบสารสนเทศ
ของ 
กรมทางหลวงสามารถใชขอมูลรวมกันได 

โครงการท่ี 4.4 
โครงการจดัทํามาตรฐานขอมลูดานภูมิ
สารสนเทศ (GIS) สําหรับกรมทาง
หลวง 

๑. มีมาตรฐานรูปแบบมาตรฐานขอมลูภูมิ
สารสนเทศ  

     ความละเอียด (scale) รูปแบบการจัดเก็บ 
(Format)  

๒. มีการจัดสรรลาํดับช้ันขอมูลแผนท่ี 
(Spatial Database) โดยจัดแบงใหกับ
หนวยงานอยางเพียงพอ 

๓. สนับสนุนขอมลูใหคณะกรรมการเพ่ือ
กําหนดนโยบาย มาตรฐานตางๆ การ
ปรับปรุงขอมูลภูมสิารสนเทศ และการ
จัดสรรลําดับช้ันขอมูลภูมสิารสนเทศ 
รวมท้ังการกําหนดบทบาทการทํางานของ
หนวยตางๆ ภาย 
กรมทางหลวงท่ีมีสวนรวมใหการสราง
ปรับปรุง และใชงานขอมูลแผนท่ี 
 

๑. ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การใชงานขอมูล GIS 

๑. มีมาตรฐานขอมูล 
ภูมิสารสนเทศ 

๒. จํานวนหนวยงานของกรมทางหลวง 
การบูรณาขอมูล 
ภูมิสารสนเทศเกิดรวมกัน 

 

โครงการท่ี 4.5 
โครงการบูรณาการขอมูล 
ภูมิสารสนเทศ 

มีการบูรณาการขอมูลภูมสิารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของกรมทางหลวง 

๑. ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. มีระบบใหบริการและบูรณาการขอมูล 
ภูมิสารสนเทศ 

๒. จํานวนหนวยงานท่ีใชบริการระบบ
ขอมูลภูมสิารสนเทศเพ่ิมข้ึน 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๖๔ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด 
โครงการท่ีตอง 
ดําเนินการกอน 

๒. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การใชงานขอมูล GIS 

รอยละ 10 ของหนวยงานท่ีมีการใช
ขอมูลภูมสิารสนเทศ 

โครงการท่ี 4.6 
โครงการบูรณาการขอมลูหนวยงาน
ภายนอก (Data Integration 
Gateway) 

๑. เพ่ือใหระบบบูรณาการขอมูลหนวยงาน
ภายนอก (Data Integration Gateway) 

๒. เพ่ือใหการแลกเปลี่ยนขอมลูกับหนวยงาน
ภายนอก 

๓. เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับทางหลวง สาํหรับ
ใหบริการประชาชน และการปฏิบัติงาน
ของกรมทางหลวง 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. มีระบบบูรณาการขอมลูหนวยงาน
ภายนอก (Data Integration 
Gateway) 

๒. มีเครื่องมือสาํหรับแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศกับหนวยงานภายนอก 

๓. มีขอมูลเก่ียวกับ 
ทางหลวง สําหรับใหบริการประชาชน 
และหนวยงานภายนอก 

๔. มีขอมูลจากหนวยงานภายนอกเพ่ือ
รองรับการปฏบัิติงานของ 
กรมทางหลวง 

๕. มีการเช่ือมโยงรับ-สงขอมูลกับ
หนวยงานภายนอก 

 

กลยุทธท่ี 4.3 ยกระดับการใหบริการประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงการท่ี 4.7 
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการเดินทาง 

๑. ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเพ่ืองาน
บริการมีการพัฒนาใหมีความทันสมัย 
รองรับการใชงานเพ่ือความสะดวกในการ
ใชเสนทางบนทางหลวงของประชาชน 

๒. รองรับการสืบคนเสนทางท่ีเช่ือมโยงไทย
เขา 
สูประชาคมอาเซียน โดยใหบริการขอมูล
ระบบท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๑. ศูนยเทคโลยีสารสนเทศ 
๒. สํานักเลขานุการกรม 
๓. กองทางหลวงพิเศษ

ระหวางเมือง 

๑. จํานวนผูเขาใชงานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพ่ือการเดินทางเพ่ิมข้ึนรอยละ 
10 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
ไมนอยกวารอยละ 70 

MA 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๖๕ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด 
โครงการท่ีตอง 
ดําเนินการกอน 

๓. ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธ
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเพ่ืองาน
บริการ โดยสงเสรมิภาพลักษณท่ีด ีแก
ประชาชน และนานาประเทศ 

โครงการท่ี 4.8 
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพ่ืองานบริการ (DOH to 
Travel) 

เพ่ือบํารุงรักษาระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเพ่ือ
งานบริการใหใชงานไดอยางตอเน่ืองอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรเพ่ืองานบริการ 
(DOH to Travel) 

๒. ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเพ่ืองาน
บริการ (DOH to Travel) สามารถ
ทํางานไดอยางตอเน่ืองมากกวารอยละ 
80 

MA 

โครงการท่ี 4.9 
โครงการพัฒนาระบบบริการขอ
อนุญาตกระทําการใดๆ ใน 
เขตทางหลวง (e-Service)  

๑. พัฒนาระบบบริการขออนุญาตกระทําการ
ใดๆ ในเขตทางหลวง เพ่ือขับเคลือ่นการ
บริการประชาชนตามนโยบายภาครัฐ 

๒. เกิดการบูรณาการขอมลูรวมกันของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของภายในกรมทางหลวง
ได 

๓. เกิดการเช่ือมโยงขอมูลพ้ืนฐานประชาชน
จาก 
เลขประจําตัวประชาชน  
13 หลัก ผานระบบ Web Service ของ
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎรได 

สํานักอํานวยความปลอดภัย ๑. มีระบบบริการขออนุญาตกระทําการ
ใดๆ ในเขตทางหลวง เพ่ือขับเคลือ่นการ
บริการประชาชนตามนโยบายภาครัฐ  

๒. มีการบูรณาการและเช่ือมโยงขอมูล
พ้ืนฐานเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
ผานระบบ Web Service ของฐานขอมูล 
ทะเบียนราษฎร 

๓. จํานวนการใหบริการรอยละ 80 
ดําเนินการไดตามเวลาท่ีกําหนดไวของ
มาตรฐานเวลาในกระบวนใหม 

๔. ความพึงพอใจของประชาชน
ผูประกอบการผูใชบริการขออนุญาต
กระทําการใดๆ ใน 
เขตทางหลวงไมนอยกวารอยละ 70 

MA 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๖๖ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด 
โครงการท่ีตอง 
ดําเนินการกอน 

โครงการท่ี 4.10 
โครงการบํารุงรักษาระบบบริหาร
ขอมูลการข้ึนทะเบียนผูรับเหมา
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและความโปรงใส 

เพ่ือทําการบํารุงรักษาระบบบริหารขอมูลการ
ข้ึนทะเบียนผูรับเหมาอิเล็กทรอนิกสฯ ให
สามารถใชงานไดอยางตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักมาตรฐานและ
ประเมินผล 

๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบบริหาร
ขอมูลการข้ึนทะเบียนผูรับเหมา
อิเล็กทรอนิกสฯ 

๒. ระบบบรหิารขอมลูการข้ึนทะเบียน
ผูรับเหมาอิเล็กทรอนิกสฯ ใหสามารถ
ทํางานไดอยางตอเน่ืองมากกวารอยละ 
80 

MA 

โครงการท่ี 4.11 
โครงการพัฒนาการจดทะเบียน
ผูรับเหมาดวยระบบดิจิทัล แบบ
บูรณาการระยะท่ี 1 (ตรวจสอบ
เครื่องมือและเครื่องจักรสําหรับ
ผูปฏิบัติงานภาคสนามผานอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสแบบพกพา) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารขอมูลการ
ข้ึนทะเบียนผูรับเหมาอิเล็กทรอนิกสฯ ให
สามารถใชงานไดอยางตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักมาตรฐานและ
ประเมินผล 

๑. มีระบบบริหารขอมูลการข้ึนทะเบียน
ผูรับเหมาเล็กทรอนิกสฯ 

๒. ความพึงพอใจในการใชงานระบบ
บริหารขอมลูการข้ึนทะเบียนผูรับเหมา
เล็กทรอนิกสฯ 
ไมนอยกวารอยละ 70 

MA 

โครงการท่ี 4.12 
โครงการพัฒนาเว็บไซตกรมทางหลวง
ท่ีทุกคนสามารถเขาถึงได (Web 
Accessibility) 

๑. เว็บไซตกรมทางหลวงมีการพัฒนาใหมี
ความทันสมัย สงเสริมภาพลักษณท่ีดี 
รองรับการนําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ี
นาสนใจ และทุกคนสามารถเขาถึงขอมูล
ได 

๒. รวบรวม จัดเก็บขอมูลขาวสารของกรม
ทางหลวง ท้ังภาษาไทยภาษาอังกฤษ  
ท่ีเก่ียวของกับงานทางหรือเปนขอมูลท่ีมี
ประโยชน มีการจัดทําใหเหมาะสมในการ
เผยแพรผานเว็บไซต 
กรมทางหลวง 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. กรมทางหลวงมีเว็บไซตของกรมทาง
หลวงท่ีทุกคนสามารถเขาถึงได (Web 
Accessibility) 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานไมนอยกวา 
รอยละ 70 

MA 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๖๗ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด 
โครงการท่ีตอง 
ดําเนินการกอน 

๓. ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธ
เว็บไซต 
กรมทางหลวง โดยสงเสริมภาพลักษณท่ีดี 
แกประชาชน และนานาประเทศ 

โครงการท่ี 4.13 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
รองเรียนรองทุกข 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบประสิทธิภาพ
ระบบรองเรียนรองทุกข รองรับรับกับ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับ
ความตองการใชบริการของประชาชน 

สํานักงานเลขานุการกรม  ๑. มีระบบรองเรียนรองทุกขท่ีรองรับการ
เขาใชงานผาน Web Application 
และ Mobile Application  

๒. ความพึงพอใจของผูชงานระบบไมนอย
กวารอยละ 70 

 

โครงการท่ี 4.14 
โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการ
ขอมูลศูนย สําหรับประชาสมัพันธและ
เผยแพรขอมลูแบบบูรณาการ 

เพ่ือการบริหารจัดการการเผยแพรขอมูล
ขาวสารโดยสามารถเช่ือมโยงขอมูลการ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ภายในกรมทาง
หลวงได ใหสามารถเผยแพรประชาสัมพันธ 
ขอมูลขาวสารแกประชาชนไดรวดเร็วและ
ถูกตองมากยิ่งข้ึน ผาน Web Application และ 
Mobile Application 

สํานักงานเลขานุการกรม  ๑. มีระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการ
ขอมูลศูนย สําหรับประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลแบบบูรณาการ 

๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบฯ  
ไมนอยกวารอยละ 70 

MA 

โครงการท่ี 4.15 
โครงการเชากลอง CCTV เพ่ือการ
บริหารจดัการจราจร 

1. มีกลอง CCTV เพ่ือใชในการติดตามขอมูล 
และสภาพการจราจรครอบคลุมเสนทาง
อยางเหมาะสม 

2. มีการติดตั้งและดูแลการทํางานของกลอง 
CCTV ตามเปาประสงคและมีประสิทธิภาพ
สามารถใชงานไดตลอดเวลา 

3. มีระบบเฝาติดตามสภาพการจราจรท่ี
สะดวกและมีประสิทธิภาพ 

กองบังคับการตํารวจ 
ทางหลวง 

1. มีกลอง CCTV ติดตั้งในจุดเปาหมายรอย
ละ 100 

2. กลอง CCTV สามารถใชงานไดในหวง
ระยะเวลาเชาไมนอยกวารอยละ 98 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๖๘ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด 
โครงการท่ีตอง 
ดําเนินการกอน 

4 สามารถใชขอมูลจากกลอง CCTV ในการ
บริหารจัดการกระแสการจราจรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการท่ี 4.16 
โครงการศูนยบริหารการจราจร 
(Traffic Control Centre) 

1. มีระบบตรวจวัดและจัดเก็บขอมูลการจราจร 
และระบบติดตามสภาพการจราจร
ครอบคลุมเสนทางอยางเหมาะสม 

2. มีระบบวิเคราะห และบริหารจดัการจราจร
ในภาพรวมท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. มีศูนยบริหารจดัการจราจรท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารการจราจรใน
เสนทางสายหลักท่ีเปนเสนทางเขา-ออกจาก
กรุงเทพมหานครไปยังภูมิภาคตาง ๆ 

4. สามารถเช่ือมโยงขอมูลกับกรมทางหลวงท่ีมี
ในปจจุบันและสามารถขยายโครงการให
ครอบคลุมพ้ืนท่ีรับผิดชอบไดในอนาคต 

กองบังคับการตํารวจ 
ทางหลวง 

1. มีการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการจราจรท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2.มีระบบตรวจวัด และจัดเก็บขอมูล
การจราจรและระบบวิเคราะหติดตาม
สภาพการจราจรแบบ Real Time และ
สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการ
กระแสการจราจรไดอยางมีประสทิธิภาพ 

3. ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยรวมในเสนทาง
ท่ีมีการบริหารจัดการโดยศูนยบริหาร
จัดการจราจรนอยลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

โครงการท่ี 4.17 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับ
ใชกฎหมายเพ่ือปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนดวยการใชอุปกรณทาง
อิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Enforcement Systems) 

1. มีระบบการตรวจจับ เก็บรวบรวมขอมูล 
ระบบวิเคราะหขอมูล ระบบเครือขาย
เช่ือมโยง และสงผานขอมูลผูขับข่ีท่ีกระทํา
ผิดกฎจราจรเพ่ือการออกใบสั่งจราจรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. ลดการเผชิญหนาระวางเจาหนาท่ีตํารวจ
และประชาชน 

3. ลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี
ดําเนินการลดลงอยางมีนัยสําคญั 

กองบังคับการตํารวจทาง
หลวง 

1. มีระบบตรวจจับผูกระทําผิดกฎหมาย
เก่ียวกับการจราจร อันเปนสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุท่ีเปนเอกภาพ ครอบคลุม 
เช่ือมโยง และมีประสิทธิภาพ 

2. สถิติผูกระทําความผิดในขอหาท่ีตรวจจับ
บริเวณพ้ืนท่ีดําเนินการลดลงอยางมี
นัยสําคัญ 

3. สถิติอุบัติเหตุอันมีสาเหตุจากขอหาท่ี
ตรวจจับ ณ บริเวณพ้ืนท่ีดําเนินการลดลง
อยางมีนัยสําคัญ 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๖๙ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด 
โครงการท่ีตอง 
ดําเนินการกอน 

4. ลดจํานวนผูกระทําผดิกฎจราจรเปาหมายใน
พ้ืนท่ีดําเนินการลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

5. การบังคับใชกฎหมายเปนไปดวยความ
โปรงใส ยุติธรรม เทาเทียม และเปนท่ี
ยอมรับของสังคม 

6. ลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ของประเทศ 

4. สถิติผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บและทรัพยสิน
เสียหายอันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุทางถนน 
ณ บริเวณพ้ืนท่ีดําเนินการลดลงอยางมี
นัยสําคัญ 

โครงการท่ี 4.18 
โครงการศูนยใบสั่งจราจร (Traffic 
Ticket Centre) 

1. มีศูนยบริหารจดัการระบบใบสั่งจราจรอยาง
ครอบคลุมท้ังกระบวนการและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนผูไดรับใบสั่งจราจรไดรับความ
สะดวํา 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย 
4. ลดจํานวนผูกระทําผดิกฎจราจรเปาหมายใน

พ้ืนท่ีดําเนินการลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
5. การบังคับใชกฎหมายเปนไปดวยความ

โปรงใส ยุติธรรม เทาเทียม และเปนท่ี
ยอมรับของสังคม 

6. ลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ของประเทศ 

 1. มีศูนยบริหารจัดการใบสั่งจราจรท่ี
สามารถออกใบสั่ง หนังสือเตือนและ
กระบวนการตอเน่ืองท่ีเก่ียวของกับใบสั่ง
จราจร รองรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบังคับใชกฎหมายเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
ทางถนนดวยการใชอุปกรณทาง
อิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Enforcement Systems) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนผูไดรับใบสั่งจราจรไดรับความ
สะดวก 

3. สถิติผูกระทําความผิดในขอหาท่ีตรวจจับ
บริเวณพ้ืนท่ีดําเนินการลดลงอยางมี
นัยสําคัญ 

4. สถิติอุบัติเหตุอันมีสาเหตุจากขอหาท่ี
ตรวจจับ ณ บริเวณพ้ืนท่ีดําเนินการลดลง
อยางมีนัยสําคัญ 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๗๐ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด 
โครงการท่ีตอง 
ดําเนินการกอน 

5. สถิติผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บและทรัพยสิน
เสียหายอันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุทางถนน 
ณ บริเวณพ้ืนท่ีดําเนินการลดลงอยางมี
นัยสําคัญ 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๗๑ 
 

ตารางท่ี 8-5 ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดาน ICT 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

กลยุทธท่ี 5.1  ปรับเปลี่ยนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
โครงการท่ี 5.1  
โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงลึกแกบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับบุคลากรดานไอที (IT) 
ใหสามารถสนับสนุนการดาํเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การปฏิบัตภิารกิจของหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือรองรับการขยายตัวของการให
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง
และการปรับเปลี่ยนไปสูองคกรดิจทัิล 

๓. เพ่ือสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของกรมทางหลวง ท้ังในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการ 

1. กองฝกอบรม 
2. ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

๑. มีการจัดสรรงบประมาณ หรือ รวม
พิจารณาแหลงเงินงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรดานไอที (IT) ใหมีทักษะ 
ความรู ความสามารถ เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๒. มีจํานวนหลักสูตรฝกอบรม หรือ หัวขอ
วิชาท่ีสามารถพัฒนาทักษะความรูของ
บุคคลากรดานไอที (IT) ท่ีสอดคลอยกับ
ตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ 

๓. รอยละของบุคลากรทางดานไอที (IT) ท่ี
เปนกลุมเปาหมายและจําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน ไดเรียนรูและพัฒนา
ทักษะความรูไมนอยกวารอยละ 50 

๔. บุคลากรทางดานไอที (IT) ท่ีไดผานการ
พัฒนาทักษะความรูสามารถผานเกณฑ
การประเมินไมนอยกวา รอยละ 70 

๕. จํานวนบุคลากรทางดานไอที (IT) ของ
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศมีทักษะ 
ความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในเชิงลกึเพ่ิม
มากข้ึน 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

 

  ๑๗๒ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

โครงการท่ี 5.2  
โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแกผูบริหารของกรมทาง
หลวง 

เพ่ือสนับสนุนใหผูบริหารมีความรู ความเขาใจ
และวิสัยทัศนในการปรับเปลี่ยนกรมทางหลวง
ไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

๑. กองฝกอบรม 
๒. ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑. จํานวนหัวขอวิชาในหลักสูตรท่ีไดมีการ
พัฒนาสําหรับผูบริหาร หรือ ผูเขาสู
ตําแหนงทางการบริหารไดเรียนรูและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร 

๒. รอยละ 70 ของผูบริหารท่ีเขาสูตําแหนง
ทางการบรหิารของกรมทางหลวง มี
ความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการนํา
องคกรไปสูองคกรดิจิทัลจากการพัฒนา
ความรูในหลักสูตรท่ีมีเน้ือหาวิชา
เก่ียวของกับทิศทางการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนองคกรดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓. ผูบริหารกรมทางหลวงสามารถเสนอแนะ
ทิศทางการนําองคกรไปสูองคกรดิจิทัล
และสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใชกับกระบวนงาน
ตางๆ ของกรมทางหลวงเพ่ิมมากข้ึน 

 

โครงการท่ี 5.3  
โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแกบุคลากรท่ัวไป (Non-IT) 
ของกรมทางหลวง 

๑. เพ่ือรองรับรูปแบบการเรยีนรูของบุคลากร
กรมทางหลวงผานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการปรับเปลี่ยนไปสูการเปนองคกร
ดิจิทัล 
 

๑. กองฝกอบรม 
๒. ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑. จํานวนหลักสตูร หรือ หัวขอวิชาท่ีมุงเนน
การพัฒนาทักษะความรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสาํหรับการปฏิบัติงานมีจาํนวน
เพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 
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แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

๒. เพ่ือสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการพัฒนาความรูใหกับบุคลากร
กรมทางหลวงใหสามารถนําความรูไปปรับ
ใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๒. บุคลากรไดเรียนรูและพัฒนาทักษะความรู
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ระบบงานท่ีเก่ียวของในความรับผิดชอบ 
รวมถึงระบบงานอ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือประโยชนตอ
การปฏิบัติงานไดเปนอยางดี เกิดความ
ถูกตองและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

๓. จํานวนบุคลากรท่ีผานการเรียนรู/พัฒนา
ทักษะความรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

โครงการท่ี 5.4 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศสาํหรับการเรียนรูดวย
ตนเอง ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เพ่ือใหบุคลากรกรมทางหลวง สามารถพัฒนา
ศักยภาพดวยการเรียนรูหลักสูตรตางๆ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยไมจําเปนตองเดิน
ทางเขามาอบรมท่ีสวนกลาง 

กองฝกอบรม ๑. มีระบบบริหารจัดการการเรียนรู 
๒. มีจํานวนหลักสูตรท่ีสามารถจัดทํา 

ในลักษณะการเรยีนรูผานระบบออนไลน
ไดเพ่ิมข้ึนจากเดมิ 

๓. รอยละของบุคลากรท่ีเรียนรูหลักสตูร
ตางๆ ผานระบบบริหารจดัการการ
เรียนรูและผานเกณฑประเมินของ
หลักสตูร ไมนอยกวารอยละ 60  
ตามแผนการฝกอบรมดวยหลักสูตร
ออนไลน 
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  ๑๗๔ 
 

แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

โครงการท่ี 5.5 
โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
ขอมูลบุคลากรและระบบบริหารการ
เรียนรูเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของกรม
ทางหลวง (Training Management 
System: TMS & Learning 
management System: LMS) 

๑. เพ่ือใหระบบบรหิารจดัการฝกอบรม
สามารถเขาถึงขอมูลบุคลากรท่ีถูกตอง
และเปนปจจุบันไดอยางสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือใหระบบบรหิารจดัการฝกอบรม
สามารถบริหารจัดการหลักสูตรฝกอบรม/
สัมมนา/การจัดประชุมทางวิชาการ โดย
สามารถติดตามความคืบหนาของการ
ดําเนินงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

๓. เพ่ือใหกองฝกอบรมสามารถวางแผนการ
ฝกอบรมใหกับบุคลากรกรมทางหลวงได
อยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

๔. เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงหลกัสูตร
ตาง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรมทางหลวง รวมถึงตดิตอสื่อสาร
ระหวางเจาหนาท่ี ผูเขารับการฝกอบรม 
และวิทยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กองฝกอบรม ๑. กรมทางหลวงมีระบบบรหิารจดัการ
ขอมูลบุคลากรสาํหรับการพัฒนาความรู
ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมตอเขาถึง
ฐานขอมลูบุคลากรและสามารถนําขอมูล
บุคลากรเพ่ือใชประกอบการทํางานได
อยางรวดเร็วและถูกตอง 

๒. สามารถวางแผนการฝกอบรมไดตาม
ทักษะความรูของบุคลากร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนท่ี
กําหนดไว 

๓. สามารถบูรณาการเพ่ือใชขอมูลรวมกัน
ระหวางกองฝกอบรมและกองการ
เจาหนาท่ี 

๔. ความพึงพอใจของผูใชระบบบริหาร
จัดการฝกอบรม ไมนอยกวารอยละ 70 

๕. สามารถบริหารจัดการหลักสูตรฝกอบรม/
สัมมนา/การจัดประชุมทางวิชาการใหกับ
บุคลากรโดยผานทางระบบบริหารจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการท่ี 5.6 
โครงการพัฒนาทักษะดานระบบรกัษา
ความปลอดภัยบน Cloud 
Computing กรมทางหลวง 

๑. เพ่ิอเพ่ิมศักยภาพดานระบบรักษาความ
ปลอดภัยบน Cloud Computing ให
สามารถสนับสนุนการดําเนินการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติ
ภารกิจของบุคลากรของหนวยงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ๑. รอยละของผูดูแลและรับผดิชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบรกัษา
ความปลอดภัยบน Cloud Computing 
ไดรับการฝกอบรม สมัมนาและ
การศึกษาดูงาน ไมนอยกวารอยละ 80 
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แผนงาน/โครงการ เปาหมาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

๒. เพ่ือรองรับการขยายตัวของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบรกัษา
ความปลอดภัยบน Cloud Computing 
ของกรมทางหลวง และการปรับเปลี่ยน
ไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

๓. เพ่ือสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานระบบรักษาความปลอดภัยบน 
Cloud Computing ท้ังในระดับบริหาร
และปฏิบัติงาน 

๒. บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะ ความรู ความสามารถและ
ทักษะดานระบบรักษาความปลอดภัย
บน Cloud Computing ในเชิงลึกเพ่ิม
มากข้ึน 
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	๒.๑.๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงการลดอุบัติเหตุเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนระบบทางหลวง
	๒.๑.๖.๑๕ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมดูแลการใช้และดำเนินการใดๆ ใน เขตทาง ไหล่ทาง และทางเท้า รวมถึงการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางหลวงอื่นๆ
	๒.๑.๖.๑๖ พัฒนาและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการศึกษาด้านกฏระเบียบ ค่านิยม วินัย ด้านความปลอดภัยระบบทางหลวง
	๒.๑.๖.๑๗ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจราจรและระบบควบคุมติดตามที่เกี่ยวข้อง
	๒.๑.๖.๑๘ พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการอำนวยความปลอดภัยบนระบบทางหลวง
	๒.๑.๖.๑๙ พัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร์รวมถึงการพัฒนาแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
	๒.๑.๖.๒๐ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการพัสดุ การบริหารเครื่องจักร การประชาสัมพันธ์และดำเนินการขององค์กร
	๒.๑.๖.๒๑ พัฒนาและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร
	๒.๑.๖.๒๒ พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับการต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทำงาน
	๒.๑.๖.๒๓ พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางดำเนินงาน ให้ทันต่อบริบทของสังคมโลก
	๒.๑.๖.๒๔ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการข้อร้องเรียน การจัดการสิ่งแวดล้อม การมี
	ส่วนร่วมกับท้องถิ่น และระบบบริหารจัดการ บนพื้นฐานของระบบธรรมาภิบาล
	๒.๒ โครงสร้างองค์กรของกรมทางหลวง
	รูปที่ ๒-๒ โครงสร้างของกรมทางหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
	บทที่ ๓
	การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	๓.๑ สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงในปัจจุบัน
	๓.๑.๑ ด้านการบริหารจัดการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
	รูปที่ ๓-๑ โครงสร้างการบริหารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
	๓.๑.๒ ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
	๓.๑.๓ ด้านระบบงานสารสนเทศ
	๑) ความยุ่งยากในการดูแลบำรุงรักษาระบบ และการพัฒนาต่อยอด
	๒) จำเป็นต้องมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความรอบรู้หลายอย่างเพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบ และพัฒนาระบบงานต่อยอด ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับหน่วยงานราชการ
	๓) ต้องจัดจ้างบริษัทเอกชนมาทำหน้าที่แทน (Outsource) เพราะบุคลากรไม่เพียงพอ
	๔) การรวมข้อมูล (Data Consolidate) ทำได้ยาก
	๕) เกิดปัญหาความสอดคล้องและน่าเชื่อถือ (Data Integrity) ในระบบที่ต้องนำข้อมูลมาสรุปรวมเพื่อจัดทำรายงาน หรืออ้างอิง เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บหลายแหล่ง
	๓.๑.๔ ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร
	รูปที่ ๓-๒ การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกรมทางหลวง
	รูปที่ ๓-๓ แผนผังระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง (Network Diagram)
	ตารางที่ ๓-๑ การเข้าใช้บริการเครือข่ายของหน่วยงานภูมิภาค
	๓.๑.๕ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	๑) มีการออกบันทึกเวียนแจ้งเตือนเมื่อมีภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์เกิดขึ้น
	๒) มีอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามในระบบเครือข่ายหลายชนิดโดยสังเขป คือ อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่าย อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย อุปกรณ์ตรวจสอบสถานะเครือข่าย อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บ Log และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายผ่านทา...
	๓) มีแผนสำรองฉุกเฉินด้านสารสนเทศในการรับมือสถานการณ์ต่างๆ โดยมีแผนหลัก  ๒ แผน คือ แผนอัคคีภัยและแผนไฟฟ้าดับ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน มีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่กำหนด
	๔) มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้กรอบ ISO 27002 ในการทำเอกสาร มีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่กำหนด
	๕) สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป พบว่าบางหน่วยงานยังมีการใช้งานระบบปฏิบัติการเก่าที่ทางบริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตและยุติการปรับปรุงแล้ว เช่น Window XP, Window 7 โดยสาเหตุที่ยังคงใช้ระบบปฏิบัติการเดิม เนื่องจากจำเป็นต้องใช้กับบางระบบงานของ กรมทางหลวง ซึ่...
	๓.๑.๖ สถานภาพของศูนย์ข้อมูล/ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมดของกรมทางหลวง
	๓.๑.๗ การให้บริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร
	๑) การบูรณาการข้อมูล หากเป็นในระดับหน่วยงานย่อยในกรมทางหลวงที่มีกระบวนงานต่อเนื่องหรือสนับสนุนกัน ก็สามารถออกแบบเป็นระบบสารสนเทศเดียวกันได้ โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ในลักษณะนี้ต้องเกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นพร้อมกันของหน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน และพัฒนาฐา...
	๒) ในกรณีการพัฒนาระบบสารสนเทศเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสามารถทำได้โดยผ่านระบบบริการข้อมูลเช่น Web-service หรือ Service Oriented Architecture (SOA) ซึ่งกรมทางหลวงจะจัดเตรียมขั้นตอนในการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลไว้
	๓.๑.๘ สถานภาพด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมทางหลวง
	๓.๑.๘.๑ สำนักแผนงาน
	๑) ระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet)
	สำหรับเก็บข้อมูลการก่อสร้างและความก้าวหน้าของงานก่อสร้างเพื่อติดตามแผนงานพัฒนาทางหลวง โครงการขนาดใหญ่
	 ข้อมูลแผนงานพัฒนาทางหลวง
	 ข้อมูลการก่อสร้าง
	๒) ระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง (HRIS)
	สำหรับเก็บข้อมูลประวัติและรายละเอียดต่างๆ ของสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
	๓.๑.๘.๒ สำนักบริหารบำรุงทาง
	มีภารกิจหลักคือ งานบำรุงรักษาทางหลวง เช่น งานบำรุงปกติ (Routine Maintenance) คืองานดูแลรักษาทางหลวงทั้งโครงข่าย (๖๕,๔๗๐ กิโลเมตร) ที่ต้องดำเนินการเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้ทางหลวงสามารถใช้งานได้ดี ป้องกันไม่ให้ทางหลวงเสื่อมสภาพก่อนเ...
	๑) ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet)
	สำหรับเก็บข้อมูลประวัติและรายละเอียดต่างๆ เช่น หมายเลขทางหลวงของสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
	๒) ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน (EMS)
	สำหรับเก็บข้อมูลและตรวจสอบรายงานสภาพการจราจร รายงานเหตุการณ์ภัยพิบัติ รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางเลี่ยง
	๓) ระบบศูนย์ปฏิบัติการงานบำรุงทาง (Warroom)
	สำหรับตรวจสอบและรายงานข้อมูลงานบำรุงทาง
	๔) ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอกเขตทาง
	สำหรับเก็บข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางของสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
	๓.๑.๘.๓ สำนักอำนวยความปลอดภัย
	มีภารกิจงานหลัก คือ วางแผน สำรวจและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวง ศึกษา พัฒนา จัดทำมาตรฐานและสัญญาณควบคุมการจราจร ที่ใช้กับงานทาง และกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร การลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในเขตทางหลวง ตลอดจน...
	๑) ระบบ CCTV ปริมาณจราจร
	สำหรับสำรวจข้อมูลการจราจร ทั้งช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาล ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
	๒) ระบบข้อมูลอุบัติเหตุ (HAIMS)
	สำหรับรายงานอุบัติเหตุ แขวงทางหลวง โดยจะกรอกรายงานเฉพาะ สายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ
	๓) ระบบสารสนเทศปริมาณจราจรบนทางหลวง (TIMS)
	ข้อมูลการสำรวจปริมาณจราจรบนทางหลวงและการบูรณาการระบบฐานข้อมูลจราจรที่มีอยู่ เพื่อใช้งานภารกิจบริหารจัดการของกรมทางหลวง
	๔) ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (HSMS)
	การบูรณาการฐานข้อมูลด้านงานทางที่เกี่ยวข้องกับงานอำนวยความปลอดภัย
	๓.๑.๘.๔ สำนักก่อสร้างสะพาน
	มีภารกิจงานหลักคือ กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาสะพาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
	๑) ระบบบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน (BMMS)
	สำหรับเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลประเภทสะพาน สภาพสะพาน อายุสะพาน รวมถึงการค้นหาสะพาน
	๒) ระบบติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะพานและบูรณะสะพาน (IWIP)
	สำหรับเก็บข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะพานและบูรณะสะพานที่ดำเนินงานตามแผน และดำเนินงานช้ากว่าแผน
	๓.๑.๘.๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
	มีภารกิจงานหลักคือ จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษา แ...
	๑) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานบริการทางหลวง (DOH to Travel)
	สำหรับให้บริการด้านการคมนาคม ซึ่งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้บริการข้อมูลด้านการคมนาคมแก่บุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เช่น การให้บริการสอบถามระยะทาง การวิเคราะห์เส้นทางเพื่อเดินทาง สถานที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น
	๓.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพด้าน ICT ของกรมทางหลวง (SWOT Analysis)
	๓.๒.๑ บทวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ภายในองค์กร
	ตารางที่ ๓-๒ วิเคราะห์และประเมิน ปัจจัยภายใน วิเคราะห์และประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบ (S จุดแข็ง , W จุดอ่อน)
	๓.๒.๒ บทวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งปัจจัยหรืออิทธิพลจากภายนอก ที่มีผลกระทบต่อด้าน ICT ขององค์กร
	ตารางที่ ๓-๓ ผลการประเมินโอกาสและภัยคุกคาม แบ่งตามองค์ประกอบหลักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก (O โอกาส , T ภัยคุกคาม)
	๓.๒.๓ วิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ภายในองค์กรในภาพรวม
	บทที่ ๔
	การออกแบบในภาพรวม
	เชิงหลักสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	(Conceptual Design Report)
	๔.๑ กรมทางหลวงกับทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ
	๔.๒ การออกแบบในภาพรวม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง
	๔.๒.๑ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
	๔.๒.๑.๑ การพัฒนาระบบเครือข่ายกรมทางหลวง
	๑) สถานภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
	การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง ดังแสดงในรูปที่ ๔-๑
	รูปที่ ๔-๑ การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันของกรมทางหลวง
	๒) แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง
	รูปที่ ๔-๒ แนวคิดการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทางหลวง
	๔.๒.๑.๒ การพัฒนาระบบเครือข่ายส่วนกลาง
	ในส่วนของเทคโนโลยีระบบเครือข่าย มีรายละเอียดดังนี้
	๑) ระบบขององค์กรในปัจจุบัน เลือกใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ Ethernet ที่ปัจจุบันรองรับอัตราเร็วได้ทั้ง ๑, ๑๐, ๔๐ และ ๑๐๐ กิกะบิตต่อวินาที ในกรณีที่ต้องการอัตราเร็วที่สูงขึ้น แต่ยังไม่ต้องการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่า สามารถเพิ่มความเร็วในการเชื่อ...
	๒) การออกแบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายขององค์กรจะแบ่งเครือข่ายออกเป็นส่วนๆ ตามรูปแบบการใช้งาน การให้บริการ การติดตั้งของอุปกรณ์ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทำหน้าหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
	(๑) Virtual Private Network (VPN)
	(๒) Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS)
	(๓) Next Generation Network Firewall
	(๔) Web Application Firewall (WAF)
	(๕) Web Service Security Gateway
	(๖) Database Firewall
	๓) เทคโนโลยีระบบเครือข่ายใช้สาย สายนำสัญญาณของระบบเครือข่ายองค์กรในปัจจุบันจะเลือกใช้สายใยแก้วนำแสง แบบ Single Mode 9/125 ตามมาตรฐาน OS1 หรือ OS2 เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตต่อวินาที ที่ระยะทางไม่ม...
	๔) เทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สาย ปัจจุบันนี้ระบบเครือข่ายองค์กรจะมีการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อให้บริการกับบุคลากรในการทำงาน ระบบเครือข่ายไร้สายที่นิยมติดตั้งกันจะเป็น ระบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11n ที่ทำงานที่ความถี่ ๒.๔ หรือ ๕ จิกะเ...
	๔.๒.๑.๓ สถานภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานส่วนกลางในปัจจุบัน
	๑) กรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างอาคารต่างๆ เข้าหากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรูปที่ ๔-๓ โดยใช้เทคโนโลยี ดังนี้
	(๑) ระบบเครือข่ายใช้สายแบบสายใยแก้วนำแสง แบบ Single Mode 9/125 ตามมาตรฐาน OS2 เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตต่อวินาที ที่ระยะทางไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตรได้ และในปัจจุบันมีการใช้งานที่อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตต่...
	(๒) สายใยแก้วนำแสง แบบ Multi Mode 50/125 ตามมาตรฐาน OM3 เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตต่อวินาที ที่ระยะทางเกิน ๓๐๐ เมตรได้ และในปัจจุบันมีการใช้งานที่อัตราเร็ว ๒ กิกะบิตต่อวินาทีแล้ว โดยมีการเชื่อมต่อ...
	(๓) กรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในอาคาร โดยใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายใช้สายแบบสายทองแดงคู่ตีเกลียว แบบ UTP ตามมาตรฐาน Category 6 เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว ๒ กิกะบิตต่อวินาที ที่ระยะทางไม่เกิน ๑๐๐ เมต...
	(๔) กรมทางหลวงมีการติดตั้งและให้บริการเครือข่ายไร้สายในทุกอาคารของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการกับบุคลากรในการทำงานแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ความต้องการในการใช้งานเพื่อการบริการและการทำงานทั้งหมด ระบบเครือข่ายไร้สายที่ติดตั้งเป็นระบบเครือข่ายไร้สายต...
	รูปที่ ๔-๓ การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างอาคาร
	๔.๒.๑.๔ แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานส่วนกลางในอนาคต
	๑) เพื่อให้ระบบเครือข่ายของกรมทางหลวงเป็นระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการทำงานมากยิ่งขึ้น ควรเพิ่มอัตราเร็วในการเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่เป็นการเชื่อมต่อแบบ ๑ กิกะบิตต่อวินาทีเป็นการเชื่อมต่อแบบ ๑๐ กิกะบิตต่อวินาที และควรเพิ่มอัตราเร็วในการเ...
	๒) เพื่อให้ระบบเครือข่ายไร้สายของกรมทางหลวงเป็นเครือข่ายที่รองรับการทำงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ควรติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่การทำงานของบุคลากรทั้งหมด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านอุปกรณ...
	๔.๒.๑.๕ สถานภาพระบบเครือข่ายส่วนกลางในปัจจุบัน
	๑) ระบบเครือข่ายส่วนกลางของกรมทางหลวง มีการจัดโซนของระบบเครือข่ายเพื่อติดตั้งและให้บริการในส่วนต่างๆ ตามรูปที่ ๔-๔
	รูปที่ ๔-๔ การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายส่วนกลางในปัจจุบัน
	๔.๒.๑.๖ แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายส่วนกลางในอนาคต
	รูปที่ ๔-๕ แนวคิดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายส่วนกลาง
	๔.๒.๑.๗ การพัฒนาระบบเครือข่ายของหน่วยงานภูมิภาค
	๑) ระบบเครือข่ายของสำนักงานทางหลวงตามรูปที่ ๔-๖ มีระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกรมทางหลวงเพื่อรองรับการใช้งานสารสนเทศกรมทางหลวง ที่อัตราเร็ว ๑ เมกะบิตต่อวินาที เครือข่ายกระทรวงคมนาคมเพื่อรองรับการใช้งานอินเท...
	รูปที่ ๔-๖ ระบบเครือข่ายสำนักงานทางหลวงปัจจุบัน
	๒) ระบบเครือข่ายของแขวงทางหลวงตามรูปที่ ๔-๗ เป็นระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกรมทางหลวง เพื่อใช้รองรับการใช้งานสารสนเทศกรมทางหลวง ที่อัตราเร็ว ๒ เมกะบิตต่อวินาที เครือข่ายกระทรวงคมนาคมเพื่อรองรับการใช้งานอินเทอ...
	รูปที่ ๔-๗ ระบบเครือข่ายของแขวงทางหลวงปัจจุบัน
	๓) ระบบเครือข่ายของหมวดทางหลวงตามรูปที่ ๔-๘ ส่วนมากระบบเครือข่ายมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการจัดหาเอง เพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศกรมทางหลวง โดยเป็นระบบแบบ ADSL หรือ FTTx ที่อัตราเร็ว ๑๒-๒๔ เมกะบิตต่อวินาที
	รูปที่ ๔-๘ ระบบเครือข่ายหมวดทางหลวงปัจจุบัน
	๔.๒.๑.๘ แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภูมิภาคในอนาคต
	๑) เพื่อให้ระบบเครือข่ายของสำนักงานทางหลวง เป็นระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการทำงานมากยิ่งขึ้น ควรบูรณาการระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อเข้าสำนักงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกรมทางหลวงแบบ MPLS ที่อัตราเร็ว ๔-๘ เมกะบิตต่อวินาที เครือข่ายกระ...
	รูปที่ ๔-๙ แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายสำนักงานทางหลวง
	๒) เพื่อให้ระบบเครือข่ายของแขวงทางหลวง เป็นระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการทำงานมากยิ่งขึ้น ควรบูรณาการระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อเข้าสำนักงานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย กรมทางหลวงแบบ MPLS ที่อัตราเร็ว ๔-๘ เมกะบิตต่อวินาที เครือข่ายกระทรวง...
	รูปที่ ๔-๑๐ แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายแขวงทางหลวง
	๓) เพื่อให้ระบบเครือข่ายของหมวดทางหลวงเป็นระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการทำงานมากยิ่งขึ้น กรมทางหลวงควรดำเนินการจัดหาบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสำนักงานให้หมวดทางหลวง โดยดูจากพื้นที่ตั้งของสำนักงานกับผู้ให้บร...
	รูปที่ ๔-๑๑ แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายหมวดทางหลวง
	๔.๒.๒ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
	๔.๒.๒.๑ การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายในส่วนกลาง
	๑) เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยเครือข่าย
	(๑) SSL Accelerator/Load Balancer เป็นอุปกรณ์ Load Balance ที่สามารถทำฟังก์ชันเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับการรับส่งข้อมูลผ่านทาง Web Browser ที่ใช้โปรโตคอล HTTPS (High Text Transfer Protocol Secure) เว็บไซต์ส่วนมากเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมโดยกา...
	(๒) SSL VPN (Secure Socket Layer Virtual Private Network) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำฟังก์ชันเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับการรับส่งข้อมูลผ่านทาง VPN โดย VPN นั้นเกิดจากการสร้างเครือข่ายขององค์กรขึ้นมาทับซ้อนบนเครือข่ายสาธารณะ ซึ่งเรียกว่าเครือข่ายเสมือนหรือ Vir...
	(๓) Firewall แบ่งเป็น ๓ ประเภทหลักดังนี้
	 Network Firewall เป็น Firewall ที่เน้นทางด้าน Throughput ดังนั้นการป้องกันหรือดักจับผู้บุกรุกจะให้ความสำคัญไม่เกินโปรโตคอลชั้นที่ ๔ ของ OSI (Open System Interconnection) สามารถเปรียบเทียบได้เป็นตะแกรงที่กรองวัสดุขนาดกลางถึงใหญ่ เป็นอุปกรณ์ที่วางไว้ใ...
	 Application Firewall เป็น Firewall ที่เน้นทางด้านความละเอียดในการอ่านข้อมูลทุกๆ แพ็กเก็ตและให้ความสำคัญถึงโปรโตคอลชั้นที่ ๗ (ซึ่งเป็นชั้นบนสุด) ของ OSI จากการที่ต้องพิจารณาถึงโปรโตคอลชั้นที่ ๗ จึงทำให้ Throughput อาจด้อยกว่า Network Firewall แต่มีคว...
	 Database Firewall จัดเป็น Application Firewall ประเภทหนึ่งที่มีคุณลักษณะเฉพาะทาง กล่าวคือ ใช้ในการป้องกันและตรวจจับทุกๆ แพ็คเก็ตที่เข้าไปและออกจาก Database Server เป็น Firewall ที่ตรวจสอบรูปแบบภัยคุกคามหรือที่เรียกว่า Signature ซึ่งอยู่ในรูป SQL sta...
	(๔) IDP (Intrusion Detection and Prevention) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนในระบบเครือข่ายและถ้าขั้นตอนเหล่านั้นเป็นภัยคุกคามก็จะทำการแจ้งเตือนและหยุดยั้งการกระทำทุกอย่างที่เป็นภัยคุกคาม ความแตกต่างระหว่าง Pure Firewall กับ...
	(๕) Network Management เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ วิเคราะห์การจราจรในระบบเครือข่าย รวบรวม Firewall Log พร้อมกับใช้เป็นข้อมูลในปรับปรุงความมั่นคงในระบบเครือข่าย ใช้บริหารจัดการอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย ใช้ในการทำ Configurat...
	(๖) Network Policy Enforcement เป็นระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันเพื่อการบังคับใช้นโยบายในระบบเครือข่าย  คำว่า “นโยบาย” ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กรซึ่งอาจเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้ เช่น บางองค์กรใช้เฉพาะควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้า...
	(๗) Threat Intelligence เป็นระบบที่ใช้ตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามที่เรียกว่า APT (Advanced Persistent Threat) ที่เรียกว่าเป็นระบบเพราะเป็นการทำงานที่ผสมผสานระหว่างอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในองค์กรกับข้อมูลที่รวบรวมจากทั่วโลกที่อาจมาจากสื่อสังคม (Social Medi...
	(๘) Vulnerability Scanner เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการค้นหาจุดอ่อนภายในระบบเครือข่ายซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถตรวจสอบได้ถึงระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน เช่น Web Content Management
	(๙) Penetration Testing เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบความแข็งแกร่งของระบบเครือข่ายซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ในการทดลองความตระหนักรู้ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ของบุคลากรในองค์กรได้ เช่น สร้างเพจปลอม ส่งอ...
	๒) ระบบเครือข่ายส่วนกลาง
	รูปที่ ๔-๑๒ แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายในส่วนกลาง
	๓) การเข้าถึงระบบเครือข่ายของบุคลากร
	รูปที่ ๔-๑๓ แนวคิดการออกแบบการเข้าถึงระบบเครือข่ายของบุคลากร
	๔.๒.๒.๒ การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
	๑) เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ส่วนสำคัญที่ทำงานอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์คือ ระบบดำเนินการและแอปพลิเคชัน ทั้ง ๒ ส่วนนี้ต้องได้รับการ update patch อย่างสม่ำเสมอซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลารับประกันและ/หรือการบำรุงรักษา ระบบสามารถกำหนดให้ทำการ update แบบอัตโนมัติได้โด...
	๒) เครื่องผู้ใช้งาน (Client) เป็นจุดที่ถูกโจมตีได้ง่ายที่สุด จากเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถแบ่งเครื่องผู้ใช้งานออกเป็น ๓ ประเภทหลักๆ ดังนี้
	(๑) เครื่อง Desktop ถึงแม้ว่าระบบดำเนินการและแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องผู้ใช้งานจะต่างกัน แต่สามารถใช้ แนวทางการป้องกันแบบเดียวกันได้ สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมสำหรับเครื่อง Desktop คือพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เช่น การดาวน์โหลดซอฟต์แว...
	(๒) เครื่อง Notebook ใช้วิธีการเดียวกับเครื่อง Desktop แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือการเข้ารหัสลับข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเครื่อง ทั้งนี้เนื่องจากอาจมีการนำเครื่องออกไปใช้นอกสถานที่ เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลจึงต้องเข้ารหัสลับ ในกรณีทำเครื่องหายและเครื...
	(๓) อุปกรณ์พกพา ไม่ว่าอุปกรณ์พกพาจะเป็นของส่วนบุคคลหรือขององค์กร ก็จำเป็นต้องใช้ Policy Enforcement ในลักษณะเช่นเดียวกับเครื่อง Notebook แต่อาจมีความแตกต่างในเรื่องของ User Interface เพราะสภาพแวดล้อมและการประยุกต์ใช้งานแตกต่างกัน
	๔.๒.๒.๓ ความมั่นคงปลอดภัยในระดับบุคคล
	๔.๒.๓ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเก็บข้อมูล
	๔.๒.๓.๑ เทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์
	รูปที่ ๔-๑๔ สถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมเมื่อเทียบกับสถาปัตยกรรม Hyperconvergence
	๔.๒.๓.๒ ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
	รูปที่ ๔-๑๕ การให้บริการของระบบคลาวนด์
	๔.๒.๓.๓ เทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
	๑) Window Based System การใช้งานของ Windows-Based ยังคงมีอยู่ต่อไปแต่จะอยู่บน Platform ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น Tablet Computer นอกเหนือจาก Desktop และ Notebook  แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ Windows License และ MS Office Licenses ที่จำเป็นต้องจัดหาให้เพ...
	๒) Mobile Based System จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้อุปกรณ์หลายอย่างมีความสามารถมากขึ้น นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมการทำงานก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จากแอปพลิเคชันที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์หรือ Desktop กลายมาเป็น Cloud Application ความสามารถในการประมวลผล...
	(๑) Tablet มีระบบปฏิบัติการ ๓ ค่ายหลัก คือ Windows, Android และ iOS สิ่งที่เกิดขึ้นคือ แอปพลิเคชันจะเป็นลักษณะ SaaS (Software as a Services) อุปกรณ์ประเภทนี้จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาในเรื่องของระบบดำเนินการ แต่สิ่งที...
	(๒) Smart Phone มีลักษณะเช่นเดียวกับ Tablet ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยระบบปฏิบัติการหลัก มี ๒ ค่าย คือ Android และ iOS
	(๓) Chrome Book เป็นอุปกรณ์ของค่าย Android ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับ Cloud Application ในลักษณะ SaaS โดยเฉพาะปัจจุบันยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักแต่ในอนาคตอันใกล้มีแนวโน้มจะเป็นคู่แข่งสำคัญของ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบเดิมๆ
	๓) Virtual Desktop Infrastructure (VDI) เป็นเทคโนโลยีที่ย้ายสถานะและ Content ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ไปไว้บน Cloud เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานไปพร้อมๆ กับบริการด้านความพร้อมใช้ เพราะไม่ว่าผู้ใช้งานจะทำงานจากที่ไหนก็ตาม จะเสมือนหน...
	๔.๒.๔ ด้านระบบสารสนเทศ
	๔.๒.๔.๑ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
	๑) Web Based Application
	๒) Web Responsive
	๓) User Interface/User Experience Design (UI/UX)
	๔) Mobile Application
	(๑) Online : Web Responsive
	(๒) Offline : Mobile Native Application
	๕) Offline: Hybrid Application
	(๑) ประหยัดทรัพยากรในขั้นตอนการพัฒนา เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรบุคคลอย่างโปรแกรมเมอร์ เป็นต้น
	(๒) เป็นการพัฒนาแบบ Cross-Platform สามารถพัฒนาโดยใช้ชุดคำสั่งหรือภาษาใดภาษาหนึ่ง ให้สามารถใช้งานได้ในหลายระบบปฏิบัติการ
	(๓) การใช้ฟังก์ชันการทำงานของ Platform นั้นๆ อาจทำได้ไม่เต็มที่ และมีประสิทธิภาพการทำงานในบางฟังก์ชันด้อยกว่าการพัฒนาแบบ Native
	(๔) หากต้องการเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานแบบ Native ต้องพัฒนาส่วนเสริม (Extention) ซึ่งก็ต้องพัฒนาร่วมกันระหว่างภาษาที่เป็น Native และ Hybrid
	(๕) ในด้าน UX ( User Experience ) แอปพลิเคชันแบบ Hybrid จะต้องพัฒนาใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ใกล้เคียงกับ System interface components ของระบบปฏิบัติการนั้นๆ มากที่สุด
	(๖) ในการพัฒนาเว็บไซต์ หรือเว็บแอปพลิเคชัน จะแยกการพัฒนาออกเป็น ๒ ฝั่ง คือฝั่ง Client และฝั่ง Server โดย ฝั่ง Client จะทำหน้าที่ติดต่อรับส่งข้อมูลกับ Server มาแสดงผลบน Browser โดยฝั่ง Client มีภาษาที่ใช้พัฒนาหลักเช่น

	รูปที่ ๔-๑๖ วิวัฒนาการของ HTML
	๖) Service Oriented Architecture
	รูปที่ ๔-๑๘ การเชื่อมโยงระหว่างระบบโดยไม่มีระบบกลางรองรับ
	ที่มา : http://www.uml.org.cn/net/200705283.asp
	๗) แนวคิดของระบบ SOA
	(๑) Resource Layer ซึ่งเป็นชั้นของระบบโครงสร้างไอทีต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น ระบบฐานข้อมูล Oracle ระบบโซลูชัน SAP หรือ PeopleSoft เป็นต้น
	(๒) Service Layer ซึ่งเป็นชั้นของส่วนประกอบเซอร์วิสต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนประกอบเซอร์วิสเหล่านี้จะพัฒนามาจากโมดูล (Module) ต่างๆ ที่ทำงานบน Resource Layer เช่นโมดูลของฐานข้อมูล Oracle โมดูลของระบบโซลูชัน SAP หรือ PeopleSoft และโมดูลของโป...
	(๓) Process Layer ซึ่งเป็นชั้นของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ที่พัฒนาขึ้นมาจากส่วนประกอบเซอร์วิสต่างๆ
	(๔) Access Layer ซึ่งเป็นชั้นของการเรียกใช้กระบวนการทางธุรกิจที่พัฒนาขึ้น โดยอาจผ่านทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)
	๘) ระบบ SOA จะมีคุณลักษณะที่สำคัญหลักๆ ดังนี้
	(๑) การติดต่อสื่อสารระหว่างเซอร์วิส จะใช้เอกสารที่เป็น XML ที่นิยามผ่าน XML Schema (.xsd) ทำให้ไม่จำเป็นต้องทราบรายละเอียดของแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของเซอร์วิสที่ใช้อยู่
	(๒) เซอร์วิสจะมีตัวเชื่อมต่อ (Interface) ที่อธิบายเซอร์วิส เช่น Service Name, Input Parameter, Output Parameter และข้อมูลอื่นๆ ในรูปแบบของไฟล์ XML ทำให้ไม่ขึ้นกับแฟลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่เซอร์วิสนั้นใช้อยู่ โดยมากมักจะใช้มาตรฐาน WSDL (Web Service Descr...
	(๓) โปรแกรมประยุกต์ (Application) หรือกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ สามารถพัฒนาขึ้นมาจากการใช้เซอร์วิสเดิมที่มีอยู่ ซึ่งมาตรฐานที่นิยมใช้คือ WS-BPEL (Web Service Business Process Execution Language)
	(๔) SOA จะมี Registry ในการเก็บเซอร์วิสต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่ง Registry จะทำหน้าที่เหมือนไดเร็กทอรี่ของเซอร์วิส โดยโปรแกรมประยุกต์หรือกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ จะค้นหาและเรียกใช้เซอร์วิสจาก Registry นี้ มาตรฐานที่ใช้ในการเก็บ Registry ที่นิยมใช้คือ UDDI (U...
	(๕) เซอร์วิสแต่ละตัวจะมีส่วนการควบคุมคุณภาพที่เป็น QoS (Quality of Service) อาทิเช่นการควบคุมความปลอดภัยด้าน Authentication, Authorization, Reliable Message และ Policy
	รูปที่ ๔-๑๙ การพัฒนาระบบที่อิสระต่อกัน
	ที่มา : http://akioz.com/soa-enterprise-architecture
	รูปที่ ๔-๒๐ การเชื่อมโยงระหว่างระบบผ่านช่องทางระบบบริการกลาง (Enterpirse Service Bus)
	ที่มา : http://www.uml.org.cn/net/200705283.asp
	รูปที่ ๔-๒๑ การทำงานของระบบงานย่อยที่ผ่านระบบบริการกลาง
	๙) ประโยชน์ของการพัฒนา SOA
	(๑) สามารถเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ
	(๒) ระบบไอทีสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย
	(๓) การลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า
	(๔) การทำงานของส่วนงานและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกันมากขึ้น
	๔.๒.๔.๒  แนวคิดการจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
	รูปที่ ๔-๒๒ แนวคิดการจัดการระบบสารสนเทศ
	๑) Core layer หรือภารกิจหลัก เช่น ระบบบำรุงทาง เป็นต้น
	๒) Base layer ภารกิจพื้นฐาน เช่น ระบบการเงิน แผนงบประมาณและการเงิน ระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น
	๓) Business และ Support layer เช่น งานสนับสนุน ระบบเรียนรู้ภายในองค์กร (KM) เป็นต้น
	๔) Service layer เช่น งานบริการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริการ เป็นต้น
	๔.๒.๔.๓ การกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
	รูปที่ ๔-๒๓ ความหลากหลายของระบบงานสารสนเทศ
	๑) ระบบงานสารสนเทศขนาดเล็ก-กลาง ควรจำกัดภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเหลือเพียง ๒ ภาษาที่มีศักยภาพรองรับการทำงานและผู้ดูแลระบบคุ้นเคยสามารถพัฒนาต่อเนื่อง รวมทั้งจำกัดกรอบวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Framework) เลือกระบบปฏิบัติการและระบบจัดการฐานข้อมูลให้เหมาะสม  ด...
	๒) ระบบงานสารสนเทศขนาดใหญ่ ควรระบุภาษาที่ใช้ในการพัฒนาที่มีศักยภาพรองรับการทำงานจากผู้ใช้จำนวนมาก รองรับการขยายหรือเพิ่มฟังก์ชันงานที่ต้องสนับสนุนได้ง่าย และผู้ดูแลระบบคุ้นเคย สามารถพัฒนาต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดกรอบวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Framework) เล...
	รูปที่ ๔-๒๕ ภาพแสดงระบบงานสารสนเทศขนาดใหญ่
	๔.๒.๔.๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
	รูปที่ ๔-๒๖ จัดเก็บฐานข้อมูลแยกกันอยู่ตามระบบงานสารสนเทศ
	รูปที่ ๔-๒๗ ความซับซ้อนในการที่ระบบสารสนเทศใช้งานหรืออ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศอื่น
	รูปที่ ๔-๒๘ ระบบสารสนเทศที่มี Platform ต่างกันแต่ใช้ฐานข้อมูลกลางเดียวกัน
	รูปที่ ๔-๒๙ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานต่างกันแต่ใช้ฐานข้อมูลกลางเดียวกัน
	๔.๒.๔.๕ การบูรณาการระบบงานสารสนเทศ
	รูปที่ ๔-๓๐ ระบบงานสารสนเทศที่อิสระต่อกัน
	๔.๒.๔.๖ แนวคิดในการบูรณาการระบบงานสารสนเทศ
	๑) การวางระบบตาม Conceptual Model ตามลำดับชั้นของ SOA
	(๑) Resource Layer หรือ Database/Content layer Tier เป็นชั้นของระบบโครงสร้างไอทีต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น ระบบฐานข้อมูล ข้อมูลอื่น  เป็นต้น
	(๒) Service Layer หรือ Business Service Tier และ Enterprise Service Bus (ESB) เป็นชั้นของส่วนประกอบเซอร์วิสต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนประกอบเซอร์วิสเหล่านี้จะพัฒนามาจากโมดูล (Module) ต่างๆ ที่ทำงานบน Resource Layer
	(๓) Process Layer ซึ่งเป็นชั้นของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ที่พัฒนาขึ้นมาจากการส่วนประกอบเซอร์วิสต่างๆ
	(๔) Access Layer หรือ Presetation Tier ซึ่งเป็นชั้นของการเรียกใช้กระบวนการทางธุรกิจที่พัฒนาขึ้น โดยอาจเรียกใช้เซอร์วิสจาก Web Application ผ่านทางเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)
	๒) กำหนดมาตรฐานข้อมูลสำหรับติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนระหว่างบริการ เช่น เอกสารที่เป็น XML ที่มีนิยามผ่าน XML Schema (.xsd)
	๓) กำหนดเซอร์วิส โดยจะมีตัวเชื่อมต่อ (Interface) ที่อธิบายเซอร์วิส เช่น Service Name, Input Parameter, Output Parameter และข้อมูลอื่นๆ ในรูปแบบของไฟล์ XML โดยใช้มาตรฐาน WSDL (Web Service Description Language) ในการอธิบายเซอร์วิส
	๔) กำหนดให้โปรแกรมประยุกต์ (Application) หรือกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ สามารถพัฒนาขึ้นมาจากการใช้บริการเดิมที่มีอยู่ ซึ่งมาตรฐานที่นิยมใช้คือ WS-BPEL (Web Service Business Process Execution Language)
	รูปที่ ๔-๓๑ แนวทางในการบูรณาการระบบงานสารสนเทศ
	๔.๒.๔.๗ Enterprise Data Warehouse
	รูปที่ ๔-๓๒ Enterprise Data Warehouse
	ที่มา : http://www.datazoomers.com/data-warehouse
	๔.๒.๔.๘ Enterprise Resource Planning (ERP)
	๒) ระบบจัดซื้อจัดหา (Procurement)
	(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)
	(๑) สร้างรายการเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้า วัตถุดิบ การรับ การจ่าย และการโอนย้าย
	(๒) ข้อห้ามต่างๆ ในการทำการเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้าและวัตถุดิบ
	(๓) ตรวจสอบ ติดตาม รายการเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้า วัตถุดิบ และประวัติ
	(๔) กำหนดโรงงาน คลังเก็บสินค้า โรงเก็บสินค้าและวัตถุดิบ ที่หลากหลาย
	(๕) ควบคุมและติดตาม ที่ตั้งและกลุ่มของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
	(๖) จองและจัดสรรวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง
	(๗) ตรวจนับของในคลังตามวาระ เพื่อตรวจสอบยอดคงคลัง
	(๘) ปรับยอดในคลัง
	(๙) ใช้หน่วยวัดได้หลากหลาย
	(๑๐) วิเคราะห์แบบเอบีซี เพื่อแบ่งกลุ่มความสำคัญของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
	(๑๑) รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบคลังสินค้าและวัตถุดิบ
	๔) ระบบบริหารจัดการบุคลากร (Human Resource Management)
	(๑) ระบบการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) รวมระบบงานต่างๆ ที่รองรับการทำงานด้านการบริหารงานบุคคลไว้ เช่น การคัดสรรบุคลากร ฐานข้อมูลส่วนบุคคล การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลในอดีต โครงสร้างองค์กร การบริหารฝึกอบรม/การพัฒนาอาชีพ การจัดการ การให้รางวัล กา...
	(๒) ระบบการบริหารเวลาการทำงาน (Attendance Management) เก็บข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน เวลาเข้างานและเลิกงาน คำนวณชั่วโมงทำงาน คำนวณค่าเบี้ยเลี้ยง เงินหัก ระบบจะเชื่อมกับ การบริหารงานบุคคล
	(๓) ระบบการบริหารเงินเดือน (Payroll Management) จัดการด้านการเงิน เตรียมการคำนวณ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยงในแต่ละงวดการจ่ายค่าจ้าง รองรับการหักภาษี
	(๔) ระบบการขึ้นเงินเดือน/เลื่อนขั้น จากการประเมินผล (Evaluation) รวมประวัติการทำงานของพนักงาน การขาดงาน ลา สาย เตรียมการเก็บข้อมูลประมวลผล การประเมินผลจากหัวหน้างาน เพื่อคำนวณกับสูตรการขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส เงินปันผล
	(๕) ระบบประเมินพนักงาน ใช้ประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐาน (Competency-based Human Resource Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรอย่างมีระบบต่อเนื...
	๔.๒.๔.๙ มาตรฐานข้อมูลและกระบวนการทางธุรกิจ
	๑) เพิ่มความสามารถ ในการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
	๒) ลดค่าใช้จ่ายจ่ายในการใช้ข้อมูลร่วมกัน เนื่องจากในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานนั้น มักจะเป็นการดำเนินโครงการของหน่วยงานที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการต่างๆ ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจ และว...
	๓) ลดระยะเวลาในในการดำเนินงาน ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความต้องการใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานนั้น จากการสำรวจพบว่า เวลาที่ใช้ไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของงาน คือการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อขอใช้ข้อมูล และมีกฎ กติก...
	๔) เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญประการหนึ่งคือ หน่วยงานที่ผู้ใช้ต้องการข้อมูลอาจจะไม่ให้ข้อมูล หรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการ หรือตกลงเข้าร่วมโครงการ แต่ใช้ระยะเวลามาก ทำให้เมื่อดำเ...
	๕) สามารถสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มในบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้มากขึ้น ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ สามารถให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระดับหน่วยงานของตน และมีระดับคุณภาพของการให้บริการที่ดีแต่ประชาชนยังคงมีความยุ่งยากในการติดต่อเพื่อทำธุรกรรมจากหลายหน่วยงานใน...
	๖) ลดผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูล โดยทั่วไป หากไม่มีการกำหนดมาตรฐานข้อมูล เมื่อมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือรหัสต่างๆ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของก็จะทำการปรับเปลี่ยนทันที ส่งผลให้หน่วยงานอื่นที่ใช้ข้อมูลร่วมกันต้องรีบเร่งแก้ไขต...
	๗) Business Process Modeling Notation (BPMN)
	๔.๒.๕ แนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร
	๔.๒.๕.๑ สถานภาพการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวงในปัจจุบัน
	๔.๒.๕.๒ แนวทางการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง
	๑) การบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง ที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	(๑) สามารถกำหนดให้เป็นการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลร่วมกัน โดยวิธีการสร้าง View หรือ Table เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันทำให้เข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและทันที แต่ต้องกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงของระบบสารสนเทศต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงระบบจัดการฐานข้อมูลเดียวกันได้ กา...
	(๒) สามารถกำหนดให้เป็นการใช้ระบบไฟล์ข้อมูลร่วมกัน โดยวิธีการสร้างไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนด เช่น XML, Fixed Text หรือ CSV ก็ได้ โดยกำหนดตำแหน่งของไฟล์เซิร์ฟเวอร์และโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์ที่ต้องการการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ทำให้เข...
	๒) การบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง ที่ระบบสารสนเทศมีกระบวนการทางธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน
	การบูรณาการข้อมูลของระบบสารสนเทศที่มีกระบวนการทางธุรกิจที่ต่อเนื่องหรือสนับสนุนกัน ควรออกแบบให้เป็นระบบสารสนเทศเดียวกันและใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเดียวกัน พร้อมทั้งทำการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งหมดให้เกิดขึ้นพร้อมๆ กันสำหรับระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่ต้องทำง...
	๓) การบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง ที่ระบบสารสนเทศมีกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่ต่อเนื่องกัน แต่มีความจำเป็นที่ต้องรวมร่วมข้อมูลทั้งหมดไปใช้เพื่อการวิเคราะห์
	การบูรณาการข้อมูลของระบบสารสนเทศที่มีกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่ต่อเนื่องควรออกแบบให้เป็นระบบคลังข้อมูล เพื่อใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเดียวกันในการจัดเก็บข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่างๆที่จำเป็นต่อการใช้เพื่อการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อให้ง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้งาน...
	๔) การบูรณาการการข้อมูลของของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบใหม่ๆ โดยระบบสารสนเทศอาจมีกระบวนการทางธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน หรือไม่ต่อเนื่องกันก็ได้เพื่อให้ระบบสารสนเทศต่างๆทำงานเสมือนว่าเป็นระบบสารสนเทศเดียวกัน
	(๑) การบูรณาการข้อมูลข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบใหม่ ควรมีการนำสถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการบริการ (Service Oriented Architecture) มาใช้งาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นให...
	(๒) ในกรณีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ให้รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ สามารถทำได้โดยผ่านระบบ Enterprise Service Bus (ESB) โดยต้องมีขั้นตอนในจัดเตรียมการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล ดังนี้
	 ออกแบบและกำหนดมาตรฐานข้อมูล โดยการออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Data Modeling) กลุ่มข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันและสอดคล้องกัน (Data Harmonization) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศภายในองค์กร
	 พัฒนาระบบจัดเก็บมาตรฐานข้อมูล เพื่อเป็นที่รวบรวมนิยาม ความหมาย รูปแบบ และเนื้อข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน
	 ประกาศและบังคับใช้มาตรฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานต้องใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ที่มีการใช้ข้อมูลกลุ่มมาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
	 วางแผนการปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลสม่ำเสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนกลุ่มข้อมูล หรือที่มีกลุ่มข้อมูลใหม่เพิ่มเติมในอนาคต
	๔.๒.๖ แนวทางการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS)
	 Based Map ที่ใช้อ้างอิง เช่น เขตการปกครอง เขตชุมชน/อาคาร ข้อมูลป่าไม้ เป็นต้น หากเป็นไปได้ควรใช้ชั้นข้อมูลจาก ชุดข้อมูล FGDS ชั้นต่างๆที่หน่วยงานอื่นดูแล
	 ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ซึ่งกรมทางหลวงเป็นผู้ดูแล เช่น ถนน เส้นที่แสดงแนวกลางของถนน ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนของถนน หรือโครงข่ายของถนน จุดคมนาคมแสดงการเชื่อมต่อของถนน หรือแสดงการตัดกันของถนน รวมทั้งจุดเชื่อมต่อและจุดตัดระหว่างเส้นทางคมนาคมที่ต่างกัน เช่น ถ...
	๑) กำหนดรูปแบบมาตรฐานข้อมูลแผนที่ ความละเอียด (scale) รูปแบบการจัดเก็บ (Format) และรูปแบบแสดงผล
	๒) จัดหาข้อมูลแผนที่ชั้นมูลฐาน (Based map) และกำหนดความรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ชั้นมูลฐานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
	๓) จัดสรรลำดับชั้นข้อมูลแผนที่ (Spatial Database) โดยจัดแบ่งให้กับหน่วยงานอย่างเพียงพอ
	๔) ควรมีคณะกรรมการกำหนดนโยบายและมาตรฐานต่างๆ ในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ และการจัดสรรลำดับชั้นข้อมูลแผนที่ รวมทั้งการกำหนดบทบาทการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมทางหลวงที่มีส่วนร่วมในการสร้าง ปรับปรุง และใช้งานข้อมูลแผนที่
	ในการบริหารจัดการมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับจัดสรรลำดับชั้นข้อมูลแผนที่ (Spatial Database) จำเป็นต้องมีระบบสำหรับบริหารมาตรฐานข้อมูลและจัดสรรลำดับชั้นข้อมูลแผนที่ให้เป็นระเบียบ
	รูปที่ ๔-๓๔ ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Data Service) ในรูปแบบของ Web Map Service หรืออื่นๆ เพื่อใช้เชื่อมโยงภายในและภายนอก (กระทรวงคมนาคม)
	รูปที่ ๔-๓๕ การบริหารจัดการข้อมูลชั้นภูมิสารสนเทศ
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