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คํานํา
กรมทางหลวง จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อใชเปน
กรอบในการดําเนิ นการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารที่ขับเคลื่ อนยุทธศาสตร ของ
กรมทางหลวง และยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ในระยะเวลา ๕ ปขางหนา โดยดําเนินการ
ใหเกิดความเหมาะสมกับผลการดํ าเนินการด านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงที่ ผานมา และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและปจจัยอื่นๆ
แผนนี้ประกอบดวย วิสยั ทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุงที่การสรางมาตรฐานการใหบริการสารสนเทศภายในองคกร ยกระดับ
มาตรฐานใหสามารถตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยจะเรงพัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหาร พัฒนาคุณภาพของการใหบริการ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อปรับปรุงองคกรใหเปนองคกร
สมรรถนะสูงที่สามารถใหบริการขอมูลสารสนเทศ และขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และตรงกับความตองการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามเปาหมายของกรมทางหลวง และภายใตกรอบระยะเวลาตามแผนฉบับนี้ จะทําใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และเหมาะสมกับความตองการใชงานมาใชในองคกรเพื่อสนับสนุน
องคกรใหบรรลุถึงเปาหมายที่กําหนดไว อีกทั้งเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการและ
ประสิทธิภาพดานการปฏิบัติงานขององคกรตอไป
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บทที่ ๑
บททั่วไป
การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ของหน ว ยงานนั้ น นอกจากจะตอ งสอดคล องกั บ พั น ธกิ จ ของ
หนวยงานแลว ยังตองสามารถตอบสนองตอนโยบายดาน ICT ของรัฐบาลดังที่กําหนดไวในแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปาหมายหนึ่งที่นํา ICT มาใชในหนวยงานของรัฐ คือ การปฏิรูประบบ
การบริหารงานภาครัฐและการใหบริการประชาชน
๑.๑

แนวคิดหลักและวิธีการศึกษาของคณะที่ปรึกษาในการทํางาน

การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้ น นอกจากจะต อ ง
สอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแลว ยังตองมีการบูรณาการ เพื่อลดความซ้ําซอน
ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยูในหนวยงาน และตองตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล
และเป า หมายของหน ว ยงาน โดยเฉพาะในการปฏิรูป ระบบการบริหารงานภาครัฐ และการใหบ ริการ
ประชาชน เพื่อเปนกรอบและแนวทางใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถนําไปใชในการดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหนวยงานทั้งในระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจตางๆ เพื่อใหมีเนื้อหา
สาระที่กระชับ มีความชัดเจนในเรื่องวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมาย สามารถนํามาใชเพื่อ
ตอบสนองภารกิจของหนวยงาน ทัง้ ในเรื่องการบริหารจัดการภายในหนวยงานและการใหบริการผูมีสวนได
สวนเสีย ซึ่งตองสามารถบูรณาการใหเห็นภาพรวมของแผนงานและแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน และ
สอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ของกรมทางหลวง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร จึ ง กํ า หนดวิ ธี ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล
กรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ แสดงดังรูปที่ ๑-๑
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ทบทวน ศึกษา และสํารวจ
ปจจัยภายใน
ขอมูลการดําเนินธุรกิจ

ยกรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล

จุดแข็ง (Strength)

• วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
หนวยงาน
• การบริหารและโครงสรางหนวยงาน

จุดออน (Weakness)

ขอมูลดาน ICT

โอกาส (Opportunity)

• แผนปฏิบัติราชการ
• แผนแมบท ICT ปจจุบัน
• ขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติการดาน
ICT เชน การบริหารจัดการและดูแล
ICT นโยบายดาน ICT เปนตน
• ทักษะ ความรูของบุคลากรดาน ICT
ฉบับเต็ม

ปจจัยภายนอก

• กรอบนโยบายดาน ICT ของชาติ
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
• แผนแมบท ICT ของชาติ
• กฎหมายดาน ICT, กฎหมายดาน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
• แนวโนมการพัฒนาดาน ICT (ICT
Trend and Roadmap)

การสํารวจ

• ระบบงานสารสนเทศปจจุบัน
• สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ
• สถาปตยกรรมเครือขายและความ
มั่นคงปลอดภัย
• ระบบขอมูลและการใชงาน
• รายละเอียดครุภัณฑเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
• รายละเอียดครุภัณฑเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
• ความตองการดาน ICT
• บุคลากรดาน ICT

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

SWOT Analysis

ภัยคุกคาม (Threat)

สัมมนาพิจารณรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล

กําหนดเปาหมาย/
ทิศทาง
วิสัยทัศน (VIsion)
พันธกิจ (Mission)
ยุทธศาสตร (Strategy)
เปาหมาย (Goal)

ออกแบบเชิงหลักการ
สถาปตยกรรมดาน
ICT

• เครือขายคอมพิวเตอรและ
ความมั่นคงปลอดภัย
• ระบบขอมูลและการ
เชื่อมโยง
• ระบบงานสารสนเทศที่
สนับสนุนภารกิจหลักและ
สนับสนุนงานบริหาร
จัดการ

•นําเสนอสถานภาพดาน ICT
•นําเสนอรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล
•รับฟงความคิดเห็น
ยุทธศาสตร แผนงาน/ ระยะเวลา งบประมาณ ดัชนี
ICT
โครงการ
รุก

โครงการ…… ๒๕๖๐-๖๔
(Aggressive) โครงการ…… ๒๕๖๐-๖๔
1................ โครงการ…… ๒๕๖๐-๖๔
2................
โครงการ…… ๒๕๖๐-๖๔
รับ
(Defensive) โครงการ…… ๒๕๖๐-๖๔
1................ โครงการ…… ๒๕๖๐-๖๔
2................
โครงการ…… ๒๕๖๐-๖๔
ทดแทน
(Diversifying) โครงการ…… ๒๕๖๐-๖๔
1................ โครงการ…… ๒๕๖๐-๖๔
2................
โครงการ…… ๒๕๖๐-๖๔
บรรเทา
(Turnaround) โครงการ…… ๒๕๖๐-๖๔
1................ โครงการ…… ๒๕๖๐-๖๔
2................

….ลานบาท
….ลานบาท
….ลานบาท

XXX
XXX
XXX

….ลานบาท
….ลานบาท
….ลานบาท

XXX
XXX
XXX

….ลานบาท
….ลานบาท
….ลานบาท

XXX
XXX
XXX

….ลานบาท
….ลานบาท
….ลานบาท

XXX
XXX
XXX

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับสมบูรณ

รูปที่ ๑-๑ ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง

๒

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

จากรูปที่ ๑-๑ แนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ
แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล กรมทางหลวง ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๓) นั้ น ที่ ป รึ ก ษาจะเริ่ มต น จาก
การศึกษาสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ผลการวิเคราะหทั้งสอง
ป จ จั ย จะถู ก ใช เ ป น แนวทางการพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และช ว ยกํ า หนด
ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง รวมไปถึงแผนงาน และโครงการ
ตางๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑.๑ การศึกษาวิเคราะหปจจัยภายใน
ปจจัยภายในคือสิ่งที่สงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกร ซึ่งเกิดจากภายในองคกรเอง
การศึกษาสวนนี้ประกอบดวย
๑.๑.๑.๑ ขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ขอมูลที่ตองใชในการศึกษาวิเคราะหนี้ คือ
๑) โครงสรางองคกร
๒) บุคลากร
๓) นโยบาย
๔) แผนยุทธศาสตรกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
๕) แผนบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการทางหลวง
๖) แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน เปนตน
วิ ธี ก ารดํ า เนิน งานในส ว นนี้ คื อ การศึ กษาจากเอกสาร และการสั มภาษณ
ผูบริหารระดับสูง
๑.๑.๑.๒ ขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูลที่ตองใชในการศึกษาวิเคราะหนี้ คือ
๑) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับกอนหนา
๒) ขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓) ประวัติการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ผานมา
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานในส ว นนี้ คื อ การศึ ก ษาจากแผนแม บ ท และ/หรื อ
แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน ขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับกอนหนา รายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับกอนหนา และ
การสัมภาษณผูบริหารระดับสูง การสํารวจหนวยงาน เยี่ยมชมและสัมภาษณหนวยงาน
สวนยอย การสํารวจดวยแบบสํารวจ เชน สถานภาพดานเครือขายคอมพิวเตอร รายการ
ครุภัณฑและอุปกรณเ ชื่อมตอคอมพิว เตอร ระบบสารสนเทศในปจจุบั น และสอบถาม
ความพึงพอใจการในใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน
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๑.๑.๑.๓ ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับภารกิจของ
กรมทางหลวง
การสํารวจความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนสิ่งจําเปน
อยางยิ่ง เนื่องจากการปฏิบัติงานในปจจุบันตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน
เครื่องมือชวยในการปฏิบัติงานตางๆ เชน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่ออํานวยความสะดวก
แกผูเกี่ยวของ เพื่อรวบรวมขอมูลขาวสารและประมวลผล ชวยผูบริหารในการตัดสินใจ เปนตน
ดังนั้นจะเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลายอยาง สงผลตอการดําเนินงานของ
องคกร ซึ่งผลการสํารวจความตองการนี้จะถูกนํามาใชเปนแนวทางในการเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการใหบริการตาม
เปาหมายขององคกรตอไป
๑.๑.๒ การศึกษาวิเคราะหปจจัยภายนอก
ปจจัยภายนอก คือ สิ่งที่สงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรจากภายนอกองคกร
ซึ่งไดแก นโยบายและระเบียบเงื่อนไขตางๆ กฎหมายที่เกี่ยวของกับหนวยงานที่องคกรสังกัด หรือ
เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งจัดทําโดย
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ แผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของ
ประเทศไทย ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๑) จัดทําโดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนรายยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง คม (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๓) จั ด ทํ า โดยกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม และ
แผนยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม (Digital Transport ๒๐๒๑) นอกจากนี้
ยังพิจารณาถึงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศที่ใหบริการ
แกหนวยงานภาครัฐ โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) รวมทั้งแนวโนมของ
การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ย วของกับเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร
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บทที่ ๒
ภารกิจ นโยบาย และ โครงสรางของหนวยงาน
๒.๑

ลักษณะทั่วไปของกรมทางหลวง

กรมทางหลวงมีภารกิจตามอํานาจหนาที่ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวงใหมีโครงขาย
สมบูรณครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับตางประเทศ เสนอนโยบายและแผนพัฒนาทางหลวง ควบคุม
และดําเนินการกอสราง บูรณะและบํารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน
ศึกษา วิเ คราะห วิ จัย และพัฒ นา จั ดทํา มาตรฐานและขอกําหนดเกี่ย วกับงานทาง พัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยี ที่เ กี่ ย วข อ งในระดั บ สากล ตลอดจนกํา กับ ตรวจตราควบคุมทางหลวงและงานทางในความ
รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวง
ทั่วประเทศ เอื้อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความมั่นคง และการปองกันประเทศ
๒.๑.๑ ตราสัญลักษณของกรมทางหลวง

รูปที่ ๒-๑ ตราสัญลักษณของกรมทางหลวง
ความหมายตราสัญลักษณ ตราสัญลักษณกรมทางหลวงเปนลักษณะรูปกูบชางและงาชางคู
สมัยกอนชางเปนพาหนะในการเดินทางและชวยในการสรางทาง เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ชางจึงวาง
งาลง สัญลักษณดังกลาวจึงใชเปนตราของกรมทางหลวงจนถึงปจจุบัน
๒.๑.๒ วิสัยทัศนของกรมทางหลวง (Vision)
“ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ”
๒.๑.๓ พันธกิจของกรมทางหลวง (Mission)
๒.๑.๓.๑ พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ใหเกิดความเชื่อมตอ (Connectivity)
การเข า ถึ ง (Accessibility) และความคล องตั ว (Mobility) ที่ ส มบู ร ณ เพื่ อการขั บเคลื่ อน
ประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
๒.๑.๓.๒ ควบคุมดูแลระดับการใหบริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety)
บนทางหลวงใหไดตามมาตรฐาน เพื่อคุณภาพการใหบริการที่ดี
๒.๑.๓.๓ พั ฒ นา ระบบ บริ ห า รอง ค ก ร (Organization Management) ตา มหลั ก
ธรรมาภิบาล
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๒.๑.๔ คานิยมของกรมทางหลวง (Core Value)
HIGHWAYS
H : HIGH PERFORMANCE
: สรางสรรคผลงาน
I : INTELLIGENT TECHNOLOGY
: ผสานงานเทคโนโลยี
G : GOOD KNOWLEDGE
: ดวยความรูที่เหมาะสม
H : HONESTY
: ซื่อสัตย
W: WORK SMART
: ปฏิบัติงานอยางรูรอบ
A : ACCOUNTABILITY
: รับผิดชอบตอพันธกิจ
Y : YEAR-ROUND COMMITMENT
: เกาะติดการใหบริการ
S : SYNERGY
: ทํางานรวมกันเปนหนึ่งเดียว
๒.๑.๕ ยุทธศาสตรของกรมทางหลวง
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาระบบทางหลวงใหเชื่อมตอ เขาถึง และคลองตัวเพื่อระบบ
การเดินทางขนสงและโลจิสติกสสมดุลและสมบูรณ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาและบํารุงรักษาระดับการใหบริการของระบบทางหลวงที่
รวดเร็ว ครอบคลุม และทันตอสถานการณ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การควบคุมและพัฒ นามาตรฐานความปลอดภัย บนระบบทางหลวง
อยางบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การองค ก รตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลอย า ง
ต อ เนื่ อ ง เพื่ อ เชื่ อ มโยงความสมดุ ล ทางด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอม
๒.๑.๖ กลยุทธ
๒.๑.๖.๑ พั ฒ นาและปรับ ปรุงระบบทางหลวง เพื่อ สนองความตองการของทองถิ่ น
ประเทศ และภูมิภาค
๒.๑.๖.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบทางหลวง เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
ทองเที่ยว การคาชายแดน และความมั่นคง
๒.๑.๖.๓ เพิ่มความคลองตัวบนระบบทางหลวง และพัฒนาการเชื่อมตอการเดินทาง
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
๒.๑.๖.๔ พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการร ว มลงทุ น กั บ ภาคเอกชน การสํ า รวจ
ออกแบบ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
๒.๑.๖.๕ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานและข อ กํ า หนด ด า นงานทาง ทั้ ง ในด า น
ออกแบบ กอสราง ควบคุม บํารุงรักษา ความปลอดภัย และใหบริการ
๒.๑.๖.๖ พัฒนาและสงเสริมการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี การ
สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการพัฒนาระบบ
ทางหลวง
๒.๑.๖.๗ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบทางหลวง
๒.๑.๖.๘ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาภัยพิบัติบนระบบทางหลวง
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๒.๑.๖.๙ พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การงานควบคุ ม น้ํ า หนั ก
ยานพาหนะสําหรับระบบโลจิสติกสและการขนสง
๒.๑.๖.๑๐ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
๒.๑.๖.๑๑ พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดู แ ลรั ก ษาภู มิ ทั ศ น ไหล ท าง และ
ทางเทา รวมถึงการมีสวนรวมของทองถิ่นและภาคประชาชน
๒.๑.๖.๑๒ พัฒ นาและสงเสริมการวิจัย พัฒ นา การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี
การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการบํารุงรักษา
และการใหบริการอื่นๆ บนระบบทางหลวง
๒.๑.๖.๑๓ พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ เพื่ อ เพิ่ ม ระดั บ ความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนระบบทางหลวง
๒.๑.๖.๑๔ พั ฒ นาและปรับ ปรุงการลดอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มระดับ ความปลอดภัย และลด
อุบัติเหตุบนระบบทางหลวง
๒.๑.๖.๑๕ พั ฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการควบคุ มดูแลการใช และดํ าเนิ นการใดๆ ใน
เขตทาง ไหลทาง และทางเทา รวมถึงการใชประโยชนในทรัพยสินทางหลวงอื่นๆ
๒.๑.๖.๑๖ พัฒนาและสงเสริมการประชาสัมพันธและการศึกษาดานกฏระเบียบ คานิยม
วินัย ดานความปลอดภัยระบบทางหลวง
๒.๑.๖.๑๗ พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบจราจรและระบบควบคุ ม ติ ด ตามที่
เกี่ยวของ
๒.๑.๖.๑๘ พั ฒ นาและส ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา การสร า งนวั ต กรรม การสร า งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการอํานวยความปลอดภัยบน
ระบบทางหลวง
๒.๑.๖.๑๙ พัฒนาและสงเสริมการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตรรวมถึงการพัฒนา
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
๒.๑.๖.๒๐ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการพัสดุ การบริหารเครื่องจักร การประชาสัมพันธ
และดําเนินการขององคกร
๒.๑.๖.๒๑ พัฒนาและสงเสริมการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององคกร
๒.๑.๖.๒๒ พัฒนาและสงเสริมการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลรวมกับการตอยอด
องคความรูและประสบการณทํางาน
๒.๑.๖.๒๓ พัฒนาและสงเสริมการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม รวมถึงการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางดําเนินงาน ใหทันตอบริบทของสังคมโลก
๒.๑.๖.๒๔ พัฒนาและสงเสริ มการจัดการขอรองเรียน การจัดการสิ่งแวดล อม การมี
สวนรวมกับทองถิ่น และระบบบริหารจั ดการ บนพื้นฐานของระบบธรรมาภิ บาล
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๒.๒

โครงสรางองคกรของกรมทางหลวง

รูปที่ ๒-๒ โครงสรางของกรมทางหลวง (ขอมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
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บทที่ ๓
การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวงฉบับนี้ จึง
ไดมีการดําเนินการศึกษา วิเคราะหสถานภาพและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมทางหลวง รวมทั้งการเปลี่ย นแปลงและแนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในอนาคตอันใกล ตลอดจนปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
๓.๑

สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงในปจจุบัน

สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ประกอบดวย สถานภาพ
ดานการบริหารจัดการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร
ดานระบบงานสารสนเทศ ดานระบบเครือขายสื่อสาร ดานความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการรองรับภาวะฉุกเฉิน
สถานภาพของศูนยขอมูล/หองคอมพิวเตอรแมขายทั้งหมดของกรมทางหลวง และการใหบริการและการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลภายในองคกรและภายนอกองคกร และสถานภาพดานสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) ของกรมทางหลวง โดยสรุปไดดังนี้
๓.๑.๑ ดานการบริหารจัดการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมทางหลวงไดจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง โครงสรางการบริหาร แบงออกเปน ๒ ฝาย
๖ กลุม ตามรูปที่ ๓-๑ ซึ่งแตละกลุม/ฝายมีหนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตางกัน

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายบริหารงานทั่วไป

กลุมนโยบายและบริหารสารสนเทศ

กลุมพัฒนาระบบงาน

กลุมบริหารจัดการคลังขอมูล

กลุมบริการสารสนเทศ

กลุมบริหารจัดการระบบ
ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย

ฝายโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ

รูปที่ ๓-๑ โครงสรางการบริหารของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง จํ า นวนบุ ค ลากรเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามโครงสร า งการบริ ห ารของศู น ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบวาบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ขาราชการ
๔๓ คน พนักงานราชการ ๙ คน ลูกจางประจํา ๒ คน ลูกจางชั่วคราว ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๕๖ คน
โดยเปนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพียง ๔๑ คน
๙
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เทานั้น ซึ่งแบงเปนนักวิชาการคอมพิวเตอรทั้งหมด ๓๐ คน เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ๘ คน
และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ๓ คน เมื่อคํานวณสัดสวนระหวางจํานวนบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตอบุคลากรของกรมทางหลวงทั้งหมด คิดเปนสัดสวน ๕๖:๑๗,๘๒๒
โดยหากพิจารณาเฉพาะบุคลากรเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง จะคิด
เปนสัดสวนเพียง ๔๑:๑๗,๘๒๒ หรือ บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑ คน
ตองให บริ การบุ คลากรโดยประมาณเปน จํานวนถึง ๔๓๔ คน ซึ่งเป นสัด สว นที่ นอยมาก ดังนั้น
กรมทางหลวงจึงจําเปนตองหางบประมาณในการจัดจางบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพิ่มเติม หรือจัดจางหนวยงานจากภายนอกเพื่อชวยเหลือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร
การที่กรมทางหลวง มีหนวยงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาค โดยหนวยงานภูมิภาคซึ่ ง
ตั้งอยูในจังหวัดตางๆ นั้น มีจํานวนถึง จํานวน ๑๓๑ แหง สงผลใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
อัตราบุคลากรที่จํากัด ไมสามารถดูแลและใหบริการอยางทั่วถึงและทันตอความตองการได อันเปน
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมาก
นอกจากนี้ การที่ กรมทางหลวงไมมีตําแหนงนักวิช าการคอมพิว เตอร หรือเจาพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอรประจําหนวยงานภูมิภาค ทําใหภาระหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศหลายประการใน
หนวยงานภูมิภาคเปนความรับผิดชอบของบุคลากรที่มีภารกิจหนาที่อื่นๆ ที่อาจไมมีความรูความ
เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง ทําใหเกิดขอจํากัดใน
การปฏิบัติงาน ดังนั้น การเพิ่มกรอบอัตรากําลังบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยเฉพาะหนวยงานภูมิภาค จึงเปนสิ่งที่กรมทางหลวงจําเปนตองดําเนินการอยางเรงดวน
ในสวนของการเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กรมทางหลวงจําเปน
ที่จะตองวางแผนฝกอบรมใหกับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง เพื่อใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองตอภารกิจ
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและกรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน ในเรื่องของ
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (ICT security) การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics)
การบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เปนตน นอกจากนี้ เพื่อใหการวางแผนฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากร สอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบ และเปนไปตามเปาประสงค
กรมทางหลวงอาจมี ก ารกํ า หนดสมรรถนะตามบทบาทหน า ที่ (functional competency) ที่
ชัดเจนใหกับบุคลากรในแตละตําแหนง เพื่อใหสามารถวางแผนฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพใหกับ
บุคลากรดีขึ้น
ในส ว นของการบริ ห ารจั ดการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวม หาก
พิจารณาภาระหนาที่ของศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นไดวา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมี
หนาที่ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร รวมไปถึงการเสนอแนะ และกําหนดมาตรฐานตางๆ ที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทานั้น แตยังขาดคณะกรรมการหรือหนวยงานที่จะ
ทําหนาที่ในการกํากับดูแลและผลักดันใหการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนไปตามกรอบนโยบายที่กําหนด เพื่อใหการขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดําเนินไปอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ กรมทางหลวงควรตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ขึ้นเพื่อทําหนาที่ในสวนนี้

๑๐
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๓.๑.๒ ดานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร
จากการสํารวจขอมูลดานอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ที่มีอายุการใชงานไม
เกิน ๕ ป พบวากรมทางหลวงมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายใหกับบุคลากรทั้งสวนกลาง
และภู มิ ภ าคในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ลู ก ข า ย จํ า นวน ๓,๙๗๔ ชุ ด เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน ๕๓๓ เครื่อง เครื่องพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer) จํานวน
๓,๖๐๒ เครื่อง และอุปกรณสํารองไฟ จํานวน ๑,๙๗๓ เครื่อง ซึ่งปจจุบันกรมทางหลวงมีบุคลากร
จํานวน ๑๗,๘๒๒ คน ทําใหมีสัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานไมเกิน ๕ ป จํานวน
๑ เครื่อง ตอ บุคลากร ๓.๙ คน ซึ่งยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
จากการสํ า รวจข อ มู ล ด ว ยแบบสอบถามในด า นความจํ า เป น ในการใช ง านเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ ปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ส ว นกลางและภู มิ ภ าค ส ว นใหญ ใ ห ค วามเห็ น ว า เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรมีความจําเปนตอการปฏิบัติงานมากที่สุด แตเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูในปจจุบัน
มีอายุการใชงานมากกวา ๕ ป ดังนั้นกรมทางหลวงจึงตองเรงดําเนินการจัดหา/ทดแทน อุปกรณ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ที่มีประสิทธิภาพและมีจํานวนที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
๓.๑.๓ ดานระบบงานสารสนเทศ
ปจ จุบัน กรมทางหลวงมีร ะบบสารสนเทศสนับ สนุน การบริห ารจัด การ และสนับ สนุน
ภารกิจหนวยงานภายใตกรมทางหลวงหลากหลายระบบ เชน ระบบบริหารจัดการระบบสํารวจ
ปริมาณจราจร ระบบรายงานอุบัติเ หตุบ นทางหลวง (RIMS) บนอุป กรณพกพา ระบบติดตาม
ความกาวหนาโครงการกอสราง (MIS DOC) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เปนตน
เมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดของแตละระบบพบวา แตละระบบมีความแตกตางกันหลายดาน
เชน ดานกายภาพ คือ สถานที่จัดเก็บอยูในหองคอมพิวเตอรตามหนวยงาน มีเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายที่ใหบริการแตกตางกัน ความแตกตางดานเทคนิค เชน ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการ
ฐานขอมูล โปรแกรมภาษาที่ใชพัฒ นา และกรอบวิธีการพัฒ นา (Framework) และฐานขอมูล
บางสวนที่อาจมีความเกี่ยวของสอดคลองกันก็แยกกันอยูตามระบบงานสารสนเทศตางๆ ลักษณะ
นี้ทําใหเกิดอุปสรรค ดังนี้
๑) ความยุงยากในการดูแลบํารุงรักษาระบบ และการพัฒนาตอยอด
๒) จําเปนตองมีบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความรอบรูหลาย
อยางเพื่ อดูแลบํารุงรักษาระบบ และพั ฒนาระบบงานตอยอด ซึ่งเปน เรื่องยากสําหรั บ
หนวยงานราชการ
๓) ตองจัดจางบริษัทเอกชนมาทําหนาที่แทน (Outsource) เพราะบุคลากรไมเพียงพอ
๔) การรวมขอมูล (Data Consolidate) ทําไดยาก
๕) เกิดปญหาความสอดคลองและนาเชื่อถือ (Data Integrity) ในระบบที่ตองนําขอมูลมา
สรุปรวมเพื่อจัดทํารายงาน หรืออางอิง เนื่องจากขอมูลถูกจัดเก็บหลายแหลง
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๓.๑.๔ ดานระบบเครือขายสื่อสาร
หนวยงานสวนกลางของกรมทางหลวง ตั้งอยูที่ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอาคารสํานักงานตั้งอยู ๒ ฝงถนน ประกอบไปดวยอาคารหลัก ๔๓ อาคาร
เปนอาคารที่อยูบริเวณเดียวกันเพียงมีถนนคั่นกลาง ทําใหสามารถทําการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
ระหวางอาคารได และในปจจุบันไดมีการเชื่อมตอระหวางอาคารเปนที่เรียบรอยแลว
การเชื่อมโยงระบบเครือขายระหวางอาคารเปนการเชื่อมโยงแบบ ๓ ระดับ โดยกําหนดให
อาคารสุ ขุ ม วิ ท เป น แกนหลั ก ของระบบเครื อ ข า ย และกํ า หนดให อ าคารพหลโยธิ น อาคาร
สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ และอาคารเฉลียว เปนแกนรองของระบบเครือขาย แตใหมีการ
เชื่อมโยงระหวางอาคารสุขุมวิทกับ อาคารพหลโยธิน และอาคารเฉลีย ว เทานั้นที่อัตราเร็ว ๑๐
กิกะบิตตอวินาที โดยใชสายนําสัญญาณแบบ Single Mode Fiber (SMF) สวนอาคารพหลโยธิน
อาคารสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ และอาคารเฉลียวจะเชื่อมโยงเขาหากันแบบ Full Mesh ที่
อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตตอวินาที โดยใชสายนําสัญญาณแบบ Single Mode Fiber (SMF) จากนั้น
ใหอาคารพหลโยธิน อาคารสํานักวิเคราะหและตรวจสอบและอาคารเฉลียว เปนตัวกระจายระบบ
เครือขายออกไปยังอาคารและชั้นตางๆ ที่อัตราเร็ว ๒ กิกะบิตตอวินาที โดยใชสายนําสัญญาณแบบ
Multimode Mode Fiber (MMF) ส ว นระบบเครื อข ายภายในอาคารบางสว นจะเชื่อมตอจาก
ระบบเครือขายประจําชั้น ที่อัตราเร็ว ๒ กิกะบิตตอวินาที โดยใชสายนําสัญญาณแบบ Unchield
Twisted Pairs (UTP) สงผลใหระบบเครือขายเปนแบบ ๔ ระดับในบางสวน จากขอมูลที่ไดรั บ
พบวามีบางอาคารที่ยังไมมีการเชื่อมตอเขาสูระบบเครือขาย
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6Mbps

DOH Network
กรมทางหลวง
DOH-ISP
200Mbps

37หน่ วย

MPLS/CAT
WAN
2Mbps

18Mbps

100หน่ วย

แขวง/สํานัก/ศูนย์

Internet
ADSL/Fiber
12-24Mbps

MPLS/TOT

MOT-ISP
56Mbps

TOT/ISP
Internet

WAN
2Mbps

Internet
ADSL/Fiber
12-24Mbps

สํานักงานทางหลวง
ส่วนเครือ� งจักรกล

Internet
1Mbps

Internet
ADSL/Fiber
12-24Mbps

หมวดทางหลวง

29+6+2
=37หน่ วย

Internet
1Mbps

MOT Network
กระทรวงคมนาคม

Internet
ADSL/Fiber
12-24Mbps
Internet
1Mbps

18+4
=22หน่ วย

WAN
2Mbps

แขวง/สํานัก/ศูนย์

581หน่ วย

56+14+8
=78หน่ วย

รูปที่ ๓-๒ การเชื่อมโยงระบบเครือขายระหวางหนวยงานตางๆ ของกรมทางหลวง

๑๓

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตามรูป ที่ ๓-๒ แสดงถึงการเชื่อมโยงระบบเครือขายระหวางหนวยงานตางๆ ที่อยูใน
สังกัดกรมทางหลวง โดยทําการเชื่อมโยงผานทางผูใหบ ริการเครือขาย ๒ ราย โดยเชาใชจ าก
บริษัท ทีโ อที จํากัด (มหาชน) (TOT) จํานวน ๑๐๐ วงจรแตล ะวงจรเชื่อมตอกับ หนวยงานใน
ภูมิภ าคที่อัตราเร็ว ๒ เมกะบิตตอวิน าที แตมีความเร็วในการเชื่อมตอกลับ มาที่กรมทางหลวง
จํ า นวน ๑ วงจรที ่อ ัต ราเร็ว ๑๘ เมกะบิต ตอ วิน าที สง ผลใหใ นกรณีที ่ห นว ยงานภูม ิภ าค
ทุก หนว ยงานมีก ารปฏิบ ัติภ ารกิจ พรอ มๆ กัน ในเวลาเดีย วกัน ระบบเครือ ขา ยของภูมิภ าค
จะเหลือความสามารถเพียง ๑๘๐ กิโลบิตตอวินาที หรือเปนรอยละ ๑๘ ของประสิทธิภาพรวม
ของระบบ และสวนที่ ๒ เปนการเชาใชจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT)
จํานวน ๓๗ วงจร แตละวงจรเชื่อมตอกับหนวยงานภูมิภาคที่อัตราเร็ว ๒ เมกะบิตตอวินาที แต
มีค วามเร็ว ในการเชื่อมตอ กลับ มาที่ก รมทางหลวงจํานวน ๑ วงจรที่อัต ราเร็ว ๖ เมกะบิต ตอ
วินาที สงผลใหในกรณีที่ทุกหนวยงานในภูมิภาคมีการปฏิบัติภารกิจพรอมๆ กันในเวลาเดียวกัน
ระบบเครือขายของภูมิภาคจะเหลือความสามารถเพียง ๑๖๒ กิโลบิตตอวินาที หรือเปนรอยละ
๑๖ ของประสิทธิภาพรวมของระบบ ดังนั้นจึงควรปรับอัตราสวนการใชวงจรสื่อสารแบบแบงกัน
ใหสูง ขึ้น เพื่อ ใหส ามารถตอบสนองความตองการในการปฏิบัติง านของหนว ยงานที่อาจอยูที่
รอยละ ๒๕ – ๓๐ ของประสิทธิภาพรวมของระบบ
การเชื่อมโยงระบบเครือขายระหวางหนวยงานตางๆ ที่อยูในสังกัดกรมทางหลวง ที่ทํา
การเชื่อมโยงผานทางระบบเครือขายของกระทรวงคมนาคม และผานทางระบบเครือขายของ
กรมทางหลวง สามารถแสดงไดด ัง รูป ที ่ ๓-๓ แผนผัง ระบบเครือ ขา ยของกรมทางหลวง
(Network Diagram)
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รูปที่ ๓-๓ แผนผังระบบเครือขายของกรมทางหลวง (Network Diagram)
๑๕
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จากรูปที่ ๓-๓ เห็นวาหนวยงานภูมิภาคมีการเชื่อมตอเครือขาย และเชาใชบริการเครือขาย
จากผูให บริ การเครื อขา ย ๒ แหลง คือ บริษัท ทีโ อที จํากัด (มหาชน) (TOT) และบริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) โดยสามารถแสดงการเขาใชเครือขายของหนวยงานในภูมิภาค
ไดตามตารางที่ ๓-๑ ดังนี้
ตารางที่ ๓-๑ การเขาใชบริการเครือขายของหนวยงานภูมิภาค
ผูใหบริการเครือขาย
ลําดับ
หนวยงาน
TOT
CAT
(ขนาด ๒ Mb) (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
หนวยงานภูมิภาคบางหนวยงานมีการจัดหาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพิ่มเติมผานทาง
ระบบ ADSL หรือระบบ FTTx โดยขอใชบริการจากผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตในทองถิ่น
โดยไมมีการทํา Virtual Private Network ซึ่งทําใหไมมีความปลอดภัยเมื่อมีการเชื่อมโยงเขากับ
ระบบเครื อ ข า ยร ว มหรื อ ผ า นทางหน ว ยงานอื่ น ๆ เช น ผ า นเครื อ ข า ยของกระทรวงคมนาคม
เนื่องจากเปนเครือขายที่มีการใชงานรวมกับหนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงคมนาคม
นอกจากนี้ยังมีระบบเครือขายที่อยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานอื่นๆ โดยตรง
เนื่องจากเปนระบบเครือขายเฉพาะทาง ที่แตละหนวยงานไดทําการจัดสรางขึ้นเพื่อตอบสนอง
ภารกิจของหนวยงานที่มีการใชงานที่แตกตางของแตละหนวยงาน
๓.๑.๕ ดานความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกรมทางหลวงมีกลุมบริหารจัดการระบบความปลอดภัย ซึ่งดูแล
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เชน แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ ดูแลอุปกรณดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมีการรวมทําแผน
สํารองฉุกเฉิ นดานสารสนเทศ มีกลุมบริห ารคอมพิวเตอรและเครือขายที่ดูแลอุปกรณตางๆ ใน
ระบบเครื อ ข า ย เช น อุ ป กรณ ส วิ ต ช อุ ป กรณ ป อ งกั น การโจมตี แ ละบุ ก รุ ก เครื อ ข า ย อุ ป กรณ
ตรวจสอบสิทธิ์การใชงานเครือขาย เปนตน โดยสรุปไดมีการเตรียมความพรอมและการปองกันไว
ดังนี้
๑) มีการออกบันทึกเวียนแจงเตือนเมื่อมีภัยคุกคามทางโลกไซเบอรเกิดขึ้น
๒) มีอุป กรณ ป องกั น ภัย คุกคามในระบบเครือขายหลายชนิดโดยสังเขป คือ อุป กรณ
ปองกันการโจมตีเครือขาย อุปกรณปองกันการบุกรุกเครือขาย อุปกรณตรวจสอบสถานะ
เครือขาย อุปกรณตรวจสอบสิทธิ์การใชงานเครือขาย อุปกรณจัดเก็บ Log และอุปกรณ
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เชื่อมตอเครือขายผานทางเขา Web Browser แตจากการสัมภาษณพบวากรมทางหลวง
มีงบประมาณคอนขางจํากัดในการบํารุงรักษาอุปกรณทางดานความมั่นคงปลอดภัย
๓) มีแผนสํารองฉุกเฉินดานสารสนเทศในการรับมือสถานการณตางๆ โดยมีแผนหลัก
๒ แผน คือ แผนอั คคี ภัยและแผนไฟฟาดับ มีการกําหนดผูรับผิ ดชอบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานชัดเจน มีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่กําหนด
๔) มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศที่เปน
ลายลักษณอักษรโดยใชกรอบ ISO 27002 ในการทําเอกสาร มีการปรับปรุงตามระยะเวลา
ที่กําหนด
๕) สําหรับการใชงานโดยทั่วไป พบวาบางหนวยงานยังมีการใชงานระบบปฏิบัติการเกาที่
ทางบริษัทผูผลิตไดยกเลิกการผลิตและยุติการปรับปรุงแลว เชน Window XP, Window 7
โดยสาเหตุที่ยังคงใชระบบปฏิบัติ การเดิ ม เนื่องจากจําเปนตองใชกับบางระบบงานของ
กรมทางหลวง ซึ่ งถ าปรั บ เปลี่ ย นเป น ระบบปฏิ บั ติ ก ารใหม แล ว จะทํ าให ไม ส ามารถใช
ระบบงานดังกลาวได
ในสวนเว็บไซตที่เปนทางการของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) อยูในระดับที่เรียกวา
ไม ป ลอดภั ย ซึ่ ง หมายความว า เว็ บ ไซต ไ ม ไ ด ใ ช การเชื่ อ มต อ แบบสว นตั ว ผู อื่ น สามารถดู ห รื อ
เปลี่ยนแปลงขอมูลที่ผูใชงานรับ สงผานเว็บไซต นี้ ในทางเทคนิ คหมายถึงขอมูล ที่รับสงโดยผาน
เว็บไซตนี้ไมมีการเขารหัส (Encryption) ซึ่งมีความเสี่ยงที่ขอมูลอาจถูกนําไปใชในทางที่ผิดได
กรมทางหลวงมี แผนและดํ า เนิ น การกระจายและทดแทนเครื่ องคอมพิว เตอรสํ าหรั บ
ปฏิ บั ติงาน (Desktop Computer) รุน ใหมไปยังหนว ยงานตางๆ แตกระนั้น ก็ยังไมเพีย งพอตอ
ความตองการใชงาน ทําใหมีการนําเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวเขามาใชงานในระบบเครือขายของ
กรมทางหลวง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตอการแพรกระจายของมัลแวรตางๆ ได รวมทั้งผูใชงานยังไม
คอยตระหนักถึงความปลอดภัยของการใชงานคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับระบบเครือขาย ถึงแมวา
กรมทางหลวงไดประกาศและใชแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศแลว
กรมทางหลวงมี “แผนสํารองฉุกเฉินจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจ
เกิดกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศ (IT Contingency Plan)” ประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีการ
ปรับปรุงเปนลําดับ มีการระบุกลุมงาน แผนการ และขั้นตอนในการรับมือ โดยมีการควบคุมความ
เสี่ยงและกําหนดขอควรปฏิบัติในการรับมือเพียง ๒ กรณีเทานั้นคือ เหตุอัคคีภัย และเหตุไฟฟาดับ
และจากการสอบถามพบวาขาดชวงในการซอมแผนดังกลาว
๓.๑.๖ สถานภาพของศูนยขอมูล/หองคอมพิวเตอรแมขายทั้งหมดของกรมทางหลวง
จากการสํ ารวจสถานภาพของศูน ยขอมูล /หองคอมพิวเตอรแมขายของกรมทางหลวง
พบว ากรมทางหลวงมี ศูน ย ขอมู ล (Data Center) และหองคอมพิว เตอรแมขายรวมกัน ทั้งหมด
๘ แหง ดังนี้
๑) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
๓) สํานักงานควบคุมน้ําหนักยานพาหนะ
๔) สํานักบริหารบํารุงทาง
๕) สํานักมาตรฐานและประเมินผล
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๖) สํานักอํานวยความปลอดภัย
๗) สํานักแผนงาน
๘) สํานักเครื่องกลและสื่อสาร
ในส ว นของศูน ย ข อมู ล (Data Center) ของศู น ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ร ะบบไฟฟ า
สํารองทั้ง 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
การสํารองขอมูลอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ Data Center ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศยังใชเปน
Disaster Recovery Site (DR-site) ของบางระบบอีกดวย
เนื่องจากกรมทางหลวงมี Data Center และหองคอมพิวเตอรแมขายกระจายอยูอีก ๗
แหง นอกเหนือจากที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวย กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
สํานักเครื่องกลและสื่อสาร สํานักแผนงาน สํานักงานควบคุมน้ําหนักยานพาหนะ สํานักอํานวย
ความปลอดภัย สํานักบริหารบํารุงทาง สํานักมาตรฐานและประเมินผล โดยใน ๗ แหงนี้มีเพียง ๑
แหงที่มีความพรอมในการทํา DR-site คือ กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สํ าหรับหนวยงาน
ที่เหลือไดแก สํานักอํานวยความปลอดภัยไดทําการ Backup ขอมูลไปบน Government Cloud
ซึ่งใหบริการอยูที่สํานักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) สําหรับหนวยงานที่เหลือมีเพียงการ
สํารองขอมูลแตไมไดทํา DR-site
๓.๑.๗ การใหบริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลภายในและภายนอกองคกร
การบู ร ณาการข อ มู ล คื อ การใช ง านข อ มู ล ร ว มกั น กรมทางหลวงเป น หน ว ยงานที่ มี
หนวยงานยอยจํานวนมาก และหนวยงานเหลานี้จะมีการทํางานที่สอดรับกันทุกหนวยงาน เชน
สํานักแผนงาน เมื่อการกําหนดกอสรางถนนสายใหม ตองสงขอมูลสํานักงานอื่นดําเนินการตอ เชน
สํานักอํานวยความปลอดภัย สํานักสํารวจและออกแบบ สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนตน
จากผลการศึกษาสถานภาพการใหบริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งมีทั้งการ
รับเขา และส งข อมู ลออก สามารถแบงการใหบ ริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ ยนขอมูล ได เป น
๒ ระดับ คือ ระหวางหนวยงานยอยในกรมทางหลวง และหนวยงานภายนอกกับกรมทางหลวง
การใหบริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานยอยในกรมทางหลวง
ใหมีประสิทธิภาพนั้น ขอใหขอเสนอแนะในเบื้องตนไวดังนี้
๑) การบูรณาการขอมูล หากเปนในระดับหนวยงานยอยในกรมทางหลวงที่มีกระบวนงาน
ตอเนื่ องหรื อสนับ สนุนกั น ก็ส ามารถออกแบบเปนระบบสารสนเทศเดียวกั นได โดยใช
ฐานข อมู ล ร ว มกั น ในลั กษณะนี้ ตองเกิ ดการพั ฒ นาระบบสารสนเทศขึ้น พรอ มกัน ของ
หนวยงานที่ทํางานรวมกัน และพัฒนาฐานขอมูลกลางเพื่อใชงานรวมกัน
๒) ในกรณีการพัฒนาระบบสารสนเทศเกิดขึ้นไมพรอมกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ระบบสามารถทํ า ได โ ดยผ า นระบบบริ ก ารข อ มู ล เช น Web-service หรื อ Service
Oriented Architecture (SOA) ซึ่งกรมทางหลวงจะจัดเตรียมขั้นตอนในการพัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลไว
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๓.๑.๘ สถานภาพดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ของกรมทางหลวง
จากการสํารวจและวิเคราะหพบวา กรมทางหลวงเปนหนวยงานที่ตองใชทั้งเทคโนโลยีและ
ขอมูลดานภูมิสารสนเทศในการทํางานเปนหลัก ทั้งนี้เปนเพราะกรมทางหลวงมีเสนทางถนนที่ตอง
รับผิดชอบมากกวา ๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร ซึ่งนอกจากถนน ยังมีทรัพยสินทางราชการมากมายที่ตอง
ดูแลรับผิดชอบ จึงตองการขอมูลตางๆ ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เชน งานวางแผนกอสรางทาง
สะพาน งานซอมบํารุ งรักษา งานอํานวยความปลอดภัย อีกทั้งยังต องให บริการประชาชนและ
ผูใชงานทางหลวง จึงจําเปนตองจัดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการบริการ เชน ขอมูลภัยพิบัติ ขอมูล
สภาพการจราจร
แตเนื่องจากโครงสรางองคกรของกรมทางหลวงมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของกับภูมิศาสตร
ซึ่ งแต ล ะหน ว ยงานก็ มี พัน ธกิ จ ที่ แตกตา งกัน จึง สงผลให กรมทางหลวงมี เทคโนโลยีด านระบบ
ภู มิ ส ารสนเทศที่ ต า งกั น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ด า น
ภูมิสารสนเทศก็กระจายกันอยูตามหนวยงาน มีการบูรณการภูมิสารสนเทศเพียงบางสวน ทําใหเกิด
ความยากและความซับซอนในการบริหารจัดการระบบและขอมูลภูมิสารสนเทศ
จากการสํารวจและวิเคราะหระบบและขอมูลภูมิสารสนเทศของกรมทางหลวง สามารถ
สรุปไดดังนี้
๓.๑.๘.๑ สํานักแผนงาน
มี ภ ารกิ จ หลั ก คื อ จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร แ ละแผนการปฏิ บั ติ ร าชการของ
กรมทางหลวง งานศึกษาและพัฒนา เพื่อกําหนดโครงขายและมาตรฐานทางหลวง งาน
ศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมของโครงการรวมทั้งการประเมินผลโครงการ
กอสรางทาง
๑) ระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet)
สําหรับเก็บขอมูลการกอสรางและความกาวหนาของงานกอสรางเพื่อติดตาม
แผนงานพัฒนาทางหลวง โครงการขนาดใหญ
• ขอมูลแผนงานพัฒนาทางหลวง
• ขอมูลการกอสราง
๒) ระบบขอมูลทะเบียนสายทาง (HRIS)
สํ า หรั บ เก็บ ขอ มูล ประวัติ และรายละเอีย ดต างๆ ของสายทางในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวง
๓.๑.๘.๒ สํานักบริหารบํารุงทาง
มี ภ ารกิ จ หลั กคื อ งานบํ า รุ งรั ก ษาทางหลวง เช น งานบํ ารุ งปกติ (Routine
Maintenance) คื อ งานดู แ ลรั กษาทางหลวงทั้ งโครงข าย (๖๕,๔๗๐ กิ โ ลเมตร) ที่ ต อ ง
ดําเนิ นการเปนประจํ าสม่ําเสมอตอเนื่องตลอดทั้ งป เพื่ อให ทางหลวงสามารถใช งานได ดี
ปองกันไมใหทางหลวงเสื่อมสภาพกอนเวลาที่เหมาะสม งานบํารุงตามกําหนดเวลา (Periodic
Maintenance) คืองานที่ดําเนินการเมื่อถึงกําหนดเวลา เพื่อยืดอายุบริการและเสริมความ
แข็งแรง งานบํารุงพิเศษและบูรณะ (Special Maintenance and Rehabilitation) คืองาน
ซอมบํารุงรักษาทางหลวงที่ ชํารุดเสียหายและมี ปริมาณมากกวาที่จะทําการซอมด วยงาน
บํารุงปกติได โดยเฉพาะเสนทางที่ไมไดรับการบํารุงตามกําหนดเวลา จะเกิดความเสียหายขึ้น
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
มีภ ารกิจ งานหลัก คือ วางแผน สํ า รวจและวิเ คราะหเ พื ่อ แกไ ขปญ หา
การจราจรบนทางหลวง ศึกษา พัฒนา จัดทํามาตรฐานและสัญญาณควบคุมการจราจร
ที่ใชกับงานทาง และกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการใดๆ เพื่อแกไขปญหาการจราจร
การลดอุบ ัติเ หตุแ ละเพิ่ม ความปลอดภัย ในเขตทางหลวง ตลอดจนการใหคําปรึก ษา
เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการอํานวยความปลอดภัย และปฏิบัติงานรวมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑) ระบบ CCTV ปริมาณจราจร
สําหรับสํารวจขอมูลการจราจร ทั้งชวงเวลาปกติและชวงเทศกาล ในสายทาง
ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
๒) ระบบขอมูลอุบัติเหตุ (HAIMS)
สํ า หรั บ รายงานอุบั ติเ หตุ แขวงทางหลวง โดยจะกรอกรายงานเฉพาะ
สายทางที่อยูในความรับผิดชอบ
๓) ระบบสารสนเทศปริมาณจราจรบนทางหลวง (TIMS)
ขอมู ล การสํารวจปริมาณจราจรบนทางหลวงและการบู ร ณาการระบบ
ฐานขอมูลจราจรที่มีอยู เพื่อใชงานภารกิจบริหารจัดการของกรมทางหลวง
๔) ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (HSMS)
การบู ร ณาการฐานข อ มู ล ด า นงานทางที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานอํ า นวยความ
ปลอดภัย
๓.๑.๘.๔ สํานักกอสรางสะพาน
มีภารกิจงานหลักคือ กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับการกอสราง บูรณะ
และบํารุงรักษาสะพาน และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑) ระบบบริหารงานบํารุงรักษาสะพาน (BMMS)
สําหรับเก็บขอมูลและรายงานขอมูลประเภทสะพาน สภาพสะพาน อายุ
สะพาน รวมถึงการคนหาสะพาน
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๒) ระบบติดตามความกาวหนาของงานกอสรางสะพานและบูรณะสะพาน (IWIP)
สําหรับเก็บขอมูลและติดตามความกาวหนาของงานกอสรางสะพานและ
บูรณะสะพานที่ดําเนินงานตามแผน และดําเนินงานชากวาแผน
๓.๑.๘.๕ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มี ภ ารกิ จ งานหลั ก คื อ จั ด ทํ า แผนแม บ ทและแผนปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมทางหลวง รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริห ารจัดการระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของกรมทางหลวง
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา หรือฝกอบรม
การใช ค อมพิ ว เตอร แ ละการใช โ ปรแกรม และปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่องานบริการทางหลวง (DOH to Travel)
สํ า หรั บ ให บ ริ ก ารด า นการคมนาคม ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศาสตร ใ หบ ริก ารขอ มู ล ด านการคมนาคมแก บุ ค ลากรในภาคส ว นต า งๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป เชน การใหบริการสอบถามระยะทาง การวิเคราะห
เสนทางเพื่อเดินทาง สถานที่สําคัญ ขาวสารตางๆ เปนตน
๓.๒

วิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ ม และศั ก ยภาพด า น ICT ของกรมทางหลวง (SWOT
Analysis)
๓.๒.๑ บทวิเคราะหสถานภาพดาน ICT ภายในองคกร
กรมทางหลวงเปนอีกองคกรหนึ่งของรัฐที่ตระหนักถึงการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ชวยในการบริหารจัดการองคกรและการใหบริการแกสาธารณะ มีระบบเครือขาย คอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศสําหรับรองรับการปฏิบัติงานตางๆ โดยกรมทางหลวงมีการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเปนองคกรกลางในการดูแลบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยงานตางๆ ของกรมทางหลวง
จากการศึกษาสถานภาพดาน ICT ของกรมทางหลวง การเขาสัมภาษณ รวมไปถึงการจัด
สัมมนาการวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพดาน ICT ของกรมทางหลวง (SWOT Analysis)
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สามารถวิเคราะหและประเมินออกเปนจุดแข็ง จุดออน แบงตาม
องคประกอบตางๆ ไดดังแสดงในตารางที่ ๓-๒

๒๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตารางที่ ๓-๒ วิเคราะหและประเมิน ปจจัยภายใน วิเคราะหและประเมินจุดแข็ง จุดออน ขอไดเปรียบ และ
ขอเสียเปรียบ (S จุดแข็ง , W จุดออน)
องคประกอบหลัก/ตัวแปร
จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ
จุดออน/ปญหา
ปจจัยดานอุปกรณ
• กรมทางหลวงมีระบบ
• อุปกรณคอมพิวเตอรบางสวนมี
ฮารดแวร/ซอฟตแวร
สารสนเทศหลายระบบสําหรับ คุณสมบัติไมเหมาะสมหรือไมมี
รองรับภารกิจ
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถ
รองรับภารกิจของหนวยงานได
• มีซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง ไม
เพียงพอ หรือไมครอบคลุมตอการ
ใชงาน
ปจจัยดานโครงขายการ
• เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานทุก • ระบบเครือขายเชื่อมโยงสวนกลาง
สื่อสาร
เครื่องสามารถเชื่อมตอ
และหนวยงานภูมิภาคไมมี
เครือขายของหนวยงานได
ประสิทธิภาพและขาดเสถียรภาพ
ไมสามารถตอบสนองการทํางาน
และความตองการของบุคลากร
กรมทางหลวงไดเต็มที่
• หนวยงานภูมิภาคหลายแหงยังไมมี
โครงสรางพื้นฐานดานเครือขายที่ดี
• จุดบริการเครือขายไรสายไม
เพียงพอตอการใชงาน
ปจจัยดานบุคลากร
• ผูใชงาน
• บุคลากรตระหนักถึง
• บุคลากรทั่วไป ขาดความรูพื้นฐาน
ความสําคัญของระบบ
ทางดาน ICT และกฎหมายที่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เกี่ยวของ
สื่อสาร รวมถึงความสําคัญของ • บุคลากรไมมีความเขาใจใน
ระบบฐานขอมูลกลาง และการ นโยบายดาน ICT ของหนวยงาน
เชื่อมโยงขอมูล
• มีการจัดการฝกอบรมดาน ICT
ใหกับบุคลากรแตไมเพียงพอและ
เปนหลักสูตรที่ไมครอบคลุมตอ
ความตองการ
• ผูดูแลบํารุงรักษางาน • บุคลากรดาน ICT มีความตั้งใจ • มีจํานวนบุคลากรดาน ICT ไม
ดาน ICT
ในการพัฒนาและประยุกตใช
เพียงพอตอการรองรับภารกิจและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหบริการแกบุคลากรในหนวยงาน
สําหรับพัฒนาองคกร
ภูมิภาค
• มีเครือขาย ICT Agent ประจํา • บุคลากรดาน ICT บางสวนยังขาด
ความรูความสามารถเชิงลึก
หนวยงานภูมิภาค เพื่อทํา
หนาที่ประสานงานดาน ICT
๒๒
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องคประกอบหลัก/ตัวแปร

• ผูบริหาร

ปจจัยดานขอมูล

ปจจัยดานการบริหาร
จัดการ

จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ
กับหนวยงานในสวนกลาง

จุดออน/ปญหา
• หนวยงานภูมิภาคหลายหนวยงาน
ไมมี ICT Agent หรือมีแตเปน
บุคลากรที่มีความรูไมตรงสายงาน
ดาน ICT อีกทั้งไมมีตําแหนงและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
• ขาดงบประมาณ และแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลดาน ICT ที่
ชัดเจน
• ผูบริหารตระหนักถึง
• ผูบริหารยังขาดความพยายามใน
ความสําคัญของระบบ
การขับเคลื่อนดาน ICT อยางเปน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ระบบ
สื่อสาร รวมถึงความสําคัญของ
ระบบฐานขอมูลกลาง และการ
เชื่อมโยงขอมูล
• ผูบริหารสนับสนุนการนํา ICT
มาใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนากรมทางหลวง
• เปนเจาของขอมูล รวมถึงเปน • ไมมีระบบฐานขอมูลกลาง
เจาของโครงสรางพื้นฐานที่
• ไมมีการกําหนดมาตรฐานของ
สามารถรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนและ
(primary data) เกี่ยวกับ
เชื่อมโยงระหวางระบบหรือ
ทางหลวง การจราจร อุบัติเหตุ หนวยงาน รวมถึงไมมีการบริหาร
ฯลฯ ทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยัง จัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
มีหนวยงานและบุคลากรที่
• ศูนยขอมูลสํารองที่รองรับการเกิด
สามารถที่จะรายงานขอมูลบน
อุบัติภัยเฉพาะบางระบบเทานั้น
ทางหลวงทัว่ ประเทศไดอยาง
รวดเร็ว
• มีชองทางในการประชาสัมพันธ • มีนโยบายดาน ICT แตขาด
ขอมูลขาวสารหลายชองทาง
แนวทางปฏิบัติและการบังคับใชที่
ชัดเจน
• ไมมีคณะกรรมการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะทําหนาที่กํากับ
ดูแล กําหนดนโยบายและทิศทาง
ในการพัฒนาระบบ ICT ของ
กรมทางหลวง
• การพัฒนาระบบงานตาง ๆ ขาด
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องคประกอบหลัก/ตัวแปร

ปจจัยดานงบประมาณ

ปจจัยดานสถานที่

จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ

จุดออน/ปญหา
การวางแผนและออกแบบระบบที่
ดี ทําใหไมมีความเปนเอกภาพ
รวมทั้งมีการพัฒนาซ้ําซอน
• การพัฒนาระบบงานตางๆ ขาด
การมีสวนรวมระหวางหนวยงาน
ผูใชงานระบบกับผูออกแบบ โดย
อยางยิ่งจากหนวยงานภูมิภาค ใน
การออกแบบและพัฒนาระบบ ICT
• ไมมีแผนบํารุงรักษา ทั้งในสวนของ
ระบบสารสนเทศและฮารดแวรที่
ชัดเจน ทั้งสวนกลางและภูมิภาค
• ไมมีการกําหนดบทบาท และหนาที่
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ของบุคลากรดาน ICT
• หนวยงานบางสวนมีเงินเหลือ • งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ
จายที่สามารถนํามาใชในการ
คอมพิวเตอรและซอฟตแวร
พัฒนาดาน ICT ได
ลิขสิทธิ์ที่สามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานของกรมทางหลวงได
อยางมีประสิทธิภาพ ไมเพียงพอ
ตอความตองการ
• มีสํานักงานและศูนยตางๆ ของ • มีสํานักงานและศูนยตางๆ ของ
หนวยงานกระจายอยูทั่ว
หนวยงาน กระจายอยูทั่วประเทศ
ประเทศ ซึ่งสามารถเลือกใช
ทําใหการบริหารจัดการยาก
เปน Disaster Recovery Site • มีหนวยงานบางสวนอยูในพื้นที่
ไดในอนาคต
หางไกล ทําใหการบริการดาน ICT
ไมครอบคลุมและมีคาใชจายที่มาก
ยิ่งขึ้น

๓.๒.๒ บทวิเคราะหสถานภาพดาน ICT ขององคกรที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก รวมทั้ง
ปจจัยหรืออิทธิพลจากภายนอก ที่มีผลกระทบตอดาน ICT ขององคกร
การออกแบบและดําเนินการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น นอกจาก
จะตองคํานึงถึงสถานภาพและศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันเปนปจจัย
ภายในองคกรแลว ยังจําเปนตองมีการวิเคราะหปจจัยภายนอกตางๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
กรมทางหลวงดวย เพื่อใหการออกแบบระบบ หรือการกําหนดนโยบายตางๆ มีความเหมาะสม เกิด
ประโยชนสูงสุด และคุมคาตอการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๔

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

การวางแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวงนี้ ไดมีการวิเคราะหโอกาสและผลกระทบ
จากปจจัยภายนอกตางๆ ที่เกี่ย วของกับการดําเนินการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด ว ย เช น รัฐ บาลและหนว ยงานภายนอกที่เกี่ย วของ นโยบายและขอกําหนดตางๆ ใน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอกําหนดและกฎหมายตางๆ รวมทั้งแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหแผนการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีความเปนไปไดและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม โดยผลจากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปจจัยภายนอก แบงตามองคประกอบตางๆ ดังแสดงในตารางที่
๓-๓
ตารางที่ ๓-๓ ผลการประเมินโอกาสและภัยคุกคาม แบงตามองคประกอบหลักตางๆ ที่เกี่ยวของกับปจจัย
ภายนอก (O โอกาส , T ภัยคุกคาม)
องคประกอบหลัก/ตัวแปร
โอกาส
ภัยคุกคาม
หนวยงานภายนอกที่
• การขับเคลื่อนเรื่องเทคโนโลยี • ความตองการบุคลากรดาน ICT
เกี่ยวของ
ดิจิทัลและการบูรณาการขอมูล
ของภาคเอกชน ที่ใหคาตอบแทน
ภาครัฐจากนโยบายของรัฐบาล
ไดสูงกวาภาครัฐ
• สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งมีบทบาทในการสงเสริม
สนับสนุนพัฒนาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของภาครัฐ ทั้งในสวน
ของการใหบริการโครงสราง
พื้นฐาน การพัฒนามาตรฐาน
และแนวปฏิบัติ รวมทั้งให
คําปรึกษาและถายทอด
องคความรูดาน
e-Government
• รัฐบาลมีวิสัยทัศนและให
ความสําคัญดาน ICT มีนโยบาย
ที่สนับสนุนงานดาน ICT มาก
ขึ้น
• มีการจัดทําคูมือที่เกี่ยวของกับ
การจัดทํามาตรฐานเพื่อการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐ
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องคประกอบหลัก/ตัวแปร
โอกาส
ภัยคุกคาม
ปจจัยและขอกําหนดใน
• แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เศรษฐกิจและสังคม
ไทย สรางความตระหนักและ
เตรียมความพรอมดาน ICT โดย
กรมทางหลวงสามารถจัดทํา
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ
กรมทางหลวงเพื่อใหการ
ดําเนินการดาน ICT เปนระบบ
และตอบสนองตอยุทธศาสตรทั้ง
ในระดับกระทรวงและประเทศ
ไดดียิ่งขึ้น
มาตรฐาน ขอกําหนด
• ระเบียบและกฎหมายดาน ICT • กฎหมายดาน ICT ยังไม
กฎระเบียบ และกฎหมาย
ชวยใหการบริหารจัดการดาน
ครอบคลุมและไมทันตอการ
ICT ของกรมทางหลวง
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดําเนินการไดสะดวกขึ้นโดย
• ระเบียบราชการบางขอในปจจุบัน
เงื่อนไขบางสวนสามารถอางอิง
ที่ยังเปนอุปสรรคตอการปรับ
กับขอกําหนด กฎระเบียบตามที่ กระบวนการทํางาน และการปรับ
กฎหมายที่กําหนด
ไปสูองคกรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ
• ระเบียบราชการไมเอื้อตอการ
จัดหาอุปกรณใหสามารถรองรับ
การปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ความกาวหนาทางดาน ICT • มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดาน ICT • แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน
ใหมๆ ที่สามารถนํามาใช
ICT ที่รวดเร็ว ทําใหตองพัฒนา
สนับสนุนการทํางานและงาน
ปรับปรุงระบบ ICT อยางตอเนื่อง
บริการของกรมทางหลวงได
• ภัยคุกคามตอความมั่นคง
• เทคโนโลยีใหมๆ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยของระบบสารสนเทศมี
สูง ราคาถูกลง สามารถ
เพิ่มขึ้น
บูรณาการเขาดวยกันไดงายขึ้น
• การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ที่มีอยูอยางหลากหลาย
สามารถใชในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
กรมทางหลวงได
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๓.๒.๓ วิเคราะหสถานภาพดาน ICT ภายในองคกรในภาพรวม
จากการศึกษาสถานภาพระบบสารสนเทศกับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน แบงตามองคประกอบหลักที่เกี่ยวของกับปจจัยภายใน รวมไปถึงโอกาสและผลกระทบจาก
ปจจัยภายนอกตางๆ สามารถสรุปประเด็นสําคัญของการวิเคราะห SWOT และนํามาสรางเปน
SWOT Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธไดดังนี้

๒๗
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ตารางที่ ๓-๔ สรุปการวิเคราะหยุทธศาสตรจาก SWOT Matrix
S๑:
S๒:
จุดแข็ง/จุดออน

S๓:
S๔:
S๕:
S๖:

โอกาส/ภัยคุกคาม

O๑:
O๒:

O๓:
O๔:
O๕:
O๖:
O๗:

โอกาส (Opportunities)
การขับเคลือ่ นเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการขอมูลภาครัฐจาก
นโยบายของรัฐบาล
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุน
พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐ ทั้งในสวน
ของการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติ
การจัดทํามาตรฐานเพือ่ การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ
รวมทั้งใหคําปรึกษาและถายทอดองคความรูดาน e-Government
รัฐบาลมีวิสัยทัศนและใหความสําคัญดาน ICT รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุน
งานดาน ICT มากขึ้น
การมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เปน
กรอบในการดําเนินการดาน ICT อยางเปนระบบและตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรทั้งในระดับกระทรวงและประเทศ
มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดา น ICT ใหม ๆ ที่สามารถนํามาใชสนับสนุนการ
ทํางานและงานบริการของกรมทางหลวงได
เทคโนโลยีใหมๆ มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกลง สามารถบูรณาการเขา
ดวยกันไดงายขึ้น
การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอสิกสที่มอี ยูอยางหลากหลาย ซึ่งสามารถ
นํามาใชในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได

S๗:
S๘:
S๙:

จุดแข็ง (Strengths)
ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ
ฐานขอมูลกลาง การเชื่อมโยงขอมูล รวมทั้งสนับสนุนการนํา ICT มาใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนากรมทางหลวง
บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง
ความสําคัญของระบบฐานขอมูลกลาง และการเชื่อมโยงขอมูล
กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศหลายระบบสําหรับรองรับภารกิจ
บุคลากรดาน ICT มีความตั้งใจในการพัฒนาและประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับพัฒนาองคกร
มีเครือขาย ICT Agent ประจําหนวยงานภูมิภาค เพื่อทําหนาที่ประสานงานดาน ICT กับ
หนวยงานในสวนกลาง
เปนเจาของขอมูล รวมถึงเปนเจาของโครงสรางพื้นฐานที่สามารถรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
(primary data) เกี่ยวกับทางหลวง การจราจร อุบัตเิ หตุ ฯลฯ ทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยัง
มีหนวยงานและบุคลากร ที่สามารถที่จะรายงานขอมูลบนทางหลวงทั่วประเทศไดอยาง
รวดเร็ว
มีชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารหลายชองทาง
หนวยงานบางสวนมีเงินเหลือจายที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาดาน ICT ได
มีสํานักงานและศูนยตา งๆ ของหนวยงานกระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเลือกใชเปน
Disaster Recovery site ไดในอนาคต

กลยุทธเชิงรุก (S,O)
(๑) การนําเทคโนโลยีดาน Data Analytics มาใชเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารและ
การทํางานของกรมทางหลวง (S๖-O๕)
(๒) วางแผนพัฒนาระบบ ICT โดยเนนการบูรณาการระหวางหนวยงาน เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ การปฏิบตั ิงานตามภารกิจ (S๓-O๓,๔,๕,๖)
(๓) การใช ICT เพื่อสนับสนุนการใหบริการของกรมทางหลวง (S๓,๖-O๕O๖)

จุดออน (Weakness)
W๑: ไมมรี ะบบฐานขอมูลกลาง ไมมีศูนยขอมูลสํารองที่รองรับการเกิดอุบตั ิภัย รวมถึงไมมีการกาหนดมาตรฐานขอมูล
การบูรณาการและการบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
W๒: ระบบเครือขาย โดยเฉพาะอยางยิง่ เครือขายเชื่อมโยงสวนกลางและหนวยงานภูมภิ าคไมมีประสิทธิภาพและขาด
เสถียรภาพ ไมสามารถตอบสนองการทํางานและความตองการของบุคลากรกรมทางหลวงไดเต็มที่
W๓: หนวยงานภูมิภาคหลายแหงยังไมมีโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายที่ดี
W๔: บุคลากรดาน ICT บางสวนยังขาดความรูความสามารถเชิงลึก
W๕: บุคลากรดาน ICT ไมเพียงพอตอการรองรับภารกิจและใหบริการในหนวยงานภูมิภาค หนวยงานภูมภิ าคหลาย
หนวยงาน ไมมี ICT Agent หรือมีแตเปนบุคลากรที่มีความรูไ มตรงสายงานดาน ICT อีกทั้งไมมีตําแหนงและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
W๖: บุคลากรทั่วไป ขาดความรูพื้นฐานทางดาน ICT และกฎหมายที่เกีย่ วของ
W๗: ขาดงบประมาณ และ แผนพัฒนาบุคลากรดาน ICT ที่ชัดเจน รวมทั้งขาดหลักสูตรฝกอบรมดาน ICT ใหแกบุคลากร
ทั่วไป
W๘: งบประมาณไมเพียงพอตอความตองการในการจัดซื้อครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรและ software ลิขสิทธิ์ที่สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ
W๙: การพัฒนาระบบงานตาง ๆ ขาดการวางแผนและออกแบบระบบทีด่ ี ทาใหไมมีความเปนเอกภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา
ซ้ําซอน ขาดการมีสวนรวมระหวางหนวยงานผูใชงานระบบกับผูออกแบบ โดยอยางยิ่งจากหนวยงานภูมิภาคในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ ICT
W๑๐: ไมมีแผนบํารุงรักษา ทั้งระบบสารสนเทศ และ ฮารดแวร ที่ชัดเจน ทั้งสวนกลางและภูมิภาค
W๑๑: มีนโยบายดาน ICT แตขาดแนวทางปฏิบัติและการบังคับใชที่ชัดเจนบุคลากรไมมคี วามเขาใจในนโยบายดาน ICT
ของหนวยงาน
W๑๒: ไมมีคณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทําหนาที่กํากับ ดูแล กําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนา
ระบบ ICT ของกรมทางหลวง
กลยุทธเชิงแกไข (W,O)
(๑) การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง ระบบภูมิสารสนเทศของกรมทางหลวงและพัฒนามาตรฐานขอมูลตามมาตรฐานการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ (W๑-O๑,๒)
(๒) การพัฒนาบุคลากรดวยการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสและ ICT เปนเครื่องมือในการเรียนรูสําหรับการพัฒนาองคกรอยาง
ยั่งยืน (W๔,๕,๗-O๗)
(๓) พัฒนาบุคลากรที่มีความรูความเชีย่ วชาญดาน ICT เพื่อดูแลระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ประจํา
สํานักงานทางหลวงและแขวงในสังกัด รวมทั้งศึกษาแนวทางการเพิ่มอัตรากําลังบุคลากรดาน ICT ในหนวยงานภูมิภาค
(W๔,๕-O๓)
(๔) ตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทําหนาที่กํากับ ดูแล กําหนดนโยบายและทิศทางในการ
พัฒนาระบบ ICT ของกรมทางหลวง (W๙,๑๑,๑๒-O๓)
(๕) พัฒนาระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการจัดสรรโครงสรางพื้นฐานดาน
เครือขายใหกับหนวยงานภูมิภาค (W๒,๓,๑๐-O๓)
(๖) ลงทุนดาน ICT เพิ่มเติม เชนการจัดหา ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรและ software ลิขสิทธิ์ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ของกรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ (W๖-O๓)
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T๑:
T๒:
T๓:

T๔:
T๕:

ภัยคุกคาม (Threats)
กลยุทธเชิงปองกัน (S,T)
กลยุทธเชิงรับ (W,T)
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน ICT ที่รวดเร็ว ทําใหตองพัฒนาปรับปรุง (๑) การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล (S๓-T๒)
(๑) จัดสรรตําแหนง กําหนดความกาวหนาในสายอาชีพ (career path) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรดาน
ระบบ ICT อยางตอเนื่องและทําใหการพัฒนาบุคลากรไมทันตอการ
(๒) การบริหารจัดการ Data center ระบบจัดเก็บขอมูล และระบบสํารองขอมูล เพื่อสราง
ICT (W๓,๔-T๕)
เปลี่ยนแปลง
เสถียรภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (S๓,๖-T๒)
(๒) สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (W๓,๕-T๒)
ภัยคุกคามตอความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมีเพิ่มขึ้น
(๓) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชน การกําหนดนโยบายดาน ICT
ระเบียบราชการบางขอในปจจุบันที่ยังเปนอุปสรรคตอการปรับ
ที่ชัดเจน, การจัดการความเสีย่ งดาน ICT, การติดตามและการตรวจสอบดาน ICT (S๓-T๒) (๓) ศึกษา วิเคราะหและวางแผนดาน ICT ใหรอบคอบและพัฒนาปรับปรุงดวยเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม (W๘,๙-T๑)
กระบวนการทํางาน และการปรับไปสูองคกรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ
รวมทั้งไมเอื้อตอการจัดหาอุปกรณใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
กฎหมายดาน ICT ยังไมครอบคลุมและไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
ความตองการบุคลากรดาน ICT ของภาคเอกชน ที่ใหคาตอบแทนไดสูง
กวาภาครัฐ
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บทที่ ๔
การออกแบบในภาพรวม
เชิงหลักสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Conceptual Design Report)
จากการศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง และ
การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อมและศั ก ยภาพด าน ICT ของกรมทางหลวง (SWOT Analysis) ในบทที่ ๓
จะเห็นไดวา กรมทางหลวงมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงานตางๆ ในระดับ
หนึ่ ง และสามารถตอบสนองต อภารกิ จ ของกรมทางหลวงได เปน อยางดี ซึ่งการพัฒ นาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของกรมทางหลวงในระยะถั ด ไป จะต องเสริ มสร า งปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพ
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งดานระบบคอมพิวเตอรและระบบเก็บขอมูล
ดา นระบบเครื อข า ยคอมพิว เตอร ด า นระบบสารสนเทศ และดานความมั่น คงปลอดภัย ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการที่เปนจุดออน ใหสามารถบริการไดอยางทั่วถึง
มั่น คงและปลอดภั ย ได คุณภาพและตรงความตองการยิ่งขี้น และจากทิศทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒ นา
เปลี่ ยนแปลงอย า งรวดเร็ ว ควรต องมี การปรับเพิ่มเทคโนโลยีร ะบบคอมพิว เตอรแบบกลุมเมฆ (Cloud
Computing) และเทคโนโลยีเครื่องจักรเสมือน (Virtual Machine) แบบ Hyperconverged Architecture
และที่สําคัญอยางยิ่ง คือ ตองเสริมดานความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถรองรับ
การกูคืนจากความหายนะและความตอเนื่องของการทํางานดานสารสนเทศโดยไมหยุดชะงัก
การพัฒนาดานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง จะต องเสริมสรางและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ใหเกิดการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานตางๆ ที่กระจาย
ในหลายสวนงาน สามารถรวมศูนยเขามาเพื่อนํามาวิเคราะหและใชประโยชนในการวางแผน การตัดสินใจ
อยางเป นองครวมทั้งองคกร ที่ผ านมากรมทางหลวงยังไมไดใชประโยชนจ ากข อมูล สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการอยางเต็มที่ แมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสวนงานอยูบาง แตยังไมครอบคลุมทุกดาน
จึงตองมีการปรับเสริมดวยระบบจัดการทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning: ERP) ที่ทั้ง
องคกรใชซอฟตแวรและฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
และการบู ร ณาการข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ รวมศู น ย เ ป น คลั ง ข อ มู ล หลายมิ ติ (Data warehouse) สู ก าร
วิเคราะหเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร เปนการยกระดับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมทางหลวงอยางคุมคา ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี
ทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง จําเปนตองขยายตัว
ในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองตอแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ซึ่งรัฐบาลไดกําหนดเปนนโยบายสําคัญในการใหเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาประเทศดวยนวัตกรรม เพิ่มคุณคาอยางมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่ง
ในแผนพัฒนาทั้งสองฉบับนั้น มีประเด็นที่เกี่ยวของกับกรมทางหลวง ในมิติที่เปนหนวยงานภาครัฐที่ตองให
การบริหารจัดการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางเปนระบบ มีการใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษ
มากขึ้น มีการใชทรัพยากรดิจิทัลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการบูรณาการขอมูลและทรัพยากร
รวมกัน นําไปสูการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน และมีชุดขอมูลและระบบบริการพื้นฐานที่มีมาตรฐาน
สามารถเขาถึง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและใชงานรวมกัน กรมทางหลวงตองเรงปรับปรุงและพัฒนาระบบ
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ในดานมาตรฐานชุดขอมูล สารสนเทศทางหลวงและใหเกิดการ
บูรณาการระหวางหนวยงานทางหลวง สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน เกิดเปนศูนยกลางขอมูลทางหลวงหลัก
ที่มีการจัดเก็บขอมูลและเปดเผยขอมูล (Open Data) เพื่อการใหบริการแกประชาชนและหนวยงานอื่นๆ
อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม
ขณะเดี ย วกั น กรมทางหลวง ซึ่ งเปน หนว ยงานในสัง กัด กระทรวงคมนาคม ตอ งตอบสนองต อ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในมิติการเดินทางและขนสงทาง
ถนน ของการนํ าเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาสรา งคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหการเดิน ทางและขนสง
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดและลดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม โครงการศูนยบริหารจัดการจราจร
และการอํานวยความปลอดภัยในการเดิน ทาง และโครงการที่ เกี่ยวกับวิ ศวกรรมการทางหลวงดานการ
วางแผนสรางทาง บํารุงทาง ฯลฯ สวนที่ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตองมีการเพิ่มขยาย
และปรับปรุงใหสามารถบูรณาการมาใชประโยชนรวมกันอยางเต็มที่ เพื่อนําไปสูการวางแผนการเดินทาง
และขนสงหลายรูปแบบทั้งทางถนน ราง เรือ และอากาศรวมกันในอนาคต
สุดท าย กรมทางหลวงตองเรงพั ฒนาศั กยภาพบุคลากรด านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
รองรับการทํางานในยุคดิจิทัล ใหสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมทางหลวงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนใหไปสูยุคดิจิทัล ประเทศไทย ๔.๐ ตองมุงเนนที่การเตรียมบุคลากรภาครัฐใหมี
ความพรอมดานทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหา การใชเครื่องมือทางดิจิทัลไดอยางคลองแคลวและชํานาญ
รวมถึ งทั กษะอื่ น ๆ ตามแนวทางที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการขา ราชการพลเรือน และสํา นักงานรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กําลังเตรียมหลักสูตรการฝกอบรมดานนี้อยู
๔.๑

กรมทางหลวงกับทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ

หลังจากมีการประกาศนโยบายการปฏิรูปสูการเปนประเทศที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม คณะรัฐมนตรี
ก็ไดมีมติเห็นชอบตอแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเปน
กลไกสํ าคั ญในการขั บเคลื่ อนการพั ฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยใชเทคโนโลยีดิจิ ทัล หนวยงานตางๆ ของรั ฐ
โดยเฉพาะหนวยงานหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงมีการรางและกําหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนราย
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดังกลาว สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) ในฐานะหนวยงานหลั ก และกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน วยงานที่เกี่ยวของ มี สวนร วมในการ
กําหนดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดานคมนาคม เพื่อใหหนวยงานรัฐดานคมนาคม ไดใชดําเนินงานใหสอดคลอง
กับแผนหลักของประเทศ
ในสวนที่เกี่ยวกับงานของกรมทางหลวง มีแผนพัฒนาที่ตองนํามาใชอางอิงในการทําแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และการจัดทํางบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดังนี้
๑) แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒) แผนยุทธศาสตรของกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๓) แผนยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม (Digital Transport 2021)
โดยแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นอกจากจะต อ งสอดรั บ กั บ
ยุทธศาสตร ของกรมทางหลวง และยุทธศาสตรของกระทรวงคมนาคมแลว จะตองสอดรับเชื่อมโยงกั บ
ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม และของประเทศตามลําดับ
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เปาหมายของการพัฒนาในแผนตางๆ มุงเนน การนําเทคโนโลยี ดิจิ ทัล มาประยุกต กับ งานดาน
คมนาคม เพื่อใหการเดินทางและการขนสงโลจิสติกส มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นคงและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งหลายเทคโนโลยีมีการประยุกตใชในระดับสากลบางแลว เชน
๑) ยานยนตอัตโนมัติ (Autonomous Vehicles)
๒) อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ปญญาประดิษฐ และหุนยนต (IoT, AI & Robotics)
๓) เซ็นเซอรฝงในโครงสรางพื้นฐาน (Embedded Sensor in Infrastruture)
๔) โปรแกรมประยุกตบนอุปกรณพกพาเคลื่อนที่ (Mobile Applications)
๕) การใชขอมูลขนาดใหญบนกลุมเมฆ (Big Data & Cloud)
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่นํามาประยุกตใช จะสงคุณคาตอระบบคมนาคมในหลายดาน เชน
๑) การขนสงหลายรูปแบบ ใหเกิดการเชื่อมโยง เชื่อมตอไดสะดวก ตรวจติดตามไดงาย ดวยราคา
ยุติธรรมเหมาะสม
๒) การบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะ เพื่อความคลองตัว รวดเร็วและวางแผนได
๓) การอํานวยความปลอดภัย ที่ลดความเสี่ยงจากอุบัติการณตางๆ
๔) การเฝาระวัง ติดตาม กํากับการขับขี่และยานพาหนะแบบ Real-Time
ป จ จุ บั น กรมทางหลวง กํ า ลั ง วางแผนจั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ห ารจั ด การจราจรและอุ บั ติ เ หตุ (Traffic
Operation Center : TOC) ขึ้น ซึ่งเปนหนึ่งในงานที่ตอบสนองตอแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของรัฐอยางเต็มรูปแบบ โครงการนี้จะมีแผนพัฒนาระบบอยูหลายระบบ เชน
๑) ระบบตรวจสอบสภาพจราจร (Traffic Surveillance)
๒) ระบบประมาณระยะเวลาการเดินทาง (Travel Estimation)
๓) ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Intersection Control)
๔) ระบบ Intelligent Transportation Systems : ITS เพื่อชวยควบคุมความเร็วและการใชชองจราจร
จากตัวอยางขางตนเปนเพียงภารกิจหลักดานหนึ่งของกรมทางหลวง ยังมีภารกิจอีกหลายๆ ดานที่
สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชงานใหสนับสนุนตอภารกิจไดเชนกัน เมื่อมีขอมูลแตละดานแตละ
มิติตามภารกิจตางๆ แลว การบูรณาการขอมูลสารสนเทศ ก็ควรนํามาใชประโยชนรวมกันแบบรวมศูนย
เป น ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารทางหลวง (Highway Execution Systems : HES) อั น จะทํ า ให เ กิ ด การวิ เ คราะห
สารสนเทศแบบข า มมิ ติ ข า มสายงานเกิ ด ขึ้ น ได ช ว ยให ก ารบริ ห าร การวางแผน และการตั ด สิ น ใจมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ในปจจุบัน สวนงานตางๆ ในกรมทางหลวง ตางมีระบบงานสารสนเทศตอบสนองตอภารกิจของตน
อยูบางแลว ระบบสารสนเทศตางๆ ที่มีอยูเหลานี้ ใชเทคโนโลยีการพัฒนาและฐานขอมูลที่หลากหลาย
แตกตางกัน การบูรณาการเชื่อมโยงนํามาใชประโยชนรวมกันจึงทําไดไมดีเทาที่ควร และเนื่องจากระบบงาน
สารสนเทศ เมื่อมีอายุใชงานมาระยะหนึ่งแลว ก็จําตองพัฒนาปรับปรุงใหทันสมัยตามทิศทางของเทคโนโลยี
ที่เ ปลี่ ยนแปลงอย างรวดเร็ว แนวคิดและทิศทางการพัฒ นาระบบสารสนเทศยุคใหม ควรตองปรับมาสู
ระบบงานสารสนเทศของสวนงานตางๆ เพื่อทําใหการบูรณาการขอมูลสารสนเทศสําหรับนํามาใชประโยชน
รวมกันในอนาคต สามารถดําเนินการไดงายและสะดวกยิ่งขึ้น
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๔.๒

การออกแบบในภาพรวม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง

จากการกําหนดทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ที่
กลาวขางตน รวมกับการรับรูความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากผูบริหารและ
หนวยงานของกรมทางหลวง และการประเมินผลการดํ าเนินการโครงการภายใต แผนแม บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ จึงนําไปสูการออกแบบในภาพรวมเชิงหลัก
สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Conceptual Design Report) โดยแบงออกเปน
การออกแบบดานตางๆ ดังนี้
๑) ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๒) ดานความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) ดานระบบคอมพิวเตอรและระบบจัดเก็บขอมูล
๔) ดานระบบสารสนเทศ
๕) แนวทางการบูรณาการขอมูลสารสนเทศภายในองคกร
๖) แนวทางการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ
การออกแบบในภาพรวมเชิงหลักสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ จะอิง
กับแนวโนมทางดานเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมทางหลวง จําเปนตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีอยางหลีกเลี่ยงไมได
การออกแบบในภาพรวมเชิงหลักสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๔๖๔ และแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ระยะ
๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับนี้ จะมีลักษณะเชิงรุก ที่ตองรองรับและสนับสนุนแผนยุทธศาสตรคมนาคม
ดิจิทัล ๒๐๒๑ ของกระทรวงคมนาคม (Digital Transport 2021) ในการพัฒนาระบบการเดินทางอัจฉริยะ
รองรับการเขาสูสังคมดิจิทัลและ Smart City โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๔.๒.๑ ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
กรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถสื่อสารกันใน
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองทําการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ อุปกรณสนับสนุนการเขา
ใชงาน และบุคลากร เขาหากันทั้งหมด และเชื่ อมโยงระบบเครือขายกรมทางหลวงใหสามารถ
เชื่อมโยงสูอินเทอรเน็ตได ทําใหกรมทางหลวงตองทําการจัดหาระบบเครือขายตางๆ ใหสามารถ
รองรับการใชงานที่เพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหมใน
อนาคตรวมทั้งกรมทางหลวงจะตองเชื่อมโยงระบบเครือขายของสํานักงานทั้งที่อยูในสวนกลางและ
ภูมิภาค จากการศึกษาวิเคราะหความตองการ และการออกแบบเชิงหลักสถาปตยกรรมดานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรกรมทางหลวง ขอเสนอแนวทางการพัฒนาดังนี้
๔.๒.๑.๑ การพัฒนาระบบเครือขายกรมทางหลวง
๑) สถานภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอรในปจจุบัน
การเชื่อมตอระบบเครือขายของกรมทางหลวง ดังแสดงในรูปที่ ๔-๑
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581หน่ วย

56+14+8
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รูปที่ ๔-๑ การเชื่อมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอรในปจจุบันของกรมทางหลวง
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จากรู ป ที่ ๔-๑ จะเห็ น ว า มี ก ารเชื่ อ มโยงหน ว ยงานต า งๆ ในสั ง กั ด
กรมทางหลวงทั้ งในส ว นกลางและหนวยงานภูมิภาคเขาหากั นโดยผ านทาง
ระบบเครือขายของผูใหบริการเครือขาย (Network Service Provider : NSP)
ผู ให บ ริ การเครื อข ายอิ น เทอร เ น็ ต (Internet Service Provider : ISP) ระบบ
เครื อข ายกรมทางหลวง (DOH-NET) และระบบเครือขายกระทรวงคมนาคม
(MOT-NET) ยกเวน หนวยงานหมวดทางหลวง ที่ใหแตละหนวยงานทําการ
เชื่อมโยงเขาสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ตดวยตนเอง เพื่อติดตอกับหนวยงาน
อื่นๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ตแทน จากการศึกษาวิเคราะห พบชองทางการ
สื่อสารจากหนวยงานในภูมิภ าคทั้ง ๑๓๗ หน ว ยงาน โดยจะมี ชองทางการ
สื่อสารที่สวนกลางอยูที่ ๒๔ เมกะบิตตอวินาที แบงเปนเครือขายของ CAT ที่
๖ เมกะบิ ตตอวินาที และเปน เครือขายของ TOT ที่ ๑๘ เมกะบิตตอวิน าที
ในขณะที่ความตองการในการสื่อสารที่หมดจะอยูที่ ๑๓๗ เมกะบิตตอวินาที
ดังนั้นจึงควรปรับปรุงใหมีการขยายชองทางการสื่อสารของหนวยงานภูมิภาค
ใหรองรับการสื่อสารที่มากขึ้นกวาที่เปนอยู นอกจากนี้ หนวยงานภูมิภาคทั้ง
สํ า นั ก งานทางหลวงและแขวงทางหลวง ได มี ก ารจั ด หาระบบเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ตจากผูใหบริการในทองถิ่นเอง ทําใหเปนชองทางเลือกในกรณีที่
ระบบเครือขายประสบปญหาได
๒) แนวทางการพัฒนาระบบเครือขายของกรมทางหลวง
จากการวิเคราะหความตองการและการออกแบบเชิงหลักสถาปตยกรรม
ขอเสนอเปาหมายในการพัฒนาระบบเครื อขายของกรมทางหลวง โดยเมื่ อ
สิ้นสุดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวง ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๔๖๔ ระบบ
เครือขายของกรมทางหลวงจะตองมีการเชื่อมโยงหนวยงานตางๆ ในสังกั ด
กรมทางหลวง ทั้งในสวนกลางและหนวยงานภูมิภาคทุกหนวยงานเขาหากัน
โดยผานทางระบบเครือขายของ
(๑) ผูใหบริการเครือขาย (Network Service Provider : NSP)
(๒) ผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider : ISP)
(๓) ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Networks Operator
: MNO)
(๔) ระบบเครือขายกรมทางหลวง (DOH-NET)
(๕) ระบบเครือขายกระทรวงคมนาคม (MOT-NET)
รวมไปถึงหมวดทางหลวงที่ตองเชื่อมโยงเขาสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
เพื่อใหสามารถติดตอสื่อสารกับหนวยงานอื่นๆ ไดเต็มรูปแบบ โดยหนวยงาน
ภูมิภาคระดับสํานักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ตองเชื่อมตอระบบเครือขาย
เขาสูสวนกลางที่ความเร็วไมนอยกวา ๔ เมกะบิตตอวินาที โดยกรมทางหลวง
เปนผูดําเนินการจัดหาให และตองมีชองทางการสื่อสารที่สวนกลางไมนอยกวา
รอยละ ๓๐ ของความเร็วรวมจากทุกหนวยงานเพื่อรองรับการทํางานในกรณีที่
ทุกๆ หนวยงานมีการใชงานระบบสารสนเทศและระบบเครือขายสวนกลาง
พรอมกัน
๓๕
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สําหรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของหนวยงานภูมิภาคระดับสํานักงาน
ทางหลวง แขวงทางหลวง จะมีการใชงานอยู ๒ ชองทาง คือ ผานทางระบบ
เครือขายกระทรวงคมนาคม (MOT-NET) ที่ความเร็วไมนอยกวา ๔-๘ เมกะบิต
ต อ วิ น าที และช อ งทางที่ ๒ คื อ ให แ ต ล ะหน ว ยงานดํ า เนิ น การจั ด หาจาก
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดแบบ FTTx เพื่อเชื่อมตอระบบ
เครือขายหนวยงานเขาสูอินเทอรเน็ตและสว นกลาง ที่ความเร็วไมนอยกวา
๒๐-๔๐ เมกะบิตตอวินาที เพื่อทําใหเกิดเสถียรภาพของการเชื่อมตอระบบ
เครือขาย
สําหรับหนวยงานภูมิภาคระดับหมวดทางหลวง ใหดําเนินการจัดหาจาก
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด โดยอาจเปน ADSL, FTTx, 4G
หรือ 5G ก็ได โดยเปนการเชื่อมตอผานอินเทอรเน็ตแทน เพื่อเชื่อมตอระบบ
เครื อข า ยหนว ยงานเขาสูสว นกลางและอิน เทอรเน็ตที่ความเร็ว ไมนอยกวา
๒๐-๔๐ เมกะบิตตอวินาที เนื่องจากหนวยงานภูมิภาคระดับหมวดทางหลวง
อาจอยู ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ก ารให บ ริ ก ารเครื อ ข า ยไม ค รบทุ ก ประเภท ทํ า ให
กระบวนการจัดหาผูใหบริการรายเดียวจากสวนกลางเปนไปไดยาก
จากที่กลาวขางตนสามารถแสดงเปนแผนผังแนวคิดการเชื่อมโยงระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกรมทางหลวงไดตามรูปที่ ๔-๒ ภาพแสดงแนวคิด
การเชื่อมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมทางหลวง
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Internet
FTTx
20-40Mbps

MPLS/TOT

MOT-ISP
100Mbps

29+6+2
=37หน่ วย

Internet1
Mbps

TOT/ISP
Internet

WAN
4 Mbps

Internet
FTTx
20-40Mbps
Internet1
Mbps

Internet
ADSL/FTTx/4G
20-40Mbps

หมวดทางหลวง

MOT Network
กระทรวงคมนาคม

Internet
FTTx
20-40Mbps

สํานักทางหลวง
ส่วนเครือ� งจักรกล
18+4
=22หน่ วย

WAN
4 Mbps

Internet1
Mbps

581หน่ วย

แขวง/สํานัก/ศูนย์
56+14+8
=78หน่ วย

รูปที่ ๔-๒ แนวคิดการเชื่อมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมทางหลวง
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๔.๒.๑.๒ การพัฒนาระบบเครือขายสวนกลาง
ในสวนของเทคโนโลยีระบบเครือขาย มีรายละเอียดดังนี้
๑) ระบบขององค ก รในป จ จุ บั น เลื อ กใช เ ทคโนโลยี ก ารเชื่ อ มต อ แบบ
Ethernet ที่ปจจุบันรองรับอัตราเร็วไดทั้ง ๑, ๑๐, ๔๐ และ ๑๐๐ กิกะบิตตอ
วิ น าที ในกรณี ที่ ต อ งการอั ต ราเร็ ว ที่ สู ง ขึ้ น แต ยั ง ไม ต อ งการเปลี่ ย นไปใช
เทคโนโลยีที่สูงกวา สามารถเพิ่มความเร็วในการเชื่อมตอระหวางโหนดไดโดย
การเชื่อมตอสายนําสัญญาณเพิ่มเติม (Link Aggregation) นอกจากจะทําให
ระบบเครือขายมีความเร็วเพิ่มขึ้นแลว ระบบยังมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นดวย โดย
เมื่อสายนําสัญญาณเกิดขาดขึ้น สายนําสัญญาณอีกเสนยังคงทํางานตอไปได
๒) การออกแบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายขององคกรจะแบง
เครือขายออกเปนสวนๆ ตามรูปแบบการใชงาน การใหบริการ การติดตั้งของ
อุปกรณ โดยเลือกใชอุปกรณที่ทําหนาหนาที่ตางๆ ดังนี้
(๑) Virtual Private Network (VPN)
เปนระบบเครือขายสื่อสารขอมูลที่ใชเครือขายสื่อสารขอมูลสาธารณะ
เช น อิ น เทอรเน็ ต ในการเชื่อมตอเครื่องคอมพิ ว เตอรห รือ อุป กรณของ
หน ว ยงานที่ อ ยู ใ นระยะไกลเข า กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร อุ ป กรณ ห รื อ
เครือขายของหนวยงาน โดยการเชื่อมตอนี้รับประกันดานความปลอดภัย
สารสนเทศที่ผานเครือขายสาธารณะโดยใชวิธีการเขารหัสลับ
(๒) Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS)
เปนอุปกรณปองกันภัยคุกคามในระบบเครือขายที่ใชตรวจสอบความ
เป น ไปในระบบเครื อ ข า ยนอกเหนื อ ไปจาก Firewall ที่ ใ ช ต รวจสอบ
Signature, Port Number, Known Attacking เ ป น ต น NGIPS มี
ความสามารถในการตรวจสอบปริมาณ Traffic ที่ผิดปกติ พฤติกรรมของ
Transaction หรือ Flow ที่ผิดปกติ โดยสามารถที่จะหยุดยั้งหรือแจงเตือน
สิ่ ง ผิ ด ปกติ ต า งๆเหล า นี้ ไ ด นอกจากนี้ ยั ง สามารถตรวจสอบ Network
Environment, ชนิดของไฟล หรือภัยคุกคามที่ถูกสรางขึ้นมาเฉพาะกรณี
เปนตน ซึ่งเมื่อพบความผิดปกติก็จะทําการยุติสิ่งผิดปกติดังกลาวพรอมทั้ง
แจงเตือนไปยังผูดูแลระบบเครือขายตามที่ไดตั้งคาไว
(๓) Next Generation Network Firewall
เปนอุปกรณปองกันภัยคุกคามในระบบเครือขายที่สามารถตรวจสอบ
ภั ย คุ ก คามที่ ผ า นเข า มาทาง Port Number, Application Protocol มี
ความสามารถในการตรวจสอบระดั บ Deep Packet Inspection
นอกจากนี้แลวยังสามารถตรวจสอบ Signature ของมัลแวรตางๆ ไดดวย
(๔) Web Application Firewall (WAF)
เปน Firewall ที่ใชปองกัน Web server โดยเฉพาะ หรือกลาวไดวา
เป น Firewall ที่ ใ ช ต รวจสอบภั ย คุ ก คามที่ ม าทาง Http Application
โดยเฉพาะ ซึ่งรวมไปถึงภัยคุกคามที่เรียกวา Cross-site scripting (XSS)
และ SQL injection
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(๕) Web Service Security Gateway
เ ป น Gateway ที่ ใ ห บ ริ ก า ร Securing Web Service โ ด ย จ ะ
ทํ า การตรวจสอบการพิ สู จ น ตั ว ตน (Authentication) ของผู ใ ช ง าน
ตรวจสอบสิทธิ์การเขาใช (Authorization) รักษาความลับของขอมูลและ
Transaction โดยการเขารหัสลับและรับรองวาขอมูลหรือ Transaction
นั้นมีความถูกตองโดยการใช Digital Signature
(๖) Database Firewall
จัดเป น Application Firewall ประเภทหนึ่งที่ มีคุณลักษณะเฉพาะ
ทาง กลาวคือใชในการปองกันและตรวจจับทุกๆ แพ็คเก็ตที่เขาไปและออก
จาก Database Server เปน Firewall ที่ตรวจสอบรูปแบบภัยคุกคามหรือ
ที่ เ รี ย กว า Signature ซึ่ ง อยู ใ นรู ป SQL statement มี White List ซึ่ ง
ประกอบด ว ยชุ ด คํ า สั่ ง ที่ ย อมให มี ก ารนํ า เข า และดึ ง ข อ มู ล ออกจาก
Database Server โดยไม อ นุ ญ าตให ชุ ด คํ า สั่ ง นอกเหนื อ จากนี้ เ ข า ถึ ง
ฐานขอมูลได นอกจากนี้แลวยัง Black List ของชุดคําสั่งที่ไมยอมใหใชใน
การเขาถึงฐานขอมูลโดยเด็ดขาด มีฟงกชันในการแจงเตือนถึงการเขาถึง
ฐานขอมูลจากธุรกรรมที่ นาสงสัยอีกด วย โดย Database Firewall เป น
Firewall ที่ติดตั้งไวดานหนาของ Database Server
๓) เทคโนโลยีร ะบบเครือขา ยใช ส าย สายนําสั ญ ญาณของระบบเครื อขา ย
องคกรในปจ จุ บัน จะเลือกใช สายใยแก วนํ าแสง แบบ Single Mode 9/125
ตามมาตรฐาน OS1 หรื อ OS2 เพื่ อ ให ส ามารถรองรั บ การเชื่ อ มต อ ระบบ
เครื อ ข า ยแบบ Ethernet ที่ อัต ราเร็ ว ๑๐ กิก ะบิ ตต อวิ น าที ที่ร ะยะทางไม
มากกวา ๑๐ กิโลเมตรได หรือสายใยแกวนําแสง แบบ Multi Mode 50/125
ตามมาตรฐาน OM3 เพื่อใหสามารถรองรับการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ
Ethernet ที่อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตตอวินาที ที่ระยะทางไมมากกวา ๓๐๐ เมตร
ได หรือสายทองแดงคูตีเกลียว แบบ UTP ตามมาตรฐาน Category 6A เพื่อให
สามารถรองรับการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว ๑๐
กิ ก ะบิ ต ต อ วิ น าที ที่ ร ะยะทางไม ม ากกว า ๑๐๐ เมตร หรื อ สายทองแดงคู
ตีเกลีย ว แบบ UTP ตามมาตรฐาน Category 6 เพื่อใหส ามารถรองรับ การ
เชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตตอวินาที ที่
ระยะทางไมมากกวา ๕๕ เมตร
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๔) เทคโนโลยีระบบเครือขายไรสาย ปจจุบันนี้ระบบเครือขายองคกรจะมีการ
ติ ดตั้ งระบบเครือขายไรสายเพื่อใหบริการกับ บุคลากรในการทํ างาน ระบบ
เครือขายไร สายที่นิ ยมติดตั้งกันจะเป น ระบบเครือขายไรสายตามมาตรฐาน
IEEE 802.11n ที่ทํางานที่ความถี่ ๒.๔ หรือ ๕ จิกะเฮิรตซ โดยมีความครอบคลุม
ในการใหบริการนับจากจุดติ ดตั้งอุปกรณ กระจายสัญญาณไดถึง ๒๕๐ เมตร
แล ะส ามารถให บริ ก าร การเชื่ อมต อด ว ยอั ตราเร็ วสู งสุ ดที่ ๖ ๐ ๐
เมกะบิตตอวินาที ขึ้นกับสภาพแวดล อมและจํานวนผู ใช บริการในขณะนั้ นๆ
หรือระบบเครือขายไรสายตามมาตรฐาน IEEE 802.11ac ที่ ทํางานที่ความถี่
๒.๔ หรือ ๕ จิกะเฮิรตซ โดยมีความครอบคลุมในการใหบริการนับจากจุดติดตั้ง
อุปกรณกระจายสัญญาณไดถึง ๑๒๕ เมตร และสามารถใหบริการการเชื่อมตอ
ดวยอัตราเร็วสูงสุดตามมาตรฐาน Wave 1 ที่ ๑.๗๓ กิกะบิตตอวินาที และตาม
มาตรฐาน Wave 2 ที่ ๓.๔๗ กิกะบิตตอวินาที ขึ้นกับสภาพแวดลอมและจํานวน
ผูใชบริการในขณะนั้น
๔.๒.๑.๓ สถานภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานสวนกลางในปจจุบัน
๑) กรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงเครือขายระหวางอาคารตางๆ เขาหากันเปนที่
เรียบรอยแลวตามรูปที่ ๔-๓ โดยใชเทคโนโลยี ดังนี้
(๑) ระบบเครือขายใชสายแบบสายใยแกวนําแสง แบบ Single Mode
9/125 ตามมาตรฐาน OS2 เพื่อ ให ส ามารถรองรับ การเชื่ อมต อระบบ
เครือขายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตตอวินาที ที่ระยะทางไม
เกิน ๑๐ กิโลเมตรได และในปจจุบันมีการใชงานที่อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิต
ต อ วิ น าที แ ล ว โดยมี ก ารเชื่ อ มต อ ระหว า งอาคารสุ ขุ ม วิ ท และอาคาร
พหลโยธิน,อาคารสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ และอาคารเฉลียวฯ เขา
ดวยกัน
(๒) สายใยแก ว นํ า แสง แบบ Multi Mode 50/125 ตามมาตรฐาน
OM3 เพื่อใหสามารถรองรับการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Ethernet ที่
อัตราเร็ว ๑๐ กิกะบิตตอวิน าที ที่ร ะยะทางเกิน ๓๐๐ เมตรได และใน
ปจจุบันมีการใชงานที่อัตราเร็ว ๒ กิกะบิตตอวินาทีแลว โดยมีการเชื่อมตอ
ระหว า งอาคารพหลโยธิน , อาคารสํา นัก วิเคราะห และตรวจสอบ และ
อาคารเฉลียวฯ ไปยังอาคารอื่นๆ ของหนวยงานสวนกลางเขาดวยกัน
(๓) กรมทางหลวงมี ก ารเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยภายในอาคาร โดยใช
เทคโนโลยีระบบเครือขายใชสายแบบสายทองแดงคูตีเกลี ยว แบบ UTP
ตามมาตรฐาน Category 6 เพื่ อ ให ส ามารถรองรั บ การเชื่ อ มต อ ระบบ
เครือขายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว ๒ กิกะบิตตอวินาที ที่ระยะทางไมเกิน
๑๐๐ เมตร และในปจจุบันมีการใชงานทีอ่ ัตราเร็ว ๑ กิกะบิตตอวินาทีแลว
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(๔) กรมทางหลวงมีการติดตั้งและใหบริการเครือขายไรสายในทุกอาคาร
ของหนวยงานตางๆ เพื่อใหบริการกับบุคลากรในการทํางานแลว แตยังไม
ครอบคลุมพื้นที่ความตองการในการใชงานเพื่อการบริการและการทํางาน
ทั้ ง หมด ระบบเครื อข า ยไร ส ายที่ ติ ด ตั้ งเป น ระบบเครื อ ข ายไร ส ายตาม
มาตรฐาน IEEE 802.11n และ IEEE 802.11ac ที่ทํางานที่ความถี่ ๒.๔
และ ๕ จิกะเฮิรตซ โดยมีความครอบคลุมในการใหบริการนับจากจุดติดตั้ง
อุปกรณกระจายสัญญาณไดถึง ๑๒๕ เมตร และสามารถใหบริการ การ
เชื่ อ มต อ ด ว ยอั ต ราเร็ ว สู ง สุ ด ที่ ๖๐๐ เมกะบิ ต ต อ วิ น าที ขึ้ น กั บ
สภาพแวดลอมและจํานวนผูใชบริการในขณะนั้น
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รูปที่ ๔-๓ การเชื่อมตอระบบเครือขายระหวางอาคาร
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จากรูปที่ ๔-๓ สามารถแสดงคําอธิบายหมายเลขไดดังนี้
หมายเลข ๑
อาคารพหลโยธิน ประชาสัมพันธ, กองการเงินและบัญชี, อธิบดี
กรมทางหลวง, รองอธิบดีกรมทางหลวง, เลขานุการกรมทางหลวง,
สํานักแผนงาน, สํานักงานพัฒนาระบบบริหาร
หมายเลข ๒
กองการเงินและบัญชี, หองประชุมมนัส คอวนิช, สํานักแผนงาน
หมายเลข ๓
สํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ น ดิ น , สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารกรม,
สํานักแผนงาน
หมายเลข ๔
สํานักบริหารบํารุงทาง
หมายเลข ๕
สํานักบริหารบํารุงทาง (ศูนยบัญชาการกรมทางหลวง ศูนยอุบัติภัย)
หมายเลข ๖
ฝ า ยประชาสั มพั น ธ สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารกรม, กองฝ ก อบรม,
หองสัมมนาเทิศศักดิ์, โรงอาหาร
หมายเลข ๗
สํานักงานควบคุมน้ํ าหนักยานพาหนะ, สํ านักวิเคราะหตรวจสอบ,
ศูนยสุขภาพ
หมายเลข ๘
สํานักงานแพทย
หมายเลข ๙
ทันตแพทย
หมายเลข ๑๐
อาคารศิริลักษณฯ สํานักกฎหมาย
หมายเลข ๑๑
กองการเงินและบัญชี
หมายเลข ๑๒
กองการเจาหนาที่
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 ศู น ย ข อ มู ล ข า ว, ห อ งวิ ศ วกรใหญ , สํ า นั ก
กอสรางทางที่ ๑, ๒
อาคารสุขุมวิท
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ, สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง, สํานัก
มาตรฐานและประเมินผล
อาคารจอดรถ ๖ ชั้น วิศวกรที่ปรึกษา, สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหวางประเทศ
หมายเลข ๔๐
โรงอาหาร
๔๓

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

หมายเลข ๔๓
หมายเลข ๔๔
หมายเลข ๔๖
หมายเลข ๔๗

สํานักเครื่องกลและการสื่อสาร
สํานักเครื่องกลและการสื่อสาร งานยานพาหนะ
สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารฐานรากและเทคนิ ค ธรณี, ห อ งปฏิ บั ติ การวั ส ดุ
สรางทางและโครงสรางถนน, หองปฏิบัติการคอนกรีต
หมายเลข ๔๘
สํานักสํารวจออกแบบ (ศูนยเก็บเอกสาร)
หมายเลข ๔๙
สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ
หมายเลข ๕๐
สํานักเครื่องกลและสื่อสาร (งานชางไม)
หมายเลข ๕๑ ๕๓ ๕๔ สํานักเครื่องกลและสื่อสาร
๔.๒.๑.๔ แนวทางการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรของหนว ยงานสวนกลางใน
อนาคต
๑) เพื่ อ ให ร ะบบเครื อ ข า ยของกรมทางหลวงเป น ระบบเครื อ ข า ยที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพในการรองรับ การทํางานมากยิ่งขึ้น ควรเพิ่มอัตราเร็ว ในการ
เชื่อมตอระหวางอาคารที่เปนการเชื่อมตอแบบ ๑ กิกะบิตตอวินาทีเปนการ
เชื่ อมต อ แบบ ๑๐ กิกะบิตตอวิ น าที และควรเพิ่มอัต ราเร็ว ในการเชื่อมต อ
ระหวางอาคารที่เปนการเชื่อมตอแบบ ๑๐ กิกะบิตตอวินาทีเปนการเชื่อมตอ
แบบ ๒๐ กิกะบิตตอวินาทีแทน เพื่อใหการเชื่อมโยงระบบเครือขายระหวาง
อาคารมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีเสถียรภาพสูงขึ้น เพื่อใหมีระบบเครือขาย
รองรับการปฏิบัติงานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) เพื่อใหระบบเครือขายไรสายของกรมทางหลวงเปนเครือขายที่รองรับการ
ทํ า งานของบุ ค ลากรได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ นการ
ปฏิ บั ติงานมากขึ้น ควรติดตั้งระบบเครือขายไรส ายใหครอบคลุมพื้น ที่การ
ทํางานของบุคลากรทั้งหมด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดานอุปกรณที่ใชในการ
ทํางานตางๆ จะเปลี่ยนจากเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ไปเปนคอมพิวเตอร
แบบพกพาหรือคอมพิวเตอรแบบมือถือแทน ทําใหการทํางานตางๆ ไมจํากัด
พื้นที่การทํางานใหอยูภายในสํานักงานเทานั้น ผูปฏิบัติงานสามารถทํางานได
โดยอยูในพื้นที่สวนใดก็ไดในกรมทางหลวง
๔.๒.๑.๕ สถานภาพระบบเครือขายสวนกลางในปจจุบัน
๑) ระบบเครื อ ข า ยส ว นกลางของกรมทางหลวง มี ก ารจั ด โซนของระบบ
เครือขายเพื่อติดตั้งและใหบริการในสวนตางๆ ตามรูปที่ ๔-๔
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รูปที่ ๔-๔ การเชื่อมตอระบบเครือขายสวนกลางในปจจุบัน

๔๕

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

การเชื่ อ มต อ ระบบเครื อ ข า ยส ว นกลางในป จ จุ บั น มี ก ารแบ ง เป น โซน
Provincial Network เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือขายกรมทางหลวง
กับผู ใหบ ริการเครือขายที่ ใหบ ริการเครือข ายของหนวยงานภูมิภ าคทั้งหมด
โซน External Network เพื่ อ รองรั บ การเชื่ อ มโยงระบบเครื อ ข า ยของ
กรมทางหลวงกับผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายของกระทรวง
คมนาคม โซน Internet Service เพื่อรองรับ การติด ตั้งระบบคอมพิ ว เตอร
แมขายสํ าหรับระบบสารสนเทศและระบบจัดการฐานขอมูล เพื่อใหบริการ
ผูใชงานที่มาจากเครือขายอินเทอรเน็ต โซน Intranet Service เพื่อรองรับการ
ติดตั้ งระบบคอมพิ วเตอรแมขายสําหรับ ระบบสารสนเทศและระบบจัด การ
ฐานขอมู ล เพื่อใหบ ริการผูใชงานที่เปนบุคลากรของกรมทางหลวงทั้งหมด
โซน Client เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือขายกรมทางหลวงกับอุปกรณ
ตางๆ ของผูใชงานที่เปน บุคลากรของกรมทางหลวง เพื่อใหสามารถเขาถึง
สารสนเทศทั้งหมดของกรมทางหลวง และสารสนเทศทั้งหมดจากเครือขาย
อินเทอรเน็ต แตระบบเครือขายของกรมทางหลวงยังไมมีการแบงโซนระหวาง
Application กั บ โซน Database ทํ า ให ใ นกรณี ที่ ผู ไ ม ป ระสงค ดี ถ า สามารถ
เข าถึ งระบบสารสนเทศไดแลว จะสามารถเขาถึงระบบจัดการฐานขอมูล ได
ในทันที
๔.๒.๑.๖ แนวทางการพัฒนาระบบเครือขายสวนกลางในอนาคต
แนวคิดการเชื่อมตอระบบเครือขายสวนกลางของกรมทางหลวง แสดงดังรูปที่ ๔-๕
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รูปที่ ๔-๕ แนวคิดการเชื่อมตอระบบเครือขายสวนกลาง
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เพื่อใหร ะบบเครือข ายสวนกลางของกรมทางหลวง เป นระบบเครือขายที่ มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรองรับการทํางานมากยิ่งขึ้น ตองมีการจัดโซนของ
ระบบเครื อ ข า ยออกเป น ส ว นๆ เพื่ อ รองรั บ การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ เ ครื อ ข า ยหรื อ ระบบ
คอมพิวเตอร และใหบริการในแตละสวนที่แตกตางกัน โดยตองมีการแบงโซนอยางนอย
ดังนี้ โซน Provincial Network เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือขายกรมทางหลวงกับ
ผูใหบริการเครือขายที่ใหบริการเครือขายของหนวยงานภูมิภาคทั้งหมด โซน External
Network เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือขายกรมทางหลวงกับผูใหบริการเครือขาย
อิ น เทอร เ น็ ต และเครื อ ข า ยของกระทรวงคมนาคม โซน Internet Application เพื่ อ
รองรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบสารสนเทศ เพื่อใหบริการผูใชงาน
ที่ มาจากเครื อข า ยอิ น เทอร เน็ต โซน Internet Database เพื่อรองรั บ การติดตั้ง ระบบ
คอมพิวเตอรแมขายระบบจัดการฐานขอมูล เพื่อใหบริการระบบสารสนเทศตางๆ โซน
Internet Application สําหรับใหบริการในอินเทอรเน็ต โซน Intranet Application เพื่อ
รองรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบสารสนเทศ เพื่อใหบริการผูใชงาน
ที่เปนบุคลากรของกรมทางหลวงทั้งหมด โซน Intranet Database เพื่อรองรับการติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบจัดการฐานขอมูล เพื่อใหบริการระบบสารสนเทศ
ต า งๆ โซน Intranet Application สํ า หรั บ ให บ ริ ก ารผู ใ ช ง านที่ เ ป น บุ ค ลากรของ
กรมทางหลวง โซน Client เพื่ อรองรับ การเชื่ อมโยงระบบเครื อ ข า ยกรมทางหลวงกั บ
อุ ป กรณ ต า งๆ ของผู ใ ช ง านที่ เ ป น บุ ค ลากรของกรมทางหลวง เพื่ อ ให ส ามารถเข า ถึ ง
สารสนเทศทั้งหมดของกรมทางหลวง และสารสนเทศทั้งหมดจากเครือขายอินเทอรเน็ต
โซน Security and Network Management เพื่อรองรับการติดตั้งระบบบริหารจัดการ
เครือขาย ระบบบังคับใชนโยบายเครือขาย ระบบพิสูจนตัวตน ระบบเก็บประวัติการเขาใช
ระบบเครือขายของบุคลากรกรมทางหลวง นอกจากนี้ตองมีการแสดงตนและพิสูจนตัวตน
พรอมบังคับใชนโยบายการใหและใชบริการเครือขาย เพื่อตรวจจับการใชงานอุปกรณบน
ระบบเครือขายกรมทางหลวง การเขาใชเครือขายเพื่อวัตถุประสงคตางๆ และการเขาใชงาน
ระบบสารสนเทศตางๆ ตามที่ไดรับอนุญาตสิทธิ์ในการใชงาน ใหครอบคลุมในทุกสวนของ
ระบบเครื อ ข า ยของกรมทางหลวง เพื่ อ เพิ่ ม ความมั่ น คงในการดู แ ลรั ก ษาข อ มู ล ของ
กรมทางหลวง และขอมูลของผูใชงานของกรมทางหลวง
๔.๒.๑.๗ การพัฒนาระบบเครือขายของหนวยงานภูมิภาค
สถานภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานภูมิภาคในปจจุบัน เปน
ดังนี้
๑) ระบบเครือขายของสํานักงานทางหลวงตามรูปที่ ๔-๖ มีระบบเครือขายที่
มีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายตางๆ ไมวาจะเปนเครือขายกรมทางหลวงเพื่อ
รองรับการใชงานสารสนเทศกรมทางหลวง ที่อัตราเร็ว ๑ เมกะบิตตอวินาที
เครื อข า ยกระทรวงคมนาคมเพื่อรองรับ การใช งานอิน เทอรเน็ตที่ อัตราเร็ ว
๑ เมกะบิตตอวินาที และเครือขายอินเทอรเน็ต ที่ดําเนิ นการจั ดหาเอง เพื่อ
รองรับการใชงานอิ นเทอรเ น็ต ที่อัตราเร็ว ๑๒-๒๔ เมกะบิตต อวิน าที และ
ระบบสารสนเทศกรมทางหลวงในกรณีที่ระบบเครือขายอื่นๆ ประสบปญหา
โดยระบบเครือขายภายในหนวยงานทั้งหมดจะไมเชื่อมเขาหากันเปนระบบ
๔๘

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

เครือขายเดี ยวกัน ทําใหเมื่อระบบเครือขายที่ใชงานอยูประสบปญ หา ผูใช
จะตองทําการยายเครือขายดวยตนเอง สรางความยุงยากในการปฏิบัติงานที่
ตองรับรูวาเกิดปญหาที่ระบบเครือขาย ไมใชระบบสารสนเทศ
DMZ
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Wireless Working Zone
Wireless
Access Point

Lease Line
Modem

MOT

Router

Router

MPLS
1Mbps

Lease Line
Modem

ADSL/FTTx
Router

Internet
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Internal Working Zone
Wireless Internet Zone
Wireless
Access Point

Internal Internet Zone

สํานักงานทางหลวง

รูปที่ ๔-๖ ระบบเครือขายสํานักงานทางหลวงปจจุบัน
๒) ระบบเครือขายของแขวงทางหลวงตามรูปที่ ๔-๗ เปนระบบเครือขายที่มี
การเชื่อมตอระบบเครือขายตางๆ ไมวาจะเปนเครือขายกรมทางหลวง เพื่อใช
รองรับการใชงานสารสนเทศกรมทางหลวง ที่อัตราเร็ว ๒ เมกะบิตตอวินาที
เครือขายกระทรวงคมนาคมเพื่อรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตที่อัตราเร็ว ๑
เมกะบิตตอวินาที และเครือขายอินเทอรเน็ตที่ดําเนินการจัดหาเอง เพื่อรองรับ
การใช งานอิน เทอรเ น็ ต ที่อั ต ราเร็ว ๑๒-๒๔ เมกะบิ ต ต อวิ น าที และระบบ
สารสนเทศกรมทางหลวงในกรณีที่ร ะบบเครือขายอื่นๆ ประสบปญหา โดย
ระบบเครื อ ข า ยภายในหน ว ยงานทั้ ง หมดจะไม เ ชื่ อ มเข า หากั น เป น ระบบ
เครือขายเดี ยวกัน ทําใหเมื่อระบบเครือขายที่ใชงานอยูประสบปญ หา ผูใช
จะตองทําการยายเครือขายดวยตนเอง สรางความยุงยากในการปฏิบัติงานที่
ตองรับรูวาเกิดปญหาที่ระบบเครือขาย ไมใชระบบสารสนเทศ

๔๙

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔
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แขวงทางหลวง

รูปที่ ๔-๗ ระบบเครือขายของแขวงทางหลวงปจจุบัน
๓) ระบบเครื อ ข า ยของหมวดทางหลวงตามรู ป ที่ ๔-๘ ส ว นมากระบบ
เครือขายมีการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตที่ดําเนินการจัดหาเอง เพื่อรองรับการ
ใชงานอินเทอรเน็ตและระบบสารสนเทศกรมทางหลวง โดยเปนระบบแบบ
ADSL หรือ FTTx ที่อัตราเร็ว ๑๒-๒๔ เมกะบิตตอวินาที
Internet

ADSL/FTTx
Router

ADSL/FTTx 12-24Mbps

Wireless Zone
Wireless
Access Point

Internal Zone

หมวดทางหลวง

รูปที่ ๔-๘ ระบบเครือขายหมวดทางหลวงปจจุบัน

๕๐
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๔.๒.๑.๘ แนวทางการพั ฒ นาระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ข องหน ว ยงานภู มิ ภ าคใน
อนาคต
๑) เพื่ อให ระบบเครื อข ายของสํ านั กงานทางหลวง เป นระบบเครื อข ายที่ มี
ประสิทธิภาพในการรองรับการทํางานมากยิ่งขึ้น ควรบูรณาการระบบเครือขายที่
เชื่ อมต อเข าสํ านั กงานทุ กรู ปแบบ ไม ว าจะเป นเครื อข ายกรมทางหลวงแบบ
MPLS ที่อั ตราเร็ ว ๔-๘ เมกะบิตต อวิ นาที เครื อข ายกระทรวงคมนาคมแบบ
MPLS ที่อัตราเร็ว ๒-๔ เมกะบิตตอวินาที และเครือขายอินเทอรเน็ตที่ดําเนินการ
จัดหาเองแบบ ADSL หรือ FTTx ที่อัตราเร็ว ๒๐-๔๐ เมกะบิตตอวินาที ใหเปน
ระบบเครื อขายเดี ยวกั น เพื่ อให สามารถทํางานทดแทนกันได ในกรณี ที่ระบบ
เครือขายใดเครือขายหนึ่งไมสามารถใชงานได โดยตองมีอุปกรณทําหนาที่ในการ
จัดสรรเสนทาง และเลือกใชเสนทางที่ เหมาะสมใหกับผูใชงาน โดยกําหนดให
เครื อ ข า ยกรมทางหลวงเป น เครื อ ข า ยสํ า หรั บ ใช บ ริ ก ารสารสนเทศของ
กรมทางหลวง เครื อข ายกระทรวงคมนาคมเป น เครื อข ายสํ าหรั บใช บริ การ
สารสนเทศผานทางอินเทอรเน็ต และเครือขายอินเทอรเน็ตที่ดําเนินการจัดหา
เองเปนเครือขายสําหรับใชบริการสารสนเทศผานทางอินเทอรเน็ตหรือใชบริการ
สารสนเทศของกรมทางหลวงในกรณีที่ระบบเครือขายมีปญหา แตกําหนดใหตอง
มีการเขารหัสขอมูลทุกสวนที่ตองมีการสื่อสารระหวางกัน นอกจากนี้อุปกรณ
ดั ง กล า วจะต อ งทํ า หน า ที่ เ ป น Firewall, Network Load Balancer และ
Wireless Controller เพื่อใหมีอุปกรณนอยชิ้นแตครอบคลุมการทํางานทุกอยาง
ที่ หน วยงานตองการ สําหรับสํ านักงานทางหลวงที่มีจํานวนผูปฏิบัติงานเป น
จํ านวนมากอาจมี การติ ดตั้ งเครื่ องคอมพิ วเตอร เพื่ อเป นเซิ ร ฟเวอร ใช ในการ
แบงปนขอมูลระหวางกัน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น แนวคิดการออกแบบระบบเครือขายสํานักทางหลวง ไดตามรูปที่ ๔-๙

๕๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔
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สํานักงานทางหลวง
รูปที่ ๔-๙ แนวคิดการออกแบบระบบเครือขายสํานักงานทางหลวง

๕๒
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๒) เพื่ อ ให ร ะบบเครื อ ข า ยของแขวงทางหลวง เป น ระบบเครื อ ข า ยที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการรองรั บ การทํ า งานมากยิ่ ง ขึ้ น ควรบู ร ณาการระบบ
เครื อ ข า ยที่ เ ชื่ อ มต อ เข า สํ า นั ก งานทุ ก รู ป แบบไม ว า จะเป น เครื อ ข า ย
กรมทางหลวงแบบ MPLS ที่ อั ต ราเร็ ว ๔-๘ เมกะบิ ต ต อ วิ น าที เครื อ ข า ย
กระทรวงคมนาคมแบบ MPLS ที่ อั ต ราเร็ ว ๒-๔ เมกะบิ ต ต อ วิ น าที และ
เครือขายอินเทอรเน็ตที่ดําเนินการจัดหาเองแบบ ADSL หรือ FTTx ที่อัตราเร็ว
๒๐-๔๐ เมกะบิตตอวินาที ใหเปนระบบเครือขายเดีย วกัน เพื่อใหส ามารถ
ทํางานทดแทนกันไดในกรณีที่ระบบเครือขายใดเครือขายหนึ่งไมสามารถใช
งานได โดยตองมีอุปกรณทําหนาที่ในการจัดสรรเสนทาง และเลือกใชเสนทาง
ที่เหมาะสมใหกับผูใชงาน โดยกําหนดใหเครือขายกรมทางหลวงเปนเครือขาย
สําหรับใชบริการสารสนเทศของกรมทางหลวง เครือขายกระทรวงคมนาคม
เปนเครือขายสําหรับใชบริการสารสนเทศผานทางอินเทอรเน็ต และเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่ดําเนินการจัดหาเองเปนเครือขายสําหรับใชบริการสารสนเทศ
ผานทางอินเทอรเ น็ต หรือใชบริการสารสนเทศของกรมทางหลวงในกรณี ท่ี
ระบบเครือขายมีปญหา แตกําหนดใหตองมีการเขารหัสขอมูลทุกสวนที่ตองมี
การสื่ อ สารระหว า งกั น นอกจากนี้ อุ ป กรณ ดั ง กล า วจะต อ งทํ า หน า ที่ เ ป น
Firewall, Network Load Balancer และ Wireless Controller เพื่ อ ให มี
อุปกรณนอยชิ้นแตครอบคลุมการทํางานทุกอยางที่หนว ยงานตองการ โดย
แนวคิดการออกแบบระบบเครือขายแขวงทางหลวง ไดตามรูปที่ ๔-๑๐

๕๓

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔
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แขวงทางหลวง
รูปที่ ๔-๑๐ แนวคิดการออกแบบระบบเครือขายแขวงทางหลวง

๕๔
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๓) เพื่ อ ให ร ะบบเครื อ ข า ยของหมวดทางหลวงเป น ระบบเครื อ ข า ยที่ มี
ประสิทธิภาพในการรองรับการทํางานมากยิ่งขึ้น กรมทางหลวงควรดําเนินการ
จั ด หาบริ ก ารเครือ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต พร อมปรั บ ปรุ ง ระบบเครื อ ข ายภายใน
สํานักงานใหหมวดทางหลวง โดยดูจากพื้นที่ตั้งของสํานักงานกับผูใหบริการ
เครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชสายนําสัญญาณที่ใหบริการในพื้นที่ ในกรณีที่ไม
สามารถจัดหาผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชสายนําสัญญาณได อาจ
คัดเลือกจากผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่
สํานักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติงานแทน เนื่องจากสํานักงานของหมวดทางหลวง
คอนขา งอยู ในพื้น ที่หางไกลจากเขตชุมชน อาจทําใหไมมีผูใหบ ริการระบบ
เครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต แบบใช ส ายนํ า สั ญ ญาณอยู ใ นพื้ น ที่ หรื อ มี แต
สายสัญญาณไมครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งหมด แนวคิดการออกแบบระบบ
เครือขายหมวดทางหลวง ไดตามรูปที่ ๔-๑๑
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หมวดทางหลวง

รูปที่ ๔-๑๑ แนวคิดการออกแบบระบบเครือขายหมวดทางหลวง
๔.๒.๒ ดานความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๒.๒.๑ การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือขายในสวนกลาง
๑) เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยเครือขาย
(๑) SSL Accelerator/Load Balancer เปนอุปกรณ Load Balance ที่
สามารถทําฟงกชันเขารหัสลับและถอดรหัสลับการรับสงขอมูลผานทาง
Web Browser ที่ใชโ ปรโตคอล HTTPS (High Text Transfer Protocol
Secure) เว็บไซตสวนมากเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการทําธุรกรรมโดย
การปรับ เปน Secured Website จึงมีผลทําใหการรับ สงขอมูล ระหวาง
Web Browser กั บ เว็ บ ไซต ดั ง กล า วต อ งใช โ ปรโตคอล HTTPS เพื่ อ ให
ธุ ร กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย มากขึ้ น สํ า หรั บ ฟ ง ก ชั น
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Load Balance นั้นมีไวในกรณีสําหรับบางองคกรที่มีเซิรฟเวอรใหบริการ
มากกว า ๑ เครื่ อง อุป กรณ นี้ จ ะทํ าหน าที่ กระจายงานหรือ ภาระไปยั ง
เซิรฟเวอรทุกตัวในระบบเพื่อใหการตอบสนองตอการใหบริการสามารถทํา
ไดอยางรวดเร็ว
(๒) SSL VPN (Secure Socket Layer Virtual Private Network) เป น
อุปกรณที่สามารถทําฟงกชันเขารหัสลับและถอดรหัสลับการรับสงขอมูล
ผานทาง VPN โดย VPN นั้นเกิดจากการสรางเครือขายขององคกรขึ้นมา
ทับซอนบนเครือขายสาธารณะ ซึ่งเรียกวาเครือขายเสมือนหรือ Virtual
Private Network (VPN) และเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการทํา
ธุรกรรมผานเครือขายเสมือนจึงจําเปนตองใชเทคนิคการเขารหัสลับในการ
ทําธุรกรรม ทําใหเปนการยากตอผูไมหวังดีในการโจรกรรมขอมูล
(๓) Firewall แบงเปน ๓ ประเภทหลักดังนี้
• Network Firewall เปน Firewall ที่เนนทางดาน Throughput
ดังนั้นการปองกันหรือดักจับผูบุกรุกจะใหความสําคัญไมเกินโปรโตคอลชั้น
ที่ ๔ ของ OSI (Open System Interconnection) สามารถเปรียบเทียบ
ไดเปนตะแกรงที่กรองวัสดุขนาดกลางถึงใหญ เปนอุปกรณที่วางไวในระบบ
เครือขายเพื่อเปนหนาดานในการกรองขอมูลที่ไหลผานระบบเครือขาย
• Application Firewall เป น Firewall ที่ เ น น ทางด า นความ
ละเอียดในการอานขอมูลทุกๆ แพ็กเก็ตและใหความสําคัญถึงโปรโตคอล
ชั้นที่ ๗ (ซึ่งเปนชั้นบนสุด) ของ OSI จากการที่ตองพิจารณาถึงโปรโตคอล
ชั้ น ที่ ๗ จึ ง ทํ า ให Throughput อาจด อ ยกว า Network Firewall แต มี
ความสามารถมากกวา เปนอุปกรณที่วางไวในระบบเครือขายชั้นในหรือ
วางไว ด า นหน า ของ Application Server สามารถเปรี ย บเที ย บได เ ป น
ตะแกรงที่กรองวัสดุขนาดเล็กถึงละเอียดมาก
• Database Firewall จั ด เป น Application Firewall ประเภท
หนึ่งที่มีคุณลักษณะเฉพาะทาง กลาวคือ ใชในการปองกันและตรวจจับทุกๆ
แพ็คเก็ตที่เขาไปและออกจาก Database Server เปน Firewall ที่ตรวจสอบ
รูปแบบภัยคุกคามหรือที่เรียกวา Signature ซึ่งอยูในรูป SQL statement มี
White List ซึ่งประกอบดวยชุดคําสั่งที่ยอมใหมีการนําเขาและดึงขอมูลออก
จาก Database Server โดยไม อนุญาตใหชุดคําสั่งนอกเหนือจากนี้เข าถึ ง
ฐานขอมูลได นอกจากนี้แลวยังมี Black List ของชุดคําสั่งที่ไมยอมใหใชใน
การเขาถึงฐานขอมู ลโดยเด็ ดขาด มี ฟงกชั นในการแจงเตื อนถึ งการเขาถึ ง
ฐานขอมูลจากธุรกรรมที่นาสงสัยอีกดวย เปน Firewall ที่ติดตั้งไวดานหนา
ของ Database Server สามารถเปรี ยบเที ยบได เป นตะแกรงที่ กรองวั ส ดุ
เฉพาะดานที่มีขนาดเล็กถึงละเอียดมาก
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(๔) IDP (Intrusion Detection and Prevention) เ ป น อุ ป ก ร ณ ที่ ใ ช
ตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นอยางเปนขั้นตอนในระบบเครือขายและถาขั้นตอน
เหลานั้นเปนภัยคุกคามก็จะทําการแจงเตือนและหยุดยั้งการกระทําทุกอยางที่
เป นภั ยคุ กคาม ความแตกต างระหว าง Pure Firewall กั บ IDP คื อ Pure
Firewall ไมสามารถพิจารณาขั้นตอนของภัยคุกคามนั้นไดแต IDP สามารถทํา
ได เพราะมีกระบวนการวิเคราะหอยูในตัวอุปกรณ อยางไรก็ตาม Firewall
ประเภท NGFW (Next Generation Firewall) หรื อ Application Firewall
ในปจจุบันก็มีการบรรจุฟงกชันของ IDP ไวในตัว สิ่งที่ตองพิจารณาในการใช
งานคือ Throughput และความสามารถในการตรวจจับและแจงเตือน ซึ่งถา
มากเกินความสามารถของฮารดแวรที่จะรับไดจะมีผลทําใหประสิทธิภาพของ
ระบบเครือขายโดยรวมลดลงไปดวย
(๕) Network Management เปนซอฟตแวรที่ใชในการตรวจสอบระบบ
เครือขายและเซิรฟเวอร วิเคราะหการจราจรในระบบเครือขาย รวบรวม
Firewall Log พร อ มกั บ ใช เ ป น ข อ มู ล ในปรั บ ปรุ ง ความมั่ น คงในระบบ
เครื อ ข า ย ใช บ ริ ห ารจั ด การอุ ป กรณ ใ นระบบเครื อ ข า ย ใช ใ นการทํ า
Configuration Management อุปกรณตางๆ ในระบบเครือขาย และใช
ในการบริ ห ารจั ด การและแจ ง เตื อ นความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบ
เครือขาย
(๖) Network Policy Enforcement เป น ระบบที่ ป ระกอบด ว ยอุ ป กรณ
หรื อ แอปพลิ เ คชั น เพื่ อ การบั ง คั บ ใช น โยบายในระบบเครื อ ข า ย
คําวา “นโยบาย” ขึ้นอยูกับความตองการของแตละองคกรซึ่งอาจเหมือน
หรือไมเหมือนกันก็ได เชน บางองคกรใชเฉพาะควบคุมการเชื่อมตออุปกรณ
เข าสู ระบบเท านั้ น บางองค กรใช ควบคุ มถึ งซอฟต แวร ที่ ติ ดตั้ งในเครื่ อง
คอมพิวเตอรและตัวบุคคลที่ ใชงานประจําเทานั้น นโยบายยังหมายความ
รวมถึงสิทธิในการใชงานในระบบเครือขาย การใชแอปพลิเคชันในองคกร
หรื อแม กระทั่ งช ว งเวลาที่ ส ามารถเข าและใช งานในระบบเครื อข ายได
ซึ่งข อกํ าหนดต างๆ เหล านี้เรียกว า“กฎเกณฑ ” การนํ า Network Policy
Enforcement มาใชงานนั้น อุปกรณ หรื อแอปพลิเคชันที่ควบคุมนโยบาย
ตองมีการติดตอกับอุปกรณหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ 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 เปนระบบที่ใชตรวจจับและปองกันภัยคุกคาม
ที่ เ รี ย กว า APT (Advanced Persistent Threat) ที่ เ รี ย กว า เป น ระบบ
เพราะเปนการทํางานที่ผสมผสานระหวางอุปกรณที่ติดตั้งภายในองคกร
กั บ ข อ มู ล ที่ ร วบรวมจากทั่ ว โลกที่ อ าจมาจากสื่ อ สัง คม (Social Media)
เครื อ ข า ยด า นมื ด (Dark Network) องค ก รอาชญากรรมบนโล ก
ไซเบอร (Cyber Organized-Crime) อาทิเช น มีการใช ปญ ญาประดิษฐ
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(Artificial Intelligence: AI) ทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล ขนาดใหญ เพื่ อ ให
ได ม าซึ่ ง กลุ ม เป า หมายที่ จ ะถู ก โจมตี จุ ด อ อ นหรื อ ช อ งโหว ที่ จ ะโจมตี
นอกจากนี้แลวยังมีการเรียนรูจากเหตุการณที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อนํามาใชใน
การป องกัน ระบบ ระบบนี้เ ปน ระบบที่ มีคาใชจายคอนขางสูง ตองการ
บุคลากรที่มีความชํานาญพิเศษ การใชงานเพื่อใหเกิดประโยชนจําเปนตอง
มีการอบรมกอนที่จะนํามาใชจริง จัดไดวาเปนระบบที่ทันสมัยที่สุดในการ
รับมือภัยคุกคามบนโลกไซเบอรแตก็มีคาใชจายที่สูงมากเชนกัน
(๘) Vulnerability Scanner เปนซอฟตแวรที่ใชในการคนหาจุดออนภายใน
ระบบเครือขายซึ่งรวมถึงอุปกรณในระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอร
โดยสามารถตรวจสอบได ถึงระบบปฏิ บั ติการและแอปพลิเคชั น เช น Web
Content Management
(๙) Penetration Testing เปนซอฟตแวรที่ใชในการทดสอบความแข็งแกรง
ของระบบเครือขายซึ่งรวมถึงอุปกรณระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอร
สามารถใชในการทดลองความตระหนักรูในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยใน
โลกไซเบอรของบุคลากรในองคกรได เชน สรางเพจปลอม สงอีเมลปลอม
อย างไรก็ดีซอฟต แวรนี้เปรียบเสมือนดาบสองคมขึ้นอยู กับจริ ยธรรมและ
ศี ลธรรมของผู ควบคุ มและผู ใช งานซอฟต แวร และเป นการเสี่ ยงต อการ
กระทําผิดกฎหมาย
๒) ระบบเครือขายสวนกลาง
เมื่อพิจารณาจากแผนผังเครือขายระบบสวนกลางพบวามีการใช Firewall
และ IDP เปนอุปกรณหลักดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั้งนี้ เนื่องจาก
ไมมีการแบงโซนของแอปพลิเคชันและฐานขอมูลออกจากกัน หากตองการ
ความมัน่ คงปลอดภัยมากขึ้นควรแยกโซนแอปพลิเคชันออกจากโซนฐานขอมูล
เพราะพฤติกรรมและการเขาถึงของทั้งสองสวนนี้มีความแตกตางกัน การใช
Firewall และ IDP รวมกันทําใหสมรรถนะโดยรวมของอุปกรณลดลงเพราะ
ตองตรวจสอบพฤติกรรมการใชงานที่แตกตางกัน หรืออาจทําใหการตรวจสอบ
ไมสามารถทําไดเต็มที่ โดยภาพรวมแลวควรมีการแบงโซนอยางนอย ๒ โซน
คือ โซนแอปพลิเคชัน และโซนฐานขอมูล และถาสามารถจัดสรรงบประมาณ
ไดเพิ่มขึ้น อาจมองไปถึงการแบงโซนใหบริการอื่นๆ ดวยซึ่งแสดงในรูปแนวคิด
การออกแบบเครือขายและวางอุปกรณดานความมั่นคงปลอดภัยในสวนกลาง
ตามรู ป ที่ ๔-๑๒ โดยมีก ารเลื อกใชง านอุป กรณ Firewall และ IDP อย า ง
เหมาะสม สําหรับ Network Management ที่มีใชอยูแลวควรพิจารณาเพิ่ม
ฟงกชันการทํางานใหครอบคลุม สามารถวิเคราะหและแกไขขอบกพรองและ
ชองโหว ของระบบเครือขายและอุป กรณในระบบเครือขาย การนํา Policy
Enforcement มาใช ต อ งพิ จ ารณาต อ ยอดจากป จ จุ บั น ที่ เ ป น Web Portal
และต อ งค อ ยๆ ทํ า เพราะจะมี ผ ลต อ ผู ใ ช งานโดยตรงซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด การ
ตอตานหรือตีกลับได

๕๘

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

DOH Provincial Network Zone
DOH
Provincial
Network

Lease Line Modem

TOT-NSP

NG-IPS
Lease Line 60Mbps

WAF
Firewall
NG-IPS Load
Balancer
Mail
Server

CAT-NSP
Router

Lease Line 24Mbps

DB
Firewall

VPN-GW Bandwidth
Management

Web
Server

Database
Server

Application
Server

Internet Application Zone

Internet Database Zone

Lease Line Modem

Internet

Exchange WAF
Firewall
Zone

NG-IPS Load
Balancer

DB
Firewall

File
Server

Lease Line 400Mbps
Lease Line Modem

Lease Line 100Mbps

Application
Server

Internal Application Zone

NG-Firewall

MOT

Web
Server

Database
Server

Database
Server

Internal Database Zone

VPN-GW
Router Bandwidth
Management

Lease Line Modem

SSL-VPN

Content
Filtering

Proxy
Server

DNS-1

TI

Log
Management

Pocket
Analyzer

Desktop
Management

NMS

IDP
Management

Security and Network Management Zone

NG-IPS
RADIUS
IEEE802.1x

Server
Monitoring

Firewall

MOT Network Zone

CA/PKI

DNS-2

Single
Directory Service
Sign On
LDAP

NG-Firewall
Wireless
Controller

Wireless
Management

DHCP

Network Policy Token
& Acces s Controller

Wireless Client Zone

AAA Zone

Wireline Client Zone

ระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง

รูปที่ ๔-๑๒ แนวคิดการออกแบบระบบเครือขายในสวนกลาง
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Vulnerability Scanner เปนเครื่องมือที่ชวยหาชองโหวภายในระบบเครือขาย
ถามีการนํามาใชงาน และใชอยางสม่ําเสมอจะชวยลดความเสี่ยงตอการถูกโจมตีได
ซึ่ งขึ้ น อยู กั บ การจั ดสรรงบประมาณ ในส ว นของ Threat Intelligence และ
Penetration Testing ยังไมแนะนําใหนํามาใชในระยะเวลาอันใกลนี้ เพราะ Threat
Intelligence มีราคาคอนขางแพง สําหรับ Penetration Testing นั้นผูดูแลระบบ
เครื อขายควรมี ความชํ านาญในการใช Vulnerability Scanner เสียกอนแล วจึ ง
ขยับขยายไปใชงานอุปกรณดังกลาว
๓) การเขาถึงระบบเครือขายของบุคลากร
การพิสูจนตัวตนเปนสิ่งสําคัญในการเขาสูระบบสารสนเทศ ถาระบบการ
พิสูจนตัวตนไมมีความปลอดภัยหรือมีชองโหว จะกอใหเกิดความเสี่ยงสูงมาก
กับระบบสารสนเทศ การพิสูจนตัวตนแบงเปน ๓ แบบโดยแบบแรกคือ สิ่งที่
คุณรู (Something You Know) เชน รหัส ผาน (password) แบบที่ ส องคือ
สิ่งที่คุณมี (Something You Have) เชน บัตรพนักงานที่มีชิพเก็บขอมูล และ
แบบที่สามคือ สิ่งที่เปนตัวคุณ (Something You Are) เชน ลายนิ้วมือ
ระบบโดยทั่วไปจะใชรหัสผานในการพิสูจนตัวตน ซึ่งควรจะเปนความลับ
และรู เฉพาะตั วบุคคลเทานั้ น แตสิ่งที่พบเห็น ไดมาก คือ รหัส ผานไมไดเป น
ความลับ เชน มีการเขียนรหัสผานติดไวที่จอคอมพิวเตอร และโดยเฉพาะใน
ปจจุบัน การใชรหัสผานเพียงแบบเดียวไมมีความมั่นคงอีกตอไป และมีความ
เสี่ยงสูงมากเพราะถาผูไมหวังดีลวงรูก็สามารถเขาสูระบบได ในปจจุบันการ
พิสูจนตัวตนจึงนิยมเลือกที่จะใช ๒ แบบ (Two-Factor Authentication) จาก
๓ แบบ (Three-Factor Authentication) และในบางองคกรมีการใชครบทั้ง
๓ แบบ ดังนั้นองคกรจึงควรพิจารณาการปรับบริ บทจากเดิ มโดยปรับไปใช
Two-Factor Authentication เพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น
การพิ สู จ น ตั ว ตนถื อ เป น ด า นหน า ในการเข า สู ร ะบบ และจากการที่
กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศหลายระบบ โดยแตละระบบมีสถาปตยกรรม
แอปพลิ เ คชั น (Application Architecture) ที่ ไ ม เ หมื อ นกั น เพื่ อ ให ร ะบบ
สารสนเทศของกรมทางหลวงพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน จึงควรมีการกําหนด
Business Architecture และ Data Architecture เพื่ อ ให ก ารมองและการ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และอยู บ นมาตรฐานข อ มู ล
เดียวกัน เมื่อระบบพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันจะทําใหเกิดระบบสารสนเทศ
หลักที่ครอบคลุมระบบงานทั้งหมด อยางไรก็ดีในสวนของผูปฏิบัติงานนั้น ถา
แต ล ะระบบงานใช Two-Factor Authentication จะเป น การสร า งภาระ
อย า งมาก ดัง นั้น ถ ากรมทางหลวงนํ า Two-Factor Authentication มาใช
งาน ควรพิจารณาระบบ Single-Signed On (SSO) ควบคูไปดวย SSO จะทํา
ใหผูใชงานระบบสารสนเทศมีความคลองตัวอยางมาก เพราะหลังจากผานการ
พิสูจนตัวตนแลว จะสามารถใชระบบสารสนเทศตามที่กําหนดไวใน Policy
Enforcement ไดโดยไมตองพิสูจ นตัว ตนอีกจนกวาจะออกจากระบบ โดย
สรุปแลวการใช Policy Enforcement เปนพื้นฐานสําคัญตอการพิสูจนตัวตน
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ในระบบ ซึ่งสามารถตอยอดไปประยุกตเขากับ SSO ได นอกจากนี้แลวการ
สงผา นข อมู ล ในระบบควรเขารหัสลับข อมู ล ดว ย เพื่อปองกั นการโจรกรรม
ขอมูล ซึ่งการเขารหัสลับทําไดโดยการใชแอปพลิเคชันที่มีอยูแลวคือ HTTPS
และ VPN ดังแสดงในรูปที่ ๔-๑๓
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รูปที่ ๔-๑๓ แนวคิดการออกแบบการเขาถึงระบบเครือขายของบุคลากร
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๔.๒.๒.๒ การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร
๑) เครื่องเซิ รฟเวอร สวนสําคัญที่ทํางานอยูบนเครื่องเซิ รฟเวอรคือ ระบบ
ดําเนินการและแอปพลิเคชัน ทั้ง ๒ สวนนี้ตองไดรับการ update patch อยาง
สม่ําเสมอซึ่งขึ้นอยูกับระยะเวลารับประกันและ/หรือการบํารุงรักษา ระบบ
สามารถกําหนดใหทําการ update แบบอัตโนมัติไดโดยผูดูแลระบบ ในกรณีที่
ไม ส ามารถตั้ ง แบบอั ต โนมั ติ ไ ด ผู ดู แ ลระบบควรกํ า หนดขั้ น ตอนให ชั ด เจน
การใช AntiVirus ชวยใหสามารถลดความเสี่ยงลงไดซึ่งตองทําควบคูไปดวย
การใช Vulnerability Scanner เป น อี ก ทางหนึ่ ง ที่ ช ว ยลดความเสี่ ย ง
นอกจากนี้ ควรติดตั้งเซิรฟเวอรไวหลัง Firewall และ IDP และถาสามารถแบง
โซนไดก็จะทําใหปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งควรมีการตรวจสอบการใชงานเครื่อง
เซิรฟเวอรในระบบอยางสม่ําเสมอ เครื่องเซิรฟเวอรที่ไมมีการใชงานควรปลด
ออกจากระบบเพราะเปนจุดออนของการโจมตี
๒) เครื่องผูใชงาน (Client) เปนจุดที่ถูกโจมตีไดงายที่สุด จากเทคโนโลยีใน
ปจจุบันสามารถแบงเครื่องผูใชงานออกเปน ๓ ประเภทหลักๆ ดังนี้
(๑) เครื่อง Desktop ถึงแมวาระบบดําเนินการและแอปพลิเคชันที่ทํางาน
อยู บ นเครื่ อ งเซิ ร ฟ เวอร แ ละเครื่ อ งผู ใ ช ง านจะต า งกั น แต ส ามารถใช
แนวทางการป อ งกั น แบบเดี ย วกั น ได สิ่ ง ที่ ต อ งเพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ เครื่ อ ง
Desktop คื อ พฤติ ก รรมของผู ใ ช ง าน เช น การดาวน โ หลดซอฟต แ วร
รูปภาพ เพลง ภาพยนตร และอื่นๆ จากอินเทอรเน็ตซึ่งเปนการเสี่ยงอยาง
มากที่จะนํามัลแวรเขามาแพรระบาดในองคกร สิ่งที่สามารถทําไดอยาง
คอนขางมีประสิทธิภาพคือการทํา Policy Enforcement โดยทําทั้ง Wireline และ Wireless รวมทั้งไมอนุญาตใหนํา Flash Drive มาเชื่อมตอไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น แตการทําในลักษณะเชนนี้ตองมีการวางแผนและทดสอบ
การใชงานเพื่อใหแนใจวาครอบคลุมตามขอกําหนดความมั่นคงปลอดภัย
ขององคกร การนําไปใชงานจริงตองใหผูบริหารระดับสูงเปนผูประกาศใช
อย า งเป น ทางการและมี ผ ลบั ง คั บ ใช โ ดยทั่ ว กั น และต อ งมี ก าร
ประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลที่ถูกตองในการใชงาน ผูมีหนาที่บังคับใชตอง
เตรี ยมคณะทํ างานในการใหบริการเมื่อเกิดขอขัดของขึ้นและตองมีการ
กําหนด SLA (Service Level Agreement) ในการใหบริการดวย
(๒) เครื่ อ ง Notebook ใช วิ ธี ก ารเดี ย วกั บ เครื่ อ ง Desktop แต สิ่ ง ที่
เพิ่มเติมคือการเขารหัสลับขอมูลทั้งหมดที่อยูในเครื่อง ทั้งนี้เนื่องจากอาจมี
การนําเครื่องออกไปใชนอกสถานที่ เพื่อไมใหเกิดการรั่วไหลของขอมูลจึง
ต อ งเข า รหั ส ลั บ ในกรณี ทํ า เครื่ อ งหายและเครื่ อ งนั้ น อาจถู ก นํ า ไปใช
ประโยชนโดยผูไมหวังดี ดังนั้นการใช Policy Enforcement ก็สามารถ
ลดความเสี่ยงดังกลาว รวมทั้งสามารถยกเลิกการใชงานเครื่องดังกลาวได
(๓) อุปกรณพกพา ไม วาอุ ปกรณพกพาจะเปนของส วนบุคคลหรือของ
องค กร ก็ จํ าเป นต องใช Policy Enforcement ในลั กษณะเช นเดี ย วกั บ
เครื่ อง Notebook แต อาจมี ความแตกต างในเรื่ องของ User Interface
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เพราะสภาพแวดลอมและการประยุกตใชงานแตกตางกัน
๔.๒.๒.๓ ความมั่นคงปลอดภัยในระดับบุคคล
การสรางความตระหนักรูดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเปนเรื่องที่ยาก
แตเปนไปไดถาหนวยงานหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของรวมแรงรวมใจในการทํางาน การสราง
ความมั่ น คงปลอดภั ย ด านนี้ เกี่ย วของกับ ทรัพยากรบุ คคลมากกวาการใช อุป กรณห รื อ
ซอฟตแวรตางๆ ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนงานทักษะบุคคลถึงรอยละ ๙๐ และเปนการนํา
อุปกรณหรือซอฟตแวรมาชวยอีกรอยละ ๑๐ ผูที่เกี่ยวของหลักคือผูบริหารระดับสูงที่ตอง
เป น ตั ว อย า งและบั ง คั บ ใช น โยบายอย า งจริ ง จั ง ด า นประชาสั ม พั น ธ ต อ งทํ า การ
ประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและมีการจัดเวทีขนาดเล็กเพื่อเผยแพรอยางตอเนื่องกระจายไป
ทุกหนวยงาน ดานฝกอบรมตองมีการพัฒนาหลักสูตรดาน ICT พื้นฐานและหลักสูตรการ
ตระหนั กรู ภั ย จากโลกไซเบอร ค วบคู กัน ไป โดยต องพิ จ ารณาสื่ อ และกลุ ม เป า หมายที่
ตองการจะสื่อใหตรงกัน ดานการเจาหนาที่ตองจัดใหมีการทดสอบความรูและการปฏิบัติ
ดานความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับและทุกหนวยงานอยางสม่ําเสมอและนํา
ผลทดสอบไปเปนสวนหนึ่งในการใหความดีความชอบ ดานสารสนเทศตองรวมมือกับทุก
หน ว ยโดยเป น ผู ใ ห ข อมู ล ใหคํา ปรึ กษาในการจั ดเวที จั ดเสวนา ผลิ ตสื่อ และหลัก สูต ร
ทําโปสเตอร เปนวิทยากร และอื่นๆ
การพั ฒ นาความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบเครื อ ข า ยในส ว นกลางและระบบ
คอมพิวเตอรมีความสําคัญเทากับความมั่นคงปลอดภัยในระดับบุคคลและการเขาถึงระบบ
เครื อ ข า ยของบุ ค ลากร ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า การให ค วามสํ า คั ญ ในประเด็ น ความมั่ น คง
ปลอดภัยสารสนเทศนั้น ตองพิจารณาตั้งแตผูใชงาน แอปพลิเคชัน ฐานขอมูล จนถึงระบบ
เครือขาย ซึ่งหมายความวาตองใหความสําคัญในดานการบริห ารจัดการเทาๆ กับดาน
เทคนิ ค เพราะจุ ด เปราะบางที่ สุ ด ของความมั่ น คงปลอดภั ย คื อ บุ ค ลากร ดั ง นั้ น การที่
กรมทางหลวงใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและความรูของบุคลากรไปพรอมๆ กับ
นโยบายและแนวปฏิ บั ติ รวมถึ ง การบั ง คั บ ใช แ ละการจั ด หาอุ ป กรณ ด า นความมั่ น คง
ปลอดภัยจะทําใหกรมทางหลวงเปนหนวยงานที่มีความพรอมในการปองกันและถูกโจมตี
บนโลกไซเบอร
๔.๒.๓ ดานระบบคอมพิวเตอรและระบบเก็บขอมูล
๔.๒.๓.๑ เทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร
หัวขอนี้ จะกล าวเฉพาะเทคโนโลยีของสถาปตยกรรมเซิ รฟเวอรเท านั้น สําหรั บ
เทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายจะกลาวในหัวขอ ๔.๒.๓.๓ เซิรฟเวอรในปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงการใชงานจาก Physical Server มาเปน Hyperconverged Architecture ทั้งนี้
เนื่ องจากเหตุ ผลหลั กคื อ การใช ประโยชน (Utilization) กล าวคื อ การใช ประโยชน ของ
Physical Server จะมาควบคูกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน เมื่อมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ใหมก็ต องจัด หาเซิ รฟเวอรตั วใหม เมื่อเปน เชนนี้จ ะกอใหเกิดปญ หาตามมาคือ การใช
ประโยชนจากทรัพยากรของ Physical Server ไมเต็มที่เพราะมีเพียง ๑ แอปพลิเคชันเทานั้น
รวมทั้งทําใหการใชประโยชนของพื้นที่ใน Data Center เพื่อติดตั้ง Physical Server ตองใช
เนื้ อที่ มากขึ้ น เพราะจํ านวนเซิ ร ฟเวอร ที่ มากขึ้ น นอกจากนี้ แล วยั งมีความรอนที่เกิ ดจาก
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เซิรฟเวอรเป นจํานวนมาก จึงจํ าเปนตองเพิ่มศักยภาพของระบบควบคุ มอุณหภูมิใน Data
Center
เมื่อเทคโนโลยี Virtual Machine (VM) ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพดีกวา
Physical Server จึงมี การ Deploy VM ใหทํางานบน Physical Server อย างไรก็ ดี เมื่อการ
ใชงาน VM ไดรับการตอบรับอยางมากและมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว จะทําใหจํานวนของ
Physical Server เพิ่มขึ้นอยางเปนสัดสวนตามไปดวย การสงผานขอมูลระหวาง VM ที่อยูตาง
Physical Server จํ าเป นต องอาศั ยอุ ปกรณ สวิ ตช ความเร็ วสู ง ดั งนั้ นจึ งมี การติ ดตั้ งสวิ ตช
ดั งกล าวส ว นบนของ Server Rack ซึ่ งเรี ย กกั น โดยทั่ ว ไปว า TOR Switch (Top Of Rack
Switch)
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รูปที่ ๔-๑๔ สถาปตยกรรมเซิรฟเวอรแบบเดิมเมื่อเทียบกับสถาปตยกรรม Hyperconvergence
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รูปที่ ๔-๑๔ แสดงสถาปตยกรรมเซิรฟเวอรแบบเดิมเมื่อเทียบกับสถาปตยกรรม
Hyperconvergence โดยในสถาป ต ยกรรมเซิ ร ฟเวอร ต องมี ร ะบบเก็ บ ข อมู ล (Storage
System) ซึ่งประกอบไปดวยฮารดแวรที่ติดตั้งฮารดดิสก ในสวนของ VM ตองมีการติดตอกับ
ระบบเก็บขอมูล ซึ่งจําเปนตองใช TOR Switch ดังแสดงในรูปที่ ๔-๑๔ (ดานซายมือ) เพื่อให
VM สามารถมองเห็นเนื้อที่บนระบบเก็บขอมูลจึงจําเปนตองปรับแตงคา (configure) ระบบ
เก็บขอมูลใหทํางานเขากันไดกับ VM ซึ่งการ configure ดังกลาว เปนสิ่งที่สําคัญมาก ซึ่งตอง
อาศัยผูที่มีความชํานาญและใชเวลาในการ configure เพื่อใหระบบโดยรวมทํางานเขากันได
จากที่ไดกลาวขางตนแลววาสถาปตยกรรม Physical Server ผนวกกับการใช VM
มีขอเสียในเรื่องของการใชประโยชน เมื่อเปนเชนนี้จึงไดมีสถาปตยกรรมใหมเกิดขึ้นซึ่งเรียกวา
สถาป ตยกรรม Hyperconvergence โดยสถาปตยกรรมนี้เปนการรวมความสามารถในการ
ประมวลผลของซีพียู ความสามารถของหนวยความจํา (ทั้งที่เปน SSD, Flash และฮารดดิสก)
ความสามารถของเครือขาย และเทคโนโลยี Virtualization เขาดวยกัน โดยมีหัวใจสําคัญคือ
ซอฟต แวร ที่ บริ หารจั ดการให ทุ กส วนทํ างานได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ และนํ าเสนอในรู ป
ฮาร ดแวร สําเร็ จรู ปพร อมใช งานหรื อที่ เรี ยกว า Pre-Configured Appliance ดั งแสดงรู ป ที่
๔-๑๔ (ดานขวามือ) สถาป ตยกรรมนี้สามารถเพิ่มขยายไดทั้งความสามารถในการคํ านวณ
ความจุ ของระบบเก็ บข อมู ลและระบบเครื อข าย การใช งานมี ความสะดวกและคล องตั ว
สามารถ configure ผาน Web Browser กําหนดพารามิเตอรใหถูกตองก็สามารถติดตั้ง VM
ไดทันที
การเกิ ดขึ้ นของสถาป ตยกรรม Hyperconvergence นี้ สามารถลดปริ มาณของ
Physical Server แบบเดิ มๆ ได อย างมาก Data Center ที่ ใช เ ทคโนโลยี VM ในป จ จุ บั น
ปรับเปลี่ยนมาใชสถาปตยกรรม Hyperconvergence เปน Infrastructure ซึ่งเรียกโดยรวมวา
Hyper-converged Infrastructure
จากการที่กรมทางหลวงมีศูนยขอมูลและหองเซิรฟเวอรกระจายอยู ๘ หนวยงาน
และมีบางหนวยงานพรอมที่จะโอนระบบงานทั้งหมดมาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปน
โอกาสที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจะใหบริการสารสนเทศของกรมทางหลวงโดยนําระบบงาน
ทั้งหมดที่มีอยูเดิมของกรมทางหลวงมา Hosting ที่ศูนยขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใชเทคโนโลยี VM ควบคูไปกับ Hyper-converged infrastructure ซึ่งจะทําใหการดูแลมี
ความสะดวกขึ้น ผูใชมีความมั่นใจในเรื่องของความพรอมใช ลดปญหาจากการเกิดไฟฟาดับ
เปนระยะเวลานานๆ ซึ่งนับเปนกาวแรกของการยุบรวมทั้งฮารดแวรและระบบงานทั้งหมด
เขาดวยกัน โดยต อไปศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรวางโครงสรางสารสนเทศขององคกร
เพื่อใหมีมาตรฐานและสามารถพัฒนาตอไปในอนาคต
๔.๒.๓.๒ ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing)
ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ คือ การใชระบบคอมพิวเตอรมาเชื่อมตอกัน
และใหบริการผานทางระบบเครือขาย ลักษณะของบริการแบงเปน ๒ ลักษณะคือ Cloud
Storage และ Cloud Computing ตั ว อย า งของ Cloud Storage คื อ Google Drive,
Dropbox, OneDrive เป น ต น ในส ว นของ Cloud Computing คื อ AWS (Amazon
Web Service) และ Azure เปนตน ระบบคลาวด (Cloud System) ถูกสรางขึ้นมาเพื่อ
ใหบริการโดยผูใชไมวาจะเปนระดับใด ไมตองสนใจสถาปตยกรรมของระบบ เพียงแตรูวามี
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บริการอะไรบาง สําหรับสถาปตยกรรมของระบบคลาวดนั้น สามารถสรางไดจาก Hyperconverged Infrastructure โดยเพิ่ มซอฟต แ วร ใ นการบริ ห ารจั ด การเข า ไปก็ส ามารถ
กําหนดไดวาจะใหบริการอะไรบาง โดยทั่วไปแลวการใหบริการของระบบคลาวดแบงเปน
๓ ประเภทคือ IaaS (Infrastructure as a Service) PaaS (Platform as a Service) และ
SaaS (Software as a Service) ดังแสดงในรูปที่ ๔-๑๕

รูปที่ ๔-๑๕ การใหบริการของระบบคลาวนด
เพื่อใหการบริการทางดานสารสนเทศของกรมทางหลวงโดยศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความคลองตัว สะดวก และรวดเร็ว กรมทางหลวงควรวางแผนถายโอนระบบ
คอมพิวเตอรแบบเดิมไปสูการใหบริการคลาวด โดยใชเทคโนโลยี Hyperconvergence
เปน Infrastructure จากนั้นใช VM ใหบริการระบบสารสนเทศทั้งหมดในกรมทางหลวง
สร า ง VM เพื่ อ พร อ มรั บ การโอนระบบงานที่ ก ระจายตามห อ งเซิ ร ฟ เวอร จ ากทั้ ง หมด
๖ หนวยงาน โดยระยะแรกกําหนดบริการเปนแบบ IaaS ในขณะเดียวกัน กรมทางหลวง
ควรกํ า หนดสถาป ต ยกรรมข อ มู ล และสถาป ต ยกรรมแอปพลิ เ คชั น เพื่ อ รองรั บ การ
ปรั บ เปลี่ ย นข อ มู ล ให มีม าตรฐานเดี ย วกั น และกํ า หนดแอปพลิ เ คชั น ให เ ป น ไปในทาง
เดียวกัน เมื่อกําหนดไดแลวสามารถปรับรูปแบบการใหบริการเปนแบบ PaaS โดยผูใชงาน
ยังสามารถพัฒนาระบบงานโดยใช งบประมาณของตนเอง แตทุกอยางตองเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว และสุดทายถากรมทางหลวงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลและ
จัดหาแอปพลิเคชันใหกับทุกหนวยงาน เมื่อนั้นการบริการควรปรับไปเปน SaaS ซึ่งก็คือ
Cloud Service เต็มรูปแบบ
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๔.๒.๓.๓ เทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย
๑) Window Based System การใชงานของ Windows-Based ยังคงมีอยู
ตอไปแตจะอยูบน Platform ที่หลากหลายมากขึ้น เชน Tablet Computer
นอกเหนื อ จาก Desktop และ Notebook แต สิ่ ง ที่ ไ ม เ ปลี่ ย นแปลงคื อ
Windows License และ MS Office Licenses ที่จําเปนตองจัดหาใหเพียงพอ
ตอการใชงานพรอมทั้งการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
๒) Mobile Based System จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหอุปกรณ
หลายอยางมีความสามารถมากขึ้น นอกจากนี้แลวสภาพแวดลอมการทํางานก็
มีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย จากแอปพลิเคชันที่ทํางานบนเซิรฟเวอรหรือ
Desktop กลายมาเปน Cloud Application ความสามารถในการประมวลผล
เปลี่ยนจาก Desktop ไปเปน Cloud Computing การเก็บขอมูลลงฮารดดิสก
เปลี่ ย นเป น เก็ บ ข อ มู ล ใน Storage เมื่ อ ทุ ก อย า งเปลี่ ย นเป น Cloud ทํ า ให
พฤติกรรมการทํางานเปลี่ย นไป อุปกรณที่รองรั บระบบ Cloud แบงเปน ๓
ประเภทดังตอไปนี้
(๑) Tablet มี ร ะบบปฏิ บัติก าร ๓ ค ายหลั ก คือ Windows, Android
และ iOS สิ่งที่เกิดขึ้นคือ แอปพลิเคชันจะเปนลักษณะ SaaS (Software
as a Services) อุปกรณประเภทนี้จะมาพรอมกับระบบปฏิบัติการ ดังนั้น
จึ งไม จํ าเปน ตอ งบํา รุงรัก ษาในเรื่อ งของระบบดํา เนิน การ แตสิ่ง ที่ตอ ง
บํารุ งรั กษาจะอยูทางฝงผู ใหบ ริ การ คือ บริการทั้งหมดที่ มีอยูใน Data
Center การพัฒนาแอปพลิเคชัน จะแตกตางไปจากเดิม ดังนั้น การวาง
สถาป ต ยกรรมของข อ มู ล (Data Architecture) และ สถาป ต ยกรรม
แอปพลิเคชัน (Application Architecture) จึงมีความสําคัญมาก
(๒) Smart Phone มีลักษณะเชนเดียวกับ Tablet ดังที่ไดกลาวไปแลว
โดยระบบปฏิบัติการหลัก มี ๒ คาย คือ Android และ iOS
(๓) Chrome Book เปนอุปกรณของคาย Android ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช
กับ Cloud Application ในลักษณะ SaaS โดยเฉพาะปจจุบันยังไมเปนที่
แพร ห ลายนั ก แต ใ นอนาคตอั น ใกล มี แ นวโน ม จะเป น คู แ ข ง สํ า คั ญ ของ
เครื่องคอมพิวเตอร Notebook ทีใ่ ชระบบปฏิบัติการแบบเดิมๆ
๓) Virtual Desktop Infrastructure (VDI) เปนเทคโนโลยีที่ยายสถานะและ
Content ที่มีอยูในเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ไปไวบน Cloud เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกใหกับผูใชงานไปพรอมๆ กับบริการดานความพรอมใช เพราะไม
ว า ผู ใ ช ง านจะทํ า งานจากที่ ไ หนก็ ต าม จะเสมื อ นหนึ่ ง ทํ า งานบนเครื่ อ ง
Notebook ของตั วเอง เพียงขอให มีเครือข ายในการเชื่อมตอเทานั้น ปจจั ย
หนึ่งที่ จะกําหนดว าควรเลือกใช Virtual Desktop หรือ Chrome Book คือ
เรื่องของราคา วาแบบไหนจะใหประโยชนคุมคากับผูใชงานมากกวากัน
เพื่อใหระบบเครือขายและระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจาก
การใชงานของเครื่องลูกขายดังกลาวขางตน กรมทางหลวงควรที่จะพิจารณา
นํ า Policy Enforcement มาใช ค วบคู ไ ปกั บ การเข า รหั ส ลั บ ข อ มู ล ในการ
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เชื่อมตอโดยอาศัย HTTPS และ VPN ทั้งนี้เนื่องจากการใชงานจะอยูในรูปแบบ
SaaS มากขึ้น
สถาปตยกรรม Hyperconverge เปนสถาปตยกรรมที่รองรับเทคโนโลยี
Virtualization ได อ ย า งลงตั ว และเหมาะแก ก ารให บ ริ ก ารระบบ Cloud
สามารถสร า ง Virtual Machine เพื่ อ ทํ า เป น Application Server ได เ ป น
จํานวนมาก ทําใหศูนยขอมูลของกรมทางหลวงสามารถ Hosting แอปพลิเคชัน
ของทุกหนวยงานไดซึ่งทําใหสะดวกในการใหบริการ งายตอการบริหารจัดการ
และสอดคลองตอการนํา VDI มาใชในกรมทางหลวง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนไป
ใชส ถาป ตยกรรม Hyperconverge ภายในศู นย ขอมู ลของกรมทางหลวงจึ ง
สอดคล อ งต อ การนํ าระบบ Cloud มาให บ ริ ก ารของกรมทางหลวง ทั้ ง ผู ที่
ตองการบริการ Application Server, Database Server และ ผูใชทั่วไป
๔.๒.๔ ดานระบบสารสนเทศ
ระบบงานตางๆ ของกรมทางหลวงในระยะที่ผานมายังไมมีการบูรณาการดาน ICT เขากับ
กระบวนการดําเนิน งานขององคกร ซึ่งหากบูร ณาการรวมกันได ก็จะสามารถนํามาปรับระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศให ส นั บ สนุ น การทํ า งานองค ก รได อ ย า งชั ด เจนมากขึ้ น ในอดี ต เราให
ความสําคั ญกับกระบวนการดําเนิน การนอย ระบบงานสารสนเทศจึงไมคอยตอบสนองกับการ
ทํา งานเท าที่ ค วร ในป จ จุ บั น การพัฒ นาระบบสารสนเทศจะเน น กระบวนการดํ า เนิ น งานเป น
เปาหมายสําคัญ ตองมีการกําหนดแนวทางหรือคูมือการดําเนินงานที่ชัดเจน แลวใชเทคโนโลยี
มาสนับสนุนตามกระบวนการ จึงจะไดสารสนเทศที่ครบถวน ถูกตอง ตรงตามเปาวัตถุประสงคของ
งานจริงๆ ซึ่งการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพื่อใหองคกรมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นของหนวยงาน
ต า งๆ ก็ คือ การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการธุร กิจ หรือ กระบวนการดํ าเนิน งานนั่น เอง (Business
Process Reengineering : BPR)
นอกจากกระบวนการที่มีความสําคัญตอระบบสารสนเทศแลว ในสวนของเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศตางๆ ก็จําเปนตองมีการพัฒนาควบคูไปดวยกัน ขอเสนอตางๆ ตอไปนี้ ถือเปนแนวโนม
หรื อทิ ศทางที่ ระดั บสากลยึ ดเป นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ซึ่ งในส ว นงานที่ เ กี่ ยวข องของศู นย เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวง ควรตองศึกษา และนําไปดูแลกํากับระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงให
ดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหงายและสะดวกตอการบริหารจัดการตอไป
๔.๒.๔.๑ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
เพื่อใหกรมทางหลวงไดเห็นทิศทางของเทคโนโลยีระบบสารสนเทศในปจจุบัน
และอนาคต เพื่ อที่ จ ะไดใชเปน แนวทางการพัฒนากรมทางหลวงตอไป ในสวนนี้จึงได
นําเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ และการ
บูรณาการระบบสารสนเทศไวโดยสังเขป ดังนี้
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๑) Web Based Application
ในระบบสารสนเทศทั่ ว ไปส ว นใหญ มั ก จะคุ น เคยกั บ การใช ง าน
คอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ที่ประกอบดวย
Word สํ า หรั บ สร า งและพิ ม พ เ อกสาร Excel สํ า หรั บ สร า งตารางคํ า นวณ
โปรแกรมในกลุ ม นี้ เ รี ย กว า Desktop Application ซึ่ ง จะติ ด ตั้ ง บนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือโปรแกรมสําหรับงานบัญชี ที่บางหนวยงานติดตั้ง
ที่ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร เ ป น ลั ก ษณะ Client-Server Application โดยเก็ บ
ฐานขอมูลไวที่เซิรฟเวอร (Server) และติดตั้งตัวโปรแกรมบัญชีที่เครื่องใชงาน
(Client) ซึ่งตอบสนองความตองการเพิ่มขึ้นในดาน Multi-User หรือสามารถ
ใชงานพรอมกันไดหลายคน โดยใชฐานขอมูลเดียวกัน โดยเก็บฐานขอมูลไวที่
สวนกลาง
เทคโนโลยี Desktop Application ไมสามารถตอบสนองความตองการใน
การบริหารจัดการได โดยเฉพาะการทําธุรกิจที่ตองปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา
ข อมู ล มี ก ารเคลื่อ นไหวตลอดเวลาเพื่อตอบสนองภาวะการเปลี่ย นแปลงที่
รวดเร็ ว ในส ว นของระบบ Client-Server Application นั้น โปรแกรมมั กมี
ความซับซอน การแกไข การ Upgrade ทําไดยุงยาก ตัวอยางเชน หากตองการ
Upgrade หรือเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมใหกับแอปพลิเคชันที่เซิรฟเวอร จะตอง
หยุ ด ระบบทั้ ง หมด และเมื่ อ Upgrade ที่ เ ซิ ร ฟ เวอร แ ล ว ก็ จํ า เป น ต อ ง
Upgrade ที่ Client ดวย หากระบบมีผูใชงานจํานวนมาก ก็จะยิ่งความยุงยาก
มากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องเครื่อง Client มีความหลากหลายและแตกตาง
กัน เชน ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือคุณสมบัติของเครื่องที่
แตกต า งกั น ซึ่งหากการ Upgrade แลว มีความจําเปนตองใชส เปคเครื่องที่
สูงขึ้น ฝง Client จําเปนตอง Upgrade ตัวเครื่องคอมพิวเตอรตามไปดวย
จากตัวอยางปญหาเหลานี้ ระบบสารสนเทศในปจจุบันจะถูกแทนที่ดวย
เทคโนโลยี Web Application (เว็บแอปพลิเคชัน) เพราะ Web Application
สามารถตอบสนองป ญ หาข า งต น ได และสามารถแทนที่ Desktop
Application ที่เปน Client-Server Application ไดเปนอยางดี ตัวโปรแกรม
ของ Web Application จะถูกติดตั้งไวที่ Server เพื่อคอยใหบริการกับ Client
โดยที่เครื่อง Client ไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถใชโปรแกรม
ประเภ ท Browser ได ทั น ที เช น Internet Explorer, FireFox, Google
Chrome ดวยความสามารถของ Browser ที่หลากหลาย ทําใหไมมีขอจํากัด
ในเรื่ อ งระบบปฏิ บั ติ ก าร หรื อ ประเภทของอุ ป กรณ อุ ป กรณ ป ระเภท
TouchPad หรือ SmartPhone ก็สามารถเรียกใชงานได รวมทั้งลดขอจํากัด
เรื่องสถานที่ใชงานอีกดวย
จุดเดนอีกประการหนึ่ง คือขอมูลที่สงหากันระหวาง Client กับ Server มี
ปริมาณนอยมาก ทําใหสามารถยายเซิรฟเวอรไปอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต
ได และสามารถใช ง านผ า น Internet Connection ที่ มี ค วามเร็ ว ต่ํ า ๆได
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จุดเดนนี้ทําให สามารถใชแอปพลิชันเหลานี้ไดจากทุกแหง ดังนั้นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงจึงควรปรับ เปลี่ยนมาเปน Web Based
Application
๒) Web Responsive
ปจจุบันอุปกรณประเภทอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Device) มีการใชงาน
เพิ่มขึ้นอยางมาก ไมวาจะเปน Smart Phone หรือ Tablet ทําใหพฤติกรรม
การใชงานเว็บไซตของผูคนเปลี่ยนไป โดยเริ่มหันมาใชงานเว็บไซตผานทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่หรือ Tablet มากขึ้น การออกแบบเว็บไซตจึงตองคํานึงถึง
การใช ง านอุ ป กรณ ต า งๆ เหล า นี้ ด ว ย และเนื่ อ งจากหน า จอของ
โทรศัพทเคลื่อนที่หรือ Tablet มีพื้นที่จํากัด การใชรูปแบบแสดงผลเว็บไซต
แบบเดียวกับที่อยูบน Desktop จะถูกจัดเพื่อใหพอดีกับหนาจอ จนตัวหนังสือ
มีขนาดเล็กมาก และปุมตางๆ ก็จะกดไมสะดวกนัก จึงจําเปนตองออกแบบเว็บ
ที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบให เ หมาะสมกั บ อุ ป กรณ ไ ด ซึ่ ง จะทํ า ให ผู ใ ช
สามารถใชงานเว็บไซตไดงายขึ้นบนโทรศัพทเคลื่อนที่และ Tablet
เนื่ อ งจากอุป กรณ เ คลื่ อนที่มีห นาจอขนาดเล็กกวา เครื่ องคอมพิ ว เตอร
Desktop มาก เพื่ อ ให ก ารแสดงผลสวยงามและใช ง านง า ย เมื่ อ ดู ใ น
โทรศัพทเคลื่อนที่หรือ Tablet รวมทั้งอาจปดไมใหแสดงผลในสวนของเนื้อหา
จุดที่ ไม สํ า คัญ หรือรูป แบบการใชงานใดที่มีขนาดใหญเกินไป หรือ Touch
ไมสะดวก จะถูกเปลี่ยนรูปแบบการใชงานใหงายขึ้น
Responsive Web Design คื อ การออกแบบเว็ บ ไซต ใ ห ร องรั บ ขนาด
หนาจอของอุปกรณทุกชนิด ตั้งแตคอมพิวเตอรที่มีขนาดหนาจอหลากหลาย
ไปจนถึงโทรศัพทเคลื่อนที่ Smart Phone และ Tablet ตางๆ ที่มีมาตรฐาน
ขนาดหนาจอที่แตกตางกัน โดยเปนการออกแบบครั้งเดียวที่สามารถนําไปใชได
กับทุกหนาจอ ทั้งนี้ Responsive Web Design เปนการออกแบบเว็บไซตโดย
ใชเทคนิคของ CSS, CSS3 และ JavaScript ในการออกแบบ เพื่อใหเว็บไซต
สามารถจัดลําดับ เรียงขอมูลบนเว็บไซตใหรองรับการแสดงผลผานหนาจอที่มี
ขนาดแตกต างกั น ไดโ ดยอัต โนมัติ โดยผูใ ชงานเว็บ ไซต ส ามารถเป ดใช งาน
เว็บไซตได โดยไมตองคํานึงถึงขนาดของหนาจอหรือชนิดของอุปกรณสื่อสาร
๓) User Interface/User Experience Design (UI/UX)
การออกแบบการใชงานสวนที่ใชแสดงผล ติดตอและตอบโตกับผูใชจะเนน
การออกแบบในลั ก ษณะที่ เ รี ย กว า User Interface Design (UI) ในการ
ออกแบบควรมีการใชงานงาย เพราะถาใชงานยากก็จะไมมีคนอยากใช รวมทั้ง
สามารถเรียนรูการใชงานไดงาย โดยควรคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน
(๑) ความหลากหลายของผูใชงานทั้งทางกายภาพและสภาพแวดลอม
(๒) บุคลิกของผูใชที่แตกตางกัน/ความแตกตางระหวางบุคคล
(๓) ความแตกตางของสติปญญาและความสามารถในการรับรู
(๔) ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
(๕) ผูใชงานที่ไรความสามารถหรือพิการ
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(๖) อายุของผูใชงาน
ในขณะที่ การออกแบบสว นที่ใชแสดงผล ติดตอ และตอบโตกับ ผูใชใน
ป จ จุ บั น จะเน น ในเรื่ อ งกระบวนการทํ า งาน User Experience (UX) โดย
คํานึงถึงขั้นตอนการทํางานกอน/หลัง ตามลําดับ (Flow) ของงาน ดังนั้นการ
ออกแบบดวยวิธี UX จะชวยใหการใชงานระบบสารสนเทศงายขึ้น
๔) Mobile Application
ป จ จุ บั น อุป กรณ เคลื่อ นที่อ ยา ง Smart Phone และ Tablet มี บ ทบาท
มากขึ้นในชีวิตประจําวัน เพราะสามารถทํางานไดเร็ว เชื่อมตออินเทอรเน็ตได
งาย สะดวกใชงานไดตลอดเวลา ในปจจุบันจึงมีความนิยมนําระบบสารสนเทศ
มาทํางานบนอุ ปกรณเหลานี้ โดยสว นใหญนิย มพัฒ นาระบบสารสนเทศบน
Smart Phone และ Tablet ในรูปแบบดังนี้
(๑) Online : Web Responsive
การออกแบบระบบสารสนเทศแบบ Web based ใหรองรับขนาด
หนาจอของอุปกรณทุกชนิด ดวยเทคนิคของ CSS, CSS3 และ JavaScript
ดั งกล า วมาแลว ขางตน โดยการใชงานตองมีการเชื่อมตออิน เทอรเน็ ต
ตลอดเวลา
(๒) Offline : Mobile Native Application
การออกแบบแอปพลิ เ คชั น แบบ Native เป น การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเปนแอปพลิเคชัน (App) โดยอาศัยเครื่องมือและภาษา ที่ถูก
ออกแบบขึ้ น มาให เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น สํ า หรั บ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารนั้ น ๆ เป น ภาษาพื้ น ฐานของระบบปฏิ บั ติ ก ารนั้ น ๆ
ตัวอยางเชน xcode และ ภาษา Objective-C หรือ Swift จะถูกออกแบบ
มาให ใ ช พั ฒ นา mobile application บนระบบปฏิ บั ติ ก าร iOS หรื อ
เครื่ องมื อ Android Studio, Android SDK และภาษา JAVA ใช ในการ
พั ฒ นา mobile application บนระบบปฏิ บั ติ ก าร Andorid โดยข อ ดี
และขอเสียของการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Native มีดังนี้
• สามารถเขาถึงฟงกชันการทํางานของ Platform นั้นๆ ไดอยาง
ครบถวนและมีประสิทธิภาพ
• ประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด มีความยืดหยุนเอื้อประโยชนตอ
นักพัฒนา
• ใช UX (User Experience) ในการออกแบบแอปพลิเคชันบน
พื้ น ฐานของ System interface components ทํ า ให ผู ใ ช ง าน (End
User) คุนเคย และเขาใจการใชงานไดดีกวา
• ใช จํ า นวนคนในการพั ฒ นาหลายคนและหรื อ ใช เ วลาในการ
พั ฒ นาค อ นข า งสู ง เพื่ อ สามารถให ร องรั บ การทํ า งานในแต ล ะ
ระบบปฏิบัติการ
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๕) Offline: Hybrid Application
แอปพลิ เ คชั น แบบ Hybrid เป น การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น โดยอาศั ย
Framework หรือ SDK ที่ถูกสรางมาจากหลากหลายภาษา และมีเครื่องมือที่
เหมาะสมกั บ Framework หรื อ SDK นั้ น ๆ ให เ ลื อ กใช ใ นการพั ฒ นาที่
หลากหลาย ตัวอยางเชน Corona SDK ใช ภาษา lua , Adobe AIR ใชภาษา
Action Script 3 หรื อ UNITY ใช C# และ Javascript โดยขอ ดีและขอเสี ย
ของการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Hybrid มีดังนี้
(๑) ประหยั ด ทรั พ ยากรในขั้ น ตอนการพั ฒ นา เช น เวลา ค า ใช จ า ย
ทรัพยากรบุคคลอยางโปรแกรมเมอร เปนตน
(๒) เป น การพั ฒ นาแบบ Cross-Platform สามารถพั ฒ นาโดยใช
ชุ ด คํ า สั่ ง หรื อ ภาษาใดภาษาหนึ่ ง ให ส ามารถใช ง านได ใ นหลาย
ระบบปฏิบัติการ
(๓) การใชฟงกชั นการทํางานของ Platform นั้น ๆ อาจทําไดไมเต็มที่
และมี ป ระสิทธิภ าพการทํางานในบางฟงกชัน ดอยกวาการพัฒ นาแบบ
Native
(๔) หากตองการเขาถึงฟงกชันการทํางานแบบ Native ตองพัฒนาสวน
เสริ ม (Extention) ซึ่งก็ตองพัฒ นารว มกัน ระหวางภาษาที่เปน Native
และ Hybrid
(๕) ในด า น UX ( User Experience ) แอปพลิ เ คชั น แบบ Hybrid
จะต อ งพั ฒ นาใหม ทั้ ง หมด เพื่ อ ให ใ กล เ คี ย งกั บ System interface
components ของระบบปฏิบัติการนั้นๆ มากที่สุด
(๖) ในการพัฒ นาเว็ บ ไซต หรือ เว็ บ แอปพลิ เคชัน จะแยกการพั ฒ นา
ออกเปน ๒ ฝง คือฝง Client และฝง Server โดย ฝง Client จะทําหนาที่
ติดตอรับสงขอมูลกับ Server มาแสดงผลบน Browser โดยฝง Client มี
ภาษาที่ใชพัฒนาหลักเชน
• HTML ใชวางโครงสรางของเนื้อหาขอมูล และ UI ตางๆ
• CSS ปรับแตงรูปลักษณ, สีสัน
• JavaScript จั ด การข อ มู ล และประมวลผลข อ มู ล ฝ ง Client
ตอบโตผูใชงาน
HTML2/HTML5 : การพัฒนาระบบสารสนแทศแบบ Web Based
ภาษา HTML เป น ภาษาหลั ก ในการเขี ย นเว็ บ เพจ โดยระบุ Tag เพื่ อ
กําหนดการแสดงผล คําวา HTML ยอมาจากคําวา Hypertext Markup
Language โดย Hypertext หมายถึ ง ข อ ความที่ เ ชื่ อ มต อ กั น ผ า น
Hyperlink และ Markup language คือการใช Tag ในการกําหนดการ
แสดงผลของสิ่งตางๆ ที่แสดงอยูบนเว็บเพจ
ความเปนมาของ HTML ในป ๑๙๘๐ ถูกสรางเปนภาษาต นแบบ
สําหรับนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเอกสาร ขอมูลดานการวิจัย โดยใชชื่อวา
Enquire และในป ๑๙๙๐ ไดถูกพัฒนาตอเปน HTML ตอมาในป ๑๙๙๑
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HTML ถู ก พั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม จาก SGML ในป ๑๙๙๖ ได รั บ การกํ า หนด
มาตรฐานใหตรงกัน โดย World Wide Web Consortium (W3C) และป
๑๙๙๙ HTML 4.01 ก็ ถื อ กํ า เนิ ด ขึ้ น โดยมี HTML 5 ซึ่ ง เป น Web
Hypertext Application ถูกพัฒนาตอมาในป ๒๐๐๔ มาตรฐานทั้งหมด
อยูภายใตการควบคุมของ W3C

รูปที่ ๔-๑๖ วิวัฒนาการของ HTML
ที่มา : http://www.4guysfromrolla.com/webtech/120303-1.shtml

HTML5 เป น ภาษา HTML ที่ พั ฒ นาต อ มาตามลํ า ดั บ มี จุ ด เด น
มากกวา HTML 4.01 และ XHTML 1.1 แตรูปแบบลักษณะของการใช
งานจะเปนมาตรฐานเดียวกันกับ HTML 4 โดยขอดีของ HTML5 มีดังนี้
• สามารถรองรั บ อุ ป กรณ รุ น ใหม ๆ ที่ อ อกมา ไม ว า จะเป น
คอมพิวเตอร Desktop คอมพิวเตอร Notebook แมกระทั่ง Smart Phone
และ Tablet ก็ไดมีการพัฒนาใหรองรับ HTML5 แลว
• สามารถแสดงภาพและเสีย ง และสื่อกราฟกแอนิเมชัน ต างๆ
โดยไมตองมีซอฟตแวรอื่นมาเพิ่มเติม
• ทํ า ให ผู ที่ พั ฒ นาโปรแกรมต า งๆ พั ฒ นาได ง า ยขึ้ น เพราะการ
พัฒนาจะเหมือนกับการพัฒนาโปรแกรมตางๆ ที่ใชงานกันอยูทั่วไป ไมใช
เว็ บ เพจเพื่ อ แสดงข อ มู ล อย า งเดี ย วเหมื อ นแต ก อ นแล ว นอกจากนั้ น
HTML5 ยังสามารถใหผูพัฒนาสามารถพัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นดวย
JavaScript ถูกคิดคนขึ้นมาเพื่อทําหนาที่เปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
HTML จากภายใน Web Browser เลย โดยไมตองให Server ทํางาน ซึ่ง
ปกติ การเปลี่ ยนเนื้ อหาหรือรู ปแบบบนเว็ บจะเปลี่ย นไปตามการกดปุ ม
หรือกดลิงค โดยจะมีการโหลดไฟล HTML ใหมเขามาใน Web Browser
จะเห็นไดวา JavaScript เปนภาษาที่ผูกพันกับ HTML ในปจจุบัน มีการ
สร า ง Framework กั บ Library ต า งๆ ขึ้ น มามากมาย เช น Angular,
TypeScript, React, JQuery หรือ NodeJS เปนตน
สวนในฝง Server นั้น การออกแบบอาจจะมีหลายชั้น เชน Web
Server, Application Server และ Database Server ดังรูปที่ ๔-๑๗
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Web Server

Web Browser

CORBA, SOAP, RPC

HTML,HTTP,TCP/IP
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Application Server
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Database Server

JDBC, ODBC, NetLIB

3'rd Tier
Business Logic

4'th Tier
Data Storage

N-Tier Client Server with Single Platform

รูปที่ ๔-๑๗ การออกแบบในสวนเซิรฟเวอร
Web Server คื อ เครื่ องคอมพิ ว เตอร ที่ รั บ ข อ มู ล เชื่ อ มต อ มาจาก
เครื่อง Web Browser โดย Application Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร
แมขายที่มีโปรแกรมทํางานตามตรรกะของกระบวนการดําเนินงาน จะรับ
ข อ มู ล มาประมวลผลตามลั ก ษณะงานขององค ก รในด า นต า งๆ เช น
ธุรกรรมของสวนราชการตางๆ จาก Web Server แลวติดตอ คนหา หรือ
บั น ทึ ก ผลลงใน Database Server ภาษาที่ ใ ช ใ นการประมวลมี ห ลาย
ภาษาที่นิยมใช เชน Java PHP หรือ C# เปนตน
Database Server คือ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ติดตั้งโปรแกรม
ที่ ทํ าหน าที่ ใ หบ ริ ก ารด า นการจั ด การดู แลข อมู ล ต า งๆ ภายในเว็ บ ไซต
โปรแกรมที่มีการใชงานสวนใหญจะเปน mysql, Postgresql, DB2 Oracle,
Microsoft SQL server เปนตน
๖) Service Oriented Architecture
SOA (Service-Oriented Architecture) เป น หลั ก การของการออกแบบ
สถาปตยกรรมซอฟตแวรที่มุงเนนใหแอปพลิเคชันสามารถทํางานรวมกันได โดย
ไมขึ้นกับแพลตฟอรม ภาษาคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนา ระบบ
สถาป ต ยกรรมเชิ ง บริ ก ารหรื อ SOA เป น แนวคิ ดในการจะออกแบบระบบ
สารสนเทศในองคกรใหเปนระบบเชิงบริการ (Service-Oriented) ที่สามารถนํา
กลั บมาใช ใหมได ทั้ งนี้ระบบสารสนเทศขององคกรตางๆ ในปจจุ บันมั กจะมี
สถาป ตยกรรมแบบ Silo-Oriented Architecture ซึ่ งการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศในแตละระบบตางเปนอิสระตอกัน และอาจใชเทคโนโลยีที่แตกตาง
กัน เช น Java, .NET, Oracle หรื อ SAP เปนต น จึงทําให ยากตอการเชื่อมต อ
และบํารุงรักษา มีคาใชจายสูง ปรับเปลี่ยนระบบไดยาก รวมทั้งทําใหการพัฒนา
ระบบใหมมีความซับซอนและเปนไปดวยความลาชา และระบบงานประยุกตก็จะ
ขึ้นกับฟงกชันของงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังรูปที่ ๔-๑๘
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รูปที่ 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 ซึ่ ง เป น ชั้ น ของระบบโครงสร า งไอที ต า งๆ ใน
ป จ จุ บั น เช น ระบบฐานข อ มู ล Oracle ระบบโซลู ชั น SAP หรื อ
PeopleSoft เปนตน
(๒) Service Layer ซึ่งเปนชั้นของสวนประกอบเซอรวิสตางๆ ที่สามารถ
นํามาใชใหมได โดยสวนประกอบเซอรวิสเหลานี้จะพัฒนามาจากโมดูล
(Module) ตางๆ ที่ทํางานบน Resource Layer เชนโมดูลของฐานขอมูล
Oracle โมดูล ของระบบโซลูชัน SAP หรื อ PeopleSoft และโมดู ล ของ
โปรแกรมประยุกตที่อาจพัฒนาดวย Java หรือ .NET เปนตน
(๓) Process Layer ซึ่งเปนชั้น ของกระบวนการทางธุรกิจ (Business
Process) ที่พัฒนาขึ้นมาจากสวนประกอบเซอรวิสตางๆ
(๔) Access Layer ซึ่งเปนชั้นของการเรียกใชกระบวนการทางธุรกิจที่
พั ฒ นาขึ้ น โดยอาจผ า นทางเว็ บ ไซต ห รื อ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ (Mobile
Phone)
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๘) ระบบ SOA จะมีคุณลักษณะที่สําคัญหลักๆ ดังนี้
(๑) การติดตอสื่อสารระหวางเซอรวิส จะใชเอกสารที่เปน XML ที่นิยาม
ผา น XML Schema (.xsd) ทํา ให ไม จํา เป น ต องทราบรายละเอีย ดของ
แพลตฟอรมและเทคโนโลยีของเซอรวิสที่ใชอยู
(๒) เซอรวิสจะมีตัวเชื่อมตอ (Interface) ที่อธิบายเซอรวิส เชน Service
Name, Input Parameter, Output Parameter และข อ มู ล อื่ น ๆ ใน
รู ป แบบของไฟล XML ทํ า ให ไ ม ขึ้ น กั บ แฟลตฟอร ม และเทคโนโลยี ที่
เซอร วิ ส นั้ น ใช อ ยู โดยมากมั ก จะใช ม าตรฐาน WSDL (Web Service
Description Language) ในการอธิบายเซอรวิส
(๓) โปรแกรมประยุกต (Application) หรือกระบวนการทางธุรกิจตางๆ
สามารถพัฒนาขึ้นมาจากการใชเซอรวิสเดิมที่มีอยู ซึ่งมาตรฐานที่นิยมใช
คือ WS-BPEL (Web Service Business Process Execution Language)
(๔) SOA จะมี Registry ในการเก็ บเซอรวิส ตางๆ ที่มีอยู ซึ่ง Registry
จะทําหนาที่เหมือนไดเร็กทอรี่ของเซอร วิส โดยโปรแกรมประยุกตหรื อ
กระบวนการทางธุรกิจตางๆ จะคนหาและเรียกใชเซอรวิสจาก Registry นี้
มาตรฐานที่ ใ ช ใ นการเก็ บ Registry ที่ นิ ย มใช คื อ UDDI (Universal
Description Definition and Integration)
(๕) เซอรวิสแตละตัวจะมีสวนการควบคุมคุณภาพที่เปน QoS (Quality
of Service) อาทิเชนการควบคุมความปลอดภัยดาน Authentication,
Authorization, Reliable Message และ Policy

รูปที่ ๔-๑๙ การพัฒนาระบบที่อิสระตอกัน

ที่มา : http://akioz.com/soa-enterprise-architecture
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Portais

B2B

BPM

ERP,CRM,SFA

Mobile
Application

ESB

ERP,CRM,SFA

Enterprise
Data

Legacy
Systems

Web
Services

J2EE
Application

.NET
Application

รูปที่ ๔-๒๐ การเชื่อมโยงระหวางระบบผานชองทางระบบบริการกลาง (Enterpirse Service Bus)
ที่มา : http://www.uml.org.cn/net/200705283.asp

การพั ฒ นา SOA อาจจํ า เป น ต อ งใช เ ครื่ อ งมื อ (Software Tool)
มิ ด เ ดิ้ ล แ ว ร (Middle-ware) ที่ เ ป น Enterprise Service Bus (ESB) จ ะ
ทําหนาที่เปนมิดเดิ้ลแวรที่ใชในการเชื่อมตอระบบไอทีตางๆ ในชั้น Resource
Layer เขาดวยกัน ESB เปรียบเสมือนถนนเพื่อให Service ตางๆ ติดตอกันได
โดยทั่วไป ESB จะประกอบดวย Server ตางๆ ดังรูปที่ ๔-๒๑
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Workflow Engine

Monitoring Tool

Transformation Tool

Message Bus
BEDS
Adapter

Adapter

Adapter

Adapter

Adapter

Adapter

Adapter

Adapter

Logger
Adapter

Adapter
Layer

EDMS

Logger
Repository

Gateway
Back-End-Data Store

Relation
Schema

Order
Entry

Service
Porvisioning

Billing

Service
Assurance

Customer
Care

Legacy
System (s)

รูปที่ ๔-๒๑ การทํางานของระบบงานยอยที่ผา นระบบบริการกลาง
๙) ประโยชนของการพัฒนา SOA
การพั ฒ นาระบบโครงสร า งไอที ใ นองค ก รให เ ป น ระบบ SOA จะเกิ ด
ประโยชนในดานตางๆ ดังนี้
(๑) สามารถเชื่อมโยงธุรกิจตางๆ
การพัฒนา SOA มีการเชื่อมโยงระบบไอทีตางๆ ภายในองคกรและ
ภายนอกองคกรที่อาจใชเทคโนโลยีที่ตางกัน ทําให เราสามารถเชื่ อมโยง
ข อ มู ล ในมิ ติ ต า งๆ ที่ อ าจอยู ต า งระบบกั น และสามารถให บ ริ ก ารกั บ
ผูรับบริการ และบุคลากรในองคกรได
(๒) ระบบไอทีสามารถปรับเปลี่ยนไดงาย
การพั ฒนา SOA สามารถที่ จะทํ าให นํ าระบบไอที เดิ มมาใช ใหม ได
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงานจึงเปนไปไดอยางรวดเร็ว และ
ทําใหสามารถแขงขันในระบบงานราชการไดอยางรวดเร็ว
(๓) การลดคาใชจายในการบํารุงรักษา และใหผลตอบแทนการลงทุนที่
คุมคา
การพั ฒ นา SOA ทํ า ให อ งค ก รสามารถที่ จ ะใช เ ทคโนโลยี ที่
หลากหลาย จึงทําใหสามารถเลือกใชเทคโนโลยีตางๆ ได โดยไมตองผูกติด
กับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง ทําใหคาใชจายดานไอทีในระยะยาวลดลง
(๔) การทํางานของสวนงานและฝายเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคลองกัน
มากขึ้น
การพัฒนา Business Process ของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
ขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถแสดงในเชิงกราฟฟกไดและเขาใจงายขึ้น และ
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สวนงานที่ตองเขาใจดานกระบวนการดําเนินงานสามารถที่จะเขามารวม
ทําการพัฒนารวมกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดดีขึ้น
๔.๒.๔.๒ แนวคิดการจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อใหเห็นการบริหารจัดการระบบสารสนเทศไดดีขึ้น ควรแบงประเภทของ
ระบบสารสนเทศออกเปนสวนตามลําดับชั้น เพื่อการออกแบบที่ดีและการดูแลปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ ไมใหซับซอนมากเกินไป
Service Layer
Support Layer

Business Layer
Base Layer
Core Layer

รูปที่ ๔-๒๒ แนวคิดการจัดการระบบสารสนเทศ
โดยจัดกลุมดังนี้
๑) Core layer หรือภารกิจหลัก เชน ระบบบํารุงทาง เปนตน
๒) Base layer ภารกิจพื้นฐาน เชน ระบบการเงิน แผนงบประมาณและ
การเงิน ระบบบริหารงานบุคคล เปนตน
๓) Business และ Support layer เชน งานสนับสนุน ระบบเรียนรูภายใน
องคกร (KM) เปนตน
๔) Service layer เชน งานบริการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการ
บริการ เปนตน
๔.๒.๔.๓ การกําหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงมี ทั้ ง ที่ พั ฒ นาเองโดยศู น ย เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ พั ฒนาโดยที่ปรึกษาโครงการ และจากบริษัทที่รับพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทําใหระบบสารสนเทศแตละระบบมีความแตกตางกันหลายดาน เชน ดานกายภาพ คือ
สถานที่ จั ด เก็ บ อยู ใ นห อ งคอมพิ ว เตอร ต ามหน ว ยงาน มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยที่
ใหบริการแตกตางกัน ความแตกตางดานเทคนิคของระบบซอฟตแวร เชน ระบบปฏิบัติการ
ระบบจั ด การฐานข อ มู ล โปรแกรมภาษาที่ ใ ช พั ฒ นา และกรอบวิ ธี ก ารพั ฒ นา
(Framework) ดังรูปที่ ๔-๒๓
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Application
Language
Application
Framework
Operating
System
Database
System

Current Application Platform
Microsoft VB
/ASP/ASP.NET
Microsoft
IIS

Oracle Container
for J2EE (OC4J)

Apache Web/
Tomcat

Linux

Windows
2003/2008

HP_UX
/Solaris
Oracle

Java

C/PHP

SQL
Server

Access

MySQL

รูปที่ ๔-๒๓ ความหลากหลายของระบบงานสารสนเทศ
เพื่อใหการดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศไมซับซอนสําหรับศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวงควรจะปรับเปลี่ยนและกําหนดทิศทางโครงสรางสถาปตยกรรม
ระบบงานสารสนเทศใหม และกําหนดเปนมาตรฐานใหการพัฒนาระบบงานที่จะเกิดขึ้น
ใหม เชน
๑) ระบบงานสารสนเทศขนาดเล็ก-กลาง ควรจํากัดภาษาที่ใชในการพัฒนา
เหลื อเพี ยง ๒ ภาษาที่ มี ศั กยภาพรองรั บการทํ างานและผู ดู แลระบบคุ นเคย
สามารถพั ฒ นาต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง จํ า กั ด กรอบวิ ธี ก ารพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น
(Framework) เลือกระบบปฏิบัติการและระบบจั ดการฐานขอมู ลใหเหมาะสม
ดังรูปที่ ๔-๒๔
Application
Language
Application
Framework
Operating
System
Database
System

Small Scale Application
Microsoft VB
/ASP/ASP.NET
Microsoft
IIS

Oracle Container
for J2EE (OC4J)

Apache Web/
Tomcat

Linux

Windows
Server

Solaris
Oracle

Java

PHP

Access

Microsoft
SQL

MySQL

รูปที่ ๔-๒๔ ระบบงานสารสนเทศขนาดเล็ก-กลาง
๒) ระบบงานสารสนเทศขนาดใหญ ควรระบุ ภ าษาที่ ใช ในการพั ฒ นาที่ มี
ศักยภาพรองรับการทํางานจากผูใชจํานวนมาก รองรับการขยายหรือเพิ่มฟงกชัน
งานที่ ต องสนับสนุ นได ง าย และผู ดู แลระบบคุ นเคย สามารถพั ฒนาต อเนื่ อง
รวมทั้ ง กํ า หนดกรอบวิ ธี ก ารพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น (Framework) เลื อ ก
๘๒
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ระบบปฏิบัติการและระบบจัดการฐานขอมูลใหเหมาะสม ที่สามารถรองรับภาระ
งานหนักไดดังรูปที่ ๔-๒๕
Application
Language
Application
Framework
Operating
System
Database
System

Large Scale Application
Microsoft VB
/ASP/ASP.NET
Microsoft
IIS

Java 2 Enterprise
Edition

Apache Web/
Tomcat

Linux

Windows
Server

Solaris
Oracle

Java

C/PHP

Access

Microsoft
SQL

MySQL

รูปที่ ๔-๒๕ ภาพแสดงระบบงานสารสนเทศขนาดใหญ
๔.๒.๔.๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล
นอกจากความแตกตางกันในดานเทคนิคของระบบสารสนเทศดังกลาวมาแลว
ดานของขอมูลที่ใชในระบบ ซึ่งอาจจะมีบางสวนที่ตองใชงานขอมูลรวมกัน หรืออางอิง
ขอมูลซึ่งกันและกัน แตมีการจัดเก็บขอมูลแยกกันอยูตามระบบงานสารสนเทศตางๆ ซึ่ง
ลักษณะนี้จะกอใหเกิดความซับซอนเมื่อตองการรวมขอมูล (Data Consolidate) เพราะ
จะทํ า ได ย าก ทั้ ง ยั ง สร างป ญ หาเรื่ อ งความสอดคล อ งและน า เชื่ อ ถื อ (Data Integrity)
ในการที่จะนําขอมูลมารวมสรุปรวม เพราะขอมูลถูกจัดเก็บหลายแหลง ทําใหยากที่จะ
ทราบไดวาแหลงใดถูกตองหรือทันสมัยที่สุด รวมทั้งการที่ระบบสารสนเทศหนึ่งจะใชงาน
หรืออางอิงขอมูลจากฐานขอมูลของระบบสารสนเทศอื่น ก็จะมีความซับซอน ทําใหดูแล
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศยากขึ้น ดังรูปที่ ๔-๒๖ และ รูปที่ ๔-๒๗
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Web Browser

Web Server

Application Server

CORBA, SOAP, RPC

HTML,HTTP,TCP/IP

Database Server

ODBC, NetLIB

Apache, PHP, MySQL

CORBA, SOAP, RPC

HTML,HTTP,TCP/IP

JDBC, ODBC, NetLIB

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

CORBA, SOAP, RPC

HTML,HTTP,TCP/IP

JDBC, ODBC, NetLIB

ASP, Java JSP/Servlet/J2EE, Oracle
1'st Tier
User Interface

2'nd Tier
Presentation

3'rd Tier
Business Logic

4'th Tier
Data Storage

N-Tier Client Server with Multiple Platform
Multi Application

Current Status

รูปที่ ๔-๒๖ จัดเก็บฐานขอมูลแยกกันอยูตามระบบงานสารสนเทศ
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Client Tier

Web Server Tier

Business Logic Tier

Distributed
Database Tier

รู ปที่ ๔-๒๗ ความซั บ ซ อนในการที่ ร ะบบสารสนเทศใชงานหรืออางอิงขอมูล จากฐานขอมูล ของระบบ
สารสนเทศอื่น
แนวทางหนึ่ ง ที่จ ะช ว ยลดความซับ ซอ นของการบริห ารจัดการฐานขอมูล ที่
กระจายกันอยู คือการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางสําหรับจัดเก็บขอมูลขององคกร โดยใช
ซอฟตแวรการจัดการฐานขอมูลและเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่มีประสิทธิภาพรองรับ
ภาระงานได ฐานขอมูลขององคกรจะถูกบริหารจัดการอยูที่เดียวกัน ดังนั้นถึงแมระบบ
สารสนเทศจะมีความแตกตางในดาน Platform แตก็สามารถใชงานระบบฐานขอมูลกลาง
เดียวกันได ดังรูปที่ ๔-๒๘ และ รูปที่ ๔-๒๙

๘๕

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

Web Browser

Web Server

Application Server

Database Server

CORBA, SOAP, RPC

HTML,HTTP,TCP/IP

OD

BC

,N

etL

IB

Apache, PHP

CORBA, SOAP, RPC

HTML,HTTP,TCP/IP

ODBC, NetLIB

ASP, ASP.Net

BC

JD

CORBA, SOAP

HTML,HTTP,TCP/IP

Java JSP/Servlet/J2EE
1'st Tier
User Interface

2'nd Tier
Presentation

3'rd Tier
Business Logic

Oracle
4'th Tier
Data Storage

Centralize Database Architecture with Multiple Platform

รูปที่ ๔-๒๘ ระบบสารสนเทศที่มี Platform ตางกันแตใชฐานขอมูลกลางเดียวกัน
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Web Browser

Web Server

Database Server

Application Server

CORBA, SOAP

HTML,HTTP,TCP/IP

JD

BC

CORBA, SOAP

HTML,HTTP,TCP/IP

JDBC

BC

JD
CORBA, SOAP

HTML,HTTP,TCP/IP

Java JSP/Servlet/J2EE
1'st Tier
User Interface

2'nd Tier
Presentation

3'rd Tier
Business Logic

Oracle
4'th Tier
Data Storage

Centralize Database Architecture with Single Platform

Final Phase for Large Scale Application

รูปที่ ๔-๒๙ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานตางกันแตใชฐานขอมูลกลางเดียวกัน
๔.๒.๔.๕ การบูรณาการระบบงานสารสนเทศ
การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานนั้น มักจะ
เริ่ ม ต น จากระบบงานที่ ส นั น สนุ น งานปฏิ บั ติ ก าร (Operation) ต า งๆ ที่ ห น ว ยงาน
รับผิดชอบ โดยการพัฒนาระบบจะเปนไปตามความตองการของหนวยงานที่ตองการใช
ระบบสนับสนุนงาน ซึ่งอาจทําใหขาดการเชื่อมโยงของระบบและขอมูลใหสอดคลองกัน
และไมสามารถตอบขอมูลในมิติตางๆ ขององคกรขนาดใหญได
การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเทศโดยทั่วไปมักจะเริ่มจากการเลือกระบบ
ซอฟตแวร เชน ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมภาษาที่ใชพัฒนา เชน
Object-oriented programming ห รื อ Procedural programming language แ ล ว
เ ลื อ ก พั ฒ น า ร ะ บ บ แ บ บ Client/Server ห รื อ Desktop Application ห รื อ Web
Application และกรอบวิธีการพัฒนา (Framework) ดังรูปที่ ๔-๒๙
การพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรทั่วไปมันจะเปนไปในลักษณะดังกลาว
โดยเฉพาะหากหนวยงานที่ดูแลกํากับดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมไดกําหนดทิศทางหรือ
แนวทางการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเทศที่ชัดเจน ก็ จ ะทําใหการบูร ณาการเชื่ อมโยง
กระบวนงานที่ขามหนว ยงานยอย หรือ การบู รณาการขอมูลเพื่อสรางรายงานที่ ตองมี
ขอมูลขามมิติในหนวยงานอื่นไมสามารถทําไดโดยงาย เนื่องจากการปลอยใหระบบงานถูก
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พัฒนาแบบไมมีทิศทาง ทําใหเกิดระบบงานสารสนเทศที่เปนอิสระตอกัน หรือที่เรียกวา
Silo-Oriented Architecture เพราะความแตกต างกั น ดั ง ที่ก ลา วแล ว เชน ภาษาที่ ใ ช
พั ฒ นาต า งกั น ระบบจั ด การฐานข อ มู ล ที่ ต า งกั น หรื อ มี ก ารใช ง านระบบสารสนเทศ
บริหารงานและทรัพยากรทั้งหมดในองคกรที่ตางกัน เปนตน ซึ่งทําใหยากตอการเชื่อมตอ
ยากตอการบํารุงรักษา มีคาใชจายสูง ปรับเปลี่ยนระบบไดยาก และการพัฒนาระบบใหมๆ
เปนไปดวยความลาชา

รูปที่ ๔-๓๐ ระบบงานสารสนเทศที่อิสระตอกัน
๔.๒.๔.๖ แนวคิดในการบูรณาการระบบงานสารสนเทศ
จากการวิเคราะหสถานภาพระบบสารสนเทศของกรมทางหลวง จึงไดนําเสนอ
แนวทางในการบู ร ณาการ โดยนําเอาสถาปตยกรรม SOA มาชว ยบูร ณาการตามรูป ที่
๔-๓๑ ดังนี้
๑) การวางระบบตาม Conceptual Model ตามลําดับชั้นของ SOA
(๑) Resource Layer หรือ Database/Content layer Tier เปนชั้นของ
ระบบโครงสรางไอทีตางๆ ในปจจุ บัน เชน ระบบฐานขอมูล ข อมูลอื่ น
เปนตน
(๒) Service Layer ห รื อ Business Service Tier แ ล ะ Enterprise
Service Bus (ESB) เป น ชั้ น ของส ว นประกอบเซอร วิ ส ต างๆ ที่ ส ามารถ
นํามาใชใหมได โดยสวนประกอบเซอรวิ สเหลานี้ จะพั ฒนามาจากโมดู ล
(Module) ตางๆ ที่ทํางานบน Resource Layer
(๓) Process Layer ซึ่ งเป น ชั้ น ของกระบวนการทางธุ ร กิ จ (Business
Process) ที่พัฒนาขึ้นมาจากการสวนประกอบเซอรวิสตางๆ
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(๔) Access Layer หรื อ Presetation Tier ซึ่ งเป น ชั้ น ของการเรี ย กใช
กระบวนการทางธุ ร กิ จที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยอาจเรี ย กใช เซอร วิ ส จาก Web
Application ผานทางเว็บไซต หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Phone)
๒) กํ า หนดมาตรฐานข อมู ล สํ าหรั บ ติ ดตอ สื่อ สารหรื อแลกเปลี่ ย นระหวา ง
บริการ เชน เอกสารที่เปน XML ที่มีนิยามผาน XML Schema (.xsd)
๓) กําหนดเซอรวิส โดยจะมีตัวเชื่อมตอ (Interface) ที่อธิบายเซอรวิส เชน
Service Name, Input Parameter, Output Parameter และขอมูลอื่นๆ ใน
รูปแบบของไฟล XML โดยใชมาตรฐาน WSDL (Web Service Description
Language) ในการอธิบายเซอรวิส
๔) กําหนดใหโปรแกรมประยุกต (Application) หรือกระบวนการทางธุรกิจ
ตางๆ สามารถพัฒนาขึ้นมาจากการใชบริการเดิมที่มีอยู ซึ่งมาตรฐานที่นิยมใช
คือ WS-BPEL (Web Service Business Process Execution Language)
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รูปที่ ๔-๓๑ แนวทางในการบูรณาการระบบงานสารสนเทศ
๔.๒.๔.๗ Enterprise Data Warehouse
คลังขอมูล (Data Warehouse) คือ ฐานขอมูลขนาดใหญ ที่รวบรวมขอมูลจาก
หลายแหล ง หลายช วงเวลา ซึ่ งโดยปกติ แล ว ฐานข อมู ลในองค กรทั่ วไปจะมี ลั กษณะที่
คอนขางทันตอเหตุการณ เชน ฐานขอมูลบุคลากรก็จะเก็บเฉพาะบุคลากรในปจจุบัน จะไม
๘๙
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สนใจขอมูลบุคลากรเกาๆ ในอดีต ซึ่งอาจจะมีขอมูลบางอยางที่มีประโยชนสําหรับผูบริหาร
ในการวิเคราะหประสิทธิภาพและคุณลักษณะตางๆ ขององคกร นอกจากนี้ ฐานขอมูลจาก
ระบบสารสนเทศสํ าหรั บสนับสนุ นการปฏิ บัติ การ (Operational System) ต างๆ มั กถู ก
ออกแบบมาใชเก็บข อมู ลเฉพาะดาน จึ งมีขอมูลเฉพาะบางสวนขององคกรเท านั้ น ฉะนั้น
คลังขอมูลจึงถูกออกแบบมา เพื่อรวบรวมขอมูลในทุกสวนของทั้งองคกร ทั้งเกาและใหมไว
ดวยกัน ดังรูปที่ ๔-๓๒
ในองคกรตางๆ มักมีหลายคลังขอมูล เพื่อใชในการวิเคราะหที่แตกตางกัน เชน
คลังขอมูลดานการเงิน คลังขอมูลดานทรัพยากรมนุษย โดยคลังขอมูลเฉพาะดานเหลานี้
มักเรียกวา ตลาดขอมูล (Data Marts) กระบวนการใชขอมูลในคลังขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
และวางแผนในทางธุรกิจ มักถูกเรียกวา ปญญาธุรกิจ (Business Intelligence) และในการ
วิเคราะหหรือสืบคนขอมูลในคลังขอมูล มักจะใชกระบวนการที่เรียกวา Online Analytical
Processing (OLAP)
Data Sorcer

2

4

3
Enterprise Data Warehouse

SAP

“BI” Analytic

Metada Repository/MDM

RDBMS
Data
Mart

Access Files
Excel File

ETL

Operational
Data Store

Data
Warehouse

Data
Mart

BI
Tools

Reports/
Dashboards

Text File
Existing

Data
Mart

Info Delivery

5
User
Access

Information Portal (Intranet/Extranet)

1

Other

รูปที่ ๔-๓๒ Enterprise Data Warehouse
ที่มา : http://www.datazoomers.com/data-warehouse

Business Intelligence (BI) คือเทคโนโลยีที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจ
ขององคกร โดยนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหหาปจจัย หรือทํานายแนวโนม เพื่อนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจกําหนดทิศทางธุรกิจหรือวางเปาหมายขององคกร ทั้งนี้ องคกรที่เริ่มใช
แนวคิดนี้จะเปนองคกรที่ไดประโยชนและสามารถนําองคกรสูเปาหมายไดอยางรวดเร็ว
BI นําข อมูลที่ผานการวิเคราะห มาทํารายงานในรูปแบบตางๆ ที่ เหมาะสมกับ
มุมมองในการวิ เคราะห และตรงตามความตองการของผู ใช งาน และใชสํ าหรับวิเคราะห
ขอมูลของงานในมุมมองตางๆ ตามแตละหนวยงานยอย เชน วิเคราะหการดําเนินงานของ
๙๐
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องคกรเพื่อการตัดสินใจดานการลงทุนสําหรับผูบริหาร, วิเคราะหและวางแผนและดําเนินงาน
ขององคกร
BI ประกอบไปดวยระบบขอมูล และโปรแกรมสําหรับวิเคราะห ทํางานรวมกับ
ระบบคลังขอมูล (Data Warehouse) ดาตามารท (Data Mart) หรือการทําเหมืองขอมูล
(Data Mining) การแก ป ญหาทางคณิตศาสตร (Operations Research & Numerical
Methods) หรือใชการวิเคราะหขอมูลในหลายมิติ (OLAP)
ผลลัพธการการวิเคราะหที่ไดจาก BI สามารถแสดงผลเปนรายงานในรูปแบบ
ตางๆ ที่เข าใจง าย สามารถเปรี ยบเทียบคาเปาหมายกับผลดํ าเนิน ปจจุบั น ในลักษณะ
Dashboard และสามารถพยากรณและทํานาย (Forcast) แนวโนมหรือทิศทาง เพราะให
ผูบริหารสามารถตัดสินใจไดงายขึ้น
๔.๒.๔.๘ Enterprise Resource Planning (ERP)
Enterprise Resource Planning (ERP) คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององคกรโดยรวม เพื่อใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรไดอยาง
สูงสุด ระบบ ERP คือระบบที่ใชในการจัดการและวางแผนการใชทรัพยากรตางๆ ของ
องคกร โดยเปนระบบที่เชื่อมโยงระบบงานตางๆ ขององคกรเขาดวยกัน เชน หากเปน
ERP ของบริ ษั ท จะหมายรวมตั้ ง แต ร ะบบงานทางด า นบั ญ ชี และการเงิ น ระบบงาน
ทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินคา เพื่อชวยใหการ
วางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังชวยลดเวลา
และขั้นตอน การทํางานไดอีกดวย
ปจจุบัน ระบบ ERP มีการพัฒนาในรูปแบบของโปรแกรมสําเร็ จรูป ซึ่งเปน
ซอฟต แวร ป ระยุ กต มาตรฐาน สามารถติ ด ตั้ง และใชง านไดอ ยา งมี ป ระสิท ธิภ าพ โดย
ซอฟต แ วร ERP มี ห น า ที่ ร วบรวมส ว นประกอบทางธุ ร กิ จ ต า งๆ เช น งานวางแผน
(Planning) งานผลิต (Production) งานบริการ (Service) งานทรัพยากรมนุษย (Human
Resource) และงานบัญชีการเงิน (Accounting/Finance) แลวเชื่อมโยงสวนงานตางๆ
เขาไวดวยกัน เพื่อใหมีการใชขอมูลรวมกันจากฐานขอมูลเดียวกัน มีการใชกระบวนการที่
เปนมาตรฐานรวมกัน (Common Processes) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกระบวนการทํางานของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยขอดีของการรวมขอมูลไวในฐานขอมูลเดียวกัน
คือเพื่อใหขอมูลเดียวกันสามารถใชรวมกันทั้งองคกรได
ระบบ ERP ประกอบดวยหลายโมดูลที่ทํางานประสานกันตามฟงกชันงานใน
องค กร โดยมี การเชื่ อมโยงในสว นของโมดูล ทั้งหมดเขาดว ยกัน ระบบ ERP ไดรั บ การ
ออกแบบมาบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในธุรกิจตางๆ (Best Practice) คือมีการ
กําหนดกระบวนการทางธุรกิจที่มีการทดสอบ และสํารวจมาแลววาเปนวิธีการที่ดีที่สุด
โดยที่สามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับลักษณะการดําเนินงานขององคกรอื่นไดดวย ตัวอยาง
โมดูลตางๆ ในระบบ ERP เชน
๑) งบประมาณ/ระบบบัญชี หรือระบบการเงินงบประมาณ (Finance/Account)
เป น โมดูล ที่ร วมขั้น ตอนการทํางานของระบบการทําบัญ ชีและบริห าร
การเงินไวดวยกัน เพื่อใหสามารถควบคุมดูแลและตรวจสอบไดวาบัญชีการ
จายเงินตางๆ ถูกจายแลว และบัญชีการรับเงินถูกตองและตรงเวลา รวมถึงการ
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บริหารองคกรในดานการบัญชีและการเงินในทุกๆ สวนดวย โดยแบงเปนระบบ
ยอยๆ ไดดังนี้
(๑) ระบบบั ญชีแยกประเภททั่ว ไป (General Ledger) จั ดเก็บ แผนผั ง
บัญชีไวเปนศูนยกลาง และงบดุลทางดานการเงินของทั้งองคกร รองรับ
ทุกสวนของขั้นตอนการบัญชี ในโมดูลนี้ รายการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน
และบั ญ ชี จะถูกประมวลผล สรุ ป และรายงาน รวมทั้งเก็บ รัก ษาการ
ตรวจสอบบัญชีที่สมบูรณของรายการ ทําใหหนวยงานแตละสวนสามารถ
ดูขอมูลทางการเงินของหนวยงานได ขณะที่องคกรหลักสามารถตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานไดทั้งหมด และดูขอมูลโดยรวมไดเชนกัน
(๒) ระบบบัญชีเจาหนี้ (Accounts Payable) กําหนดตารางการจายตั๋ว
เงิน ที่ตองใหผูจําหนายและผูแทนจําหนายเก็บรายละเอียดขอมูลขาวสาร
ที่ถูกตองเกี่ยวกับการเปนหนี้ วันที่ครบกําหนดจาย และสวนลดที่มีให จัด
เตรียมการทํางานและเชื่อมระบบอื่นๆ เชน การบริการลูกคา การจัดซื้อ
การควบคุมคลังสินคาและวัตถุดิบ ควบคุมโรงงานผลิต
(๓) ระบบสินทรัพยถาวร (Fixed Assets) ทําการบริหารคาเสื่อมราคา
และตนทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสินทรัพยที่จับตองได
(๔) ระบบการทําบัญชีตนทุน (Cost Accounting) วิเคราะหตนทุนของ
องคกรที่เกี่ยวของกับคาใชจายประจํา ตนทุนผลิตภัณฑ ตนทุนการผลิต
จากใบสั่งผลิตที่โรงงาน จัดเตรียมวิธีการจัดการจากตนทุนที่หลากหลาย
เช น คํ า นวณต น ทุ น แบบมาตรฐาน แบบต น ทุ น เฉลี่ ย แบบเข า ก อ น
ออกกอน แบบเขาทีหลังออกกอน แบบเปาหมาย และแบบคํานวณตนทุน
จากฐานกิจกรรม
(๕) ระบบการบริ ห ารเงิ น สด (Cash Management) ทํ า การบั น ทึ ก
ค า ใช จ า ยเงิ น สดหรื อ เงิ น ฝาก การบั น ทึ ก การชํ า ระเงิ น สดและการรั บ
รายงานการวางแผนเงินสด การคํานวณความคาดหวังของเงินสดที่จะใช
และแหลงที่มา เงินสดที่พรอมใช การตรวจสอบและวิเคราะหการถือครอง
เงินสด ทําความตกลงดานการเงิน ความเสี่ยงในการลงทุน
(๖) ระบบระบบการบริ ห ารงบประมาณ (Budgeting) ควบคุ ม
งบประมาณหลั ก ขององค ก ร การทํ า บั ญ ชี ง บประมาณ การพั ฒ นา
งบประมาณ การจั ดสรรงบประมาณ ระบบควรจั ดเตรี ย มเครื่องมือให
พอที่จะใหสามารถพัฒนารายละเอียดของงบประมาณ และการวิเคราะห
สวนที่เพิ่มเติมจะสามารถเขาไปรวมกันไดกับระบบการบริหารโครงการ
อยางสมบูรณ
(๗) ระบบบั ญชี ลู ก หนี้ (Accounts Receivable) ทํ าการ ติ ด ตา ม
กําหนดการจายเงินจากลูกคาที่ตองการจายใหองคกร บรรจุเครื่องมือที่
ทําการควบคุม เรงการรับเงินจากรายการที่บันทึกไวของใบสั่งขาย โอนไป
เปนการรับชําระหนี้
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(๘) รายงานการเงิน (Financial Reporting) วิเคราะหประสิทธิภาพของ
องค กรได แ ม น ยํ า โดยอาศั ย ข อ มู ล จากรายงานเหล า นั้ น จะอนุ ญาตให
องคกรยอยทราบรายละเอียดทางดานการเงิน สวนองคกรใหญที่ถือหุนใน
องคกรยอยสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานขององคกรสาขาทั้งหมด
และดูขอมูลขาวสารรวม ระบบมีเครื่องมือใหผูใชสามารถสรางรายการ
เพิ่มเองได
(๙) การทํ า บั ญ ชี โ ครงการ (Project Accounting) ตรวจดู ตน ทุ น และ
ตารางการทํางานของแตล ะโครงการในระดับ พื้นฐาน จะถูกรวมโมดูล
ยอยๆ ไวเสมอ
๒) ระบบจัดซื้อจัดหา (Procurement)
เปนโมดูลกลุมของระบบงานที่ทําการสนับสนุนและควบคุมการสั่งซื้อทุก
ประเภท การรับของและการชําระเงิน ขอมูลผูขาย การวิเคราะหตรวจสอบ
ตางๆ จะสนับสนุนขั้นตอนการทํางานดังนี้
(๑) ขอมูลผูขาย (Vendor/Supplier Profile)
(๒) การจัดเก็บใบเสนอราคา (Requisition and Quotation)
(๓) การออกใบสั่งซื้อและการจัดการใบสั่งซื้อ (Purchase Orders and
Purchase Orders Management)
(๔) การควบคุมราคาและสวนลด (Price and Discounts)
(๕) การควบคุ ม สั ญ ญาและข อ ตกลงกั บ ผู ข าย (Vendors Contracts
and Agreement)
(๖) รายการทางดานการจัดซื้อ (Online Procurement Reporting)
(๗) การรับของ (Procurement Receipts)
(๘) การประเมินผลผูขาย (Vendor Evaluation)
(๙) การสนับสนุนการเชื่อมตอขอมูลจากภายนอก (Data Interface)
๓) ระบบคลังครุภัณฑ/วัสดุ (Inventory)
เปนโมดูลที่รวมระบบงานที่ทําการสนับสนุนการควบคุมสินคาคงคลัง และ
วัตถุดิบที่สําคัญเหลานี้ โดยมีความสามารถดังนี้
(๑) สรางรายการเปลี่ยนแปลงของคลังสินคา วัตถุดิบ การรับ การจาย
และการโอนยาย
(๒) ขอหามตางๆ ในการทําการเปลี่ยนแปลงของคลังสินคาและวัตถุดิบ
(๓) ตรวจสอบ ติดตาม รายการเปลี่ยนแปลงของคลังสินคา วัตถุดิบ และ
ประวัติ
(๔) กํ า หนดโรงงาน คลั ง เก็ บ สิ น ค า โรงเก็ บ สิ น ค า และวั ต ถุ ดิ บ ที่
หลากหลาย
(๕) ควบคุมและติดตาม ที่ตั้งและกลุมของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
(๖) จองและจัดสรรวัตถุดิบและสินคาคงคลัง
(๗) ตรวจนับของในคลังตามวาระ เพื่อตรวจสอบยอดคงคลัง
(๘) ปรับยอดในคลัง
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(๙) ใชหนวยวัดไดหลากหลาย
(๑๐) วิเคราะหแบบเอบีซี เพื่อแบงกลุ มความสํ าคัญของผลิตภัณฑ และ
วัตถุดิบ
(๑๑) รายงานตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบคลังสินคาและวัตถุดิบ
๔) ระบบบริหารจัดการบุคลากร (Human Resource Management)
ทรัพยากรบุคคลนับเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในองคกร เพราะองคกรจะ
ประสบความสําเร็จ กาวไปถึงวิสัย ทัศนไดนั้น จําเปน ตองพัฒ นาทรัพยากร
บุคคล โปรแกรมที่จําเปนสําหรับงานบริหารงานบุคคล จึงเปนโมดูลสําคัญใน
ระบบ ERP ซึ่งจะประกอบดวยโมดูลยอยดังนี้
(๑) ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คล (Personnel Management) รวม
ระบบงานตางๆ ที่รองรับการทํางานดานการบริหารงานบุคคลไว เชน การ
คัดสรรบุคลากร ฐานขอมูลสวนบุคคล การสืบคนขอมูลสวนบุคคลในอดีต
โครงสร างองคก ร การบริห ารฝก อบรม/การพั ฒ นาอาชี พ การจั ดการ
การให ร างวั ล การจั ด การโครงสร า งตํ า แหน ง และค า จ า ง การบริ ห าร
วันหยุด
(๒) ระบบการบริห ารเวลาการทํางาน (Attendance Management)
เก็บขอมูลเวลาการทํางานของพนักงาน เวลาเขางานและเลิกงาน คํานวณ
ชั่ ว โมงทํ า งาน คํ า นวณค า เบี้ ย เลี้ ย ง เงิ น หั ก ระบบจะเชื่ อ มกั บ
การบริหารงานบุคคล
(๓) ระบบการบริห ารเงิ น เดือน (Payroll Management) จัดการดาน
การเงิน เตรียมการคํานวณ เงินเดือน คาจาง โบนัส เบี้ยเลี้ยงในแตละงวด
การจายคาจาง รองรับการหักภาษี
(๔) ระบบการขึ้ นเงิ นเดือน/เลื่อนขั้ น จากการประเมินผล (Evaluation)
รวมประวัติการทํางานของพนักงาน การขาดงาน ลา สาย เตรียมการเก็บ
ขอมูลประมวลผล การประเมินผลจากหัวหนางาน เพื่อคํานวณกับสูตรการ
ขึ้นเงินเดือน การจายโบนัส เงินปนผล
(๕) ระบบประเมิ นพนั กงาน ใช ประเมิ นและบริ หารผลการปฏิ บั ติ งาน
(Performance Management) และการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลโดยใช
ส ม ร ร ถ น ะ เ ป น พื้ น ฐ า น ( Competency-based Human Resource
Management) ซึ่งเปนเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรใน
องค ก รอย า งมี ร ะบบต อ เนื่ อ งและสอดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ
เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร และยุทธศาสตรขององคกร เปนมาตรฐาน
การแสดงพฤติกรรมที่ดีในการทํางานของบุคลากร ซึ่งสามารถนําไปใชในการ
วั ด และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรได อ ย า งชั ด เจนและมี
ประสิทธิภาพ
(๖) ระบบพัฒนาและฝกอบรม ชวยใหการวางแผนการฝกอบรมสําหรับ
พนักงานแตละฝายหรือแตละคนเปนไปแนวโนมและทิศทางขององคกรตาม
ความเหมาะสมของแตละบุคคล
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๔.๒.๔.๙ มาตรฐานขอมูลและกระบวนการทางธุรกิจ
ป ญ หาการเชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ระหว า งฐานข อ มู ล ต า งๆทั้ ง ภายใน
หนวยงาน และระหวางหนวยงานภาครัฐ สามารถจําแนกปญหาไดดังนี้
๑) การใชรหัสอางอิงที่แตกตางกัน เชน การอางอิงบุคคลในหนวยงานตางๆ
กรมการปกครองใชเลขประจําตัวประชาชน โรงเรียนใชเลขประจําตัวนักเรียน
มหาวิทยาลัยใชรหัสนิสิต/นักศึกษา และการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใชเลขที่
มัคคุเทศก เปนตน
๒) การแยกแยะหมวดหมูที่ตางกัน เชน ประเภทสินคาตามพิกัดศุลกากร จะ
มีความแตกตางไปจากประเภทสินคาตามพิกัดสรรพสามิต ประเภทผูปวยตาม
ระบบสาธารณสุขจะตางจากประเภทผูปวยตามระบบประกันสุขภาพของธุรกิจ
ประกันชีวิต เปนตน
๓) ความหมายของรายการขอมูลที่แตกตางกัน เชน ความเสียหายเมื่อเกิด
อุ บั ติ เ หตุ สํ า หรับ กรมทางหลวงจะหมายถึงความเสีย หายในทรัพ ยสิน ของ
กรมทางหลวง ในระบบสาธารณสุขอาจหมายถึงคารักษาพยาบาล ขณะที่
ความหมายของกรมบรรเทาสาธารณภัยอาจหมายถึงความเสียหายในทรัพยสิน
ราชการ ทรัพยสินสวนตัว และคารักษาพยาบาล เปนตน
๔) หนวยนับ/หนวยอางอิง มีความแตกตางกัน เชน ผูปวยโปลิโอนั้น ในระบบ
สาธารณสุ ขมีความตองการในการแยกแยะอายุของผูปว ยเปนเดือน แตใน
ระบบรายงานประชากรจะมีความสนใจในระดับปเทานั้น ปริมาณมลพิษใน
ระบบการรายงานมลพิษจากการปลอยน้ําเสียจะเปนคาของเสียที่วัดไดจาก
แตละโรงงาน แตในรายงานน้ําเสียตามแหลงน้ําจะเปนปริมาณของเสียของทั้ง
แหลงน้ํานั้น เปนตน
๕) รูปแบบขอมูลและชนิดของขอมูลมีความแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิด
ของขอมูลในระบบจัดการฐานขอมูลตางๆ และการออกแบบรูปแบบของขอมูล
ที่ แตกต า งกั น ในแตล ะหนว ยงาน เช น ขอมูล ชนิดตัว อักษรในระบบจัดการ
ฐานขอมูลหลักที่ใชอยูปจจุบัน มีมาตรฐานในการกําหนดประเภทของขอมูลที่
หลากหลาย เชน ขอมู ล ที่เปน ประเภทขอความ ก็มีการกําหนดเปน Char,
Var Char, Text, String, Long, Note เปนตน สําหรับขอมูลประเภทจํานวน
เต็ม ก็มีทั้ง Small Integer, Short Integer, Integer และ Long Integer
๖) การกํ า หนดกรอบความถูกต องของขอ มูล แตกตา งกัน เชน น้ําหนักใน
โรงพยาบาลที่ใหบริการ ผูใหญไมจําเปนตองเก็บทศนิยมของน้ําหนัก แตใน
โรงพยาบาลเด็กมีความจําเปนที่จะตองเก็บทศนิยมของน้ําหนัก เพื่อประโยชน
ในการกํ า หนดขนาดยาให เ หมาะสมกั บ น้ํ า หนั ก ตั ว อายุ ใ นโรงเรี ย น
ประถมศึ กษาอาจกําหนดอายุขั้ น ต่ําไวที่ ๕ ป แตในโรงเรี ย นปฐมวัย จะรั บ
นักเรียนไดตั้งแตอายุไมถึงป หรือในระบบบริการงานบุคคลขาราชการ อายุ
ขาราชการจะตองไมเกิน ๖๕ ป ขณะที่ระบบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุสามารถระบุได
มากกวา ๖๕ ป
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๗) การอางอิงมาตรฐานที่แตกตางกัน เชน กระทรวงมหาดไทยมีการกําหนด
รหัสหนวยงานปกครองระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด แตสํานักงานตํารวจ
แหงชาติมีการกําหนดรหัสพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจเปนมาตรฐานของ
สํานักงาน เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีปญหาอื่นๆ อีกเปนจํานวนมากที่ไมสามารถนํามากลาวไดครบ
ปญหาดังกลาวขางตนทั้ง ๗ ประการ เปนปญหาหลักของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหว า งหน ว ยงาน การแก ไ ขป ญ หาด ว ยการจั ด ทํ า มาตรฐานข อ มู ล (Master Data
Management) จํ า เป น ต อ งใช ผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู ใ นระบบข อ มู ล ของหน ว ยงานที่
ตองการใชขอมูลรวมกันเปนคณะทํางานในการจัดทํามาตรฐานขอมูลรวมความสําคัญของ
การจัดทํามาตรฐานขอมูล
ในการจัดทํามาตรฐานขอมูลนั้นสามารถจัดทําไดหลายระดับ เชน มาตรฐาน
ระดั บ หน ว ยงาน มาตรฐานระดั บ กลุ ม มาตรฐานระดั บ อุ ต สาหกรรม มาตรฐาน
ระดั บประเทศ และมาตรฐานระดั บระหว างประเทศ ทั้ งนี้ขึ้นอยูกับ ความต องการและ
ความจําเปนของแตละหนวยงาน
การจัดทํามาตรฐานขอมูลมีความสําคัญ ดังนี้
๑) เพิ่ ม ความสามารถ ในการแลกเปลี่ ย นและใช ข อ มู ล ร ว มกั น ระหว า ง
หนวยงาน
๒) ลดคาใชจายจายในการใชขอมูลรวมกัน เนื่องจากในการดําเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานนั้ น มักจะเปน การดําเนินโครงการของ
หนวยงานที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหบริการตางๆ ควบคูไปกับการ
แลกเปลี่ยนขอมูล โดยจะมีคาใชจายในการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูล
ที่ตองการใช หรือตองการแลกเปลี่ยน เมื่อมีหนวยงานอื่นที่มีความประสงคจะ
ดําเนินโครงการเชนนี้ ก็จะตองมีคาใชจายในกิจกรรมเหลานี้อีก ดังนั้น เมื่อมี
การจั ด ทํ า มาตรฐานระดับ กลุม หรื อระดั บ ชาติท่ี เป น ที่ ย อมรับ รว มกั น และ
ประกาศเปนมาตรฐานกลาง จะชวยลดคาใชจายในการจัดทํารายการขอมูลซ้ํา
และไมเปนมาตรฐาน
๓) ลดระยะเวลาในในการดําเนินงาน ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มี
ความตองการใชขอมูลรวมกัน หรือแลกเปลี่ยนข อมูลระหวางหนวยงานนั้ น
จากการสํา รวจพบวา เวลาที่ใชไปไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของงาน คือการ
ติดตอประสานงานระหวางหนวยงานเพื่อขอใชขอมูล และมีกฎ กติกา ระเบียบ
ที่ตองปฏิบัติอีกเปนจํานวนมาก รวมทั้งตองจัดทําเอกสารระหวางหนวยงาน
จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจ เพื่อวิเคราะหเนื้อหา และตัดสินใจอีกหลายครั้ง
ดังนั้นเมื่อสามารถจัดทํามาตรฐานขอมูลและประกาศใชแลว ก็จะสามารถลด
ระยะเวลาใน การดําเนินกิจกรรมตางๆ เหลานี้ลงได
๔) เพิ่มโอกาสแหงความสําเร็จของการดําเนินโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ในการดําเนินงาน ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญประการหนึ่งคือ หนวยงานที่ผูใชตองการ
ขอมูลอาจจะไมใหขอมูล หรือปฏิเสธในการเขารวมโครงการ หรือตกลงเขารวม
โครงการ แตใชระยะเวลามาก ทําใหเมื่อดําเนินโครงการไประยะหนึ่งแลวไม
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สามารถดํ า เนิ น โครงการต อไดแ ละจําเปน ตอ งปรับ เนื้อ งานใหม ทํา ให เสี ย
โอกาสในการดําเนินงานเปนอยางมาก ดังนั้นการจัดทํามาตรฐานขอมูลและ
ประกาศไวชัดเจนจะทําใหสามารถศึกษาความเปนไปไดของโครงการไดชัดเจน
กอนเริ่มโครงการ ทําใหโอกาสที่โครงการจะลมเหลวนอยลง
๕) สามารถสรางสรางมูลคาเพิ่มในบริ การอิเล็ กทรอนิกสภาครัฐ ไดมากขึ้ น
ป จ จุ บั น หน ว ยงานภาครั ฐ สามารถให บ ริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด ใ นระดั บ
หนวยงานของตน และมีระดับคุณภาพของการใหบริการที่ดีแตประชาชนยังคง
มีความยุงยากในการติดตอเพื่อทําธุรกรรมจากหลายหนวยงานในการดําเนิน
กิจกรรมหนึ่งๆ เชน การขอจดทะเบียนประกอบกิจการอุตสาหกรรมจะตอง
ติดตอและทําธุรกรรมกับหลายหนวยงาน อาทิเชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น
หากสามารถรวบบริ ก ารให เ ป น บริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ ด ว ยการกํ า หนด
มาตรฐานของขอมูลที่จะใชรวมกัน จะกอใหเกิดนวัตกรรมบริการจากขอมูล
เดิมได เชน การติดตามผลการขอจดทะเบียน การยื่นเปลี่ยนสถานที่ตั้ง และ
การขอใบอนุ ญ าตอื่ น เพิ่ ม เติ ม อี ก ทั้ ง เป น การเพิ่ ม ช อ งทางในการเข า ถึ ง
ประชาชน นอกจากนี้เมื่อมีผูนิยมใชบริการอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น หนวยงาน
ตางๆ สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานจากการกํากับมาเปนการตรวจสอบ
ไดมากขึ้น เชน การใหบริการเสียภาษีบุคคลธรรมดาผานเครือขายอินเทอรเน็ต
จะช ว ยให มี ผู เ สี ย ภาษี เ ข า ใช บ ริ ก ารทางอิ น เทอร เ น็ ต มากขึ้ น ส ง ผลให มี
ผูใชบริการผานเคานเตอรนอยลงทําใหเจาหนาที่มีเวลาในการตรวจสอบและ
ประเมินภาษีไดมากขึ้น หรือหากสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนระหวาง
โรงเรียน และโรงพยาบาลได ครูก็สามารถที่จะวิเคราะหขอมูลความสัมพันธ
ระหวางการเจ็บปวยและผลการเรียน และสามารถชวยเหลือนักเรียนใหมีผล
การเรียนดีขึ้นได
๖) ลดผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอีย ดของขอมูล โดยทั่ว ไป
หากไม มีก ารกํ าหนดมาตรฐานขอมู ล เมื่อมี ความตองการที่จ ะปรับ เปลี่ย น
รูปแบบหรือรหัสตางๆ หนวยงานที่เปนเจาของก็จะทําการปรับเปลี่ยนทันที
สงผลใหหนวยงานอื่นที่ใชขอมูลรวมกันตองรีบเรงแกไขตาม ซึ่งบางหนวยงาน
อาจจะไมสามารถดําเนินการไดทัน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนขอมูลที่มีการใช
รวมกันมาก จะสงผลกระทบเปนวงกวาง การกําหนดเปนมาตรฐานขอมูลกลาง
นั้ น จะทํ า ใหไ ม ส ามารถแก ไ ขได โ ดยอิ ส ระ แต จ ะต อ งได รั บ การอนุ มั ติ จ าก
หนวยงานกํากับมาตรฐานใหออกมาตรฐานเวอรชันใหม ซึ่งจะมีการวิเคราะห
ผลกระทบ และประกาศใหทราบลวงหนากอน
๗) Business Process Modeling Notation (BPMN)
งานดานการวิเคราะห ออกแบบ เพื่อจัดการกระบวนงาน มักนิยมเขียน
เปนแผนภาพโดยใหคนทั่วไปเห็นแลวสามารถเขาใจความหมายไดโดยไมตอง
อธิบายเพิ่มเติมและเขาใจตรงกัน แผนภาพจึงจัดวาเปนวิธีการหนึ่งในการสื่อ
ความเขาใจ ที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารความหมายเดียวกัน
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แ ผ น ภ า พ ก ร ะ บ ว น ง า น ท า ง ธุ ร กิ จ Business Process Modeling
Notation (BPMN) พั ฒ น า ขึ้ น โ ด ย Business Process Management
Initiative (BPMI) และ Object Management Group (OMG) ไดรวมมือกัน
พัฒนามาตรฐานการสรางแบบจําลองกระบวนการทํางาน BPMN ที่มีรูปแบบ
ใกล เคี ยงกับ workflow โดย BPMN พัฒนาขึ้นเพื่อการจัดการกระบวนการ
ของงานดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถเริ่มตนจากการเขียนแผนภาพ
แลวแปลงแผนภาพเปนภาษาที่ทํางานไดดวยระบบคอมพิวเตอร BPMN จึง
เปนมาตรฐานที่ใชสําหรับงานดานการจัดการกระบวนงาน การกําหนดรูปทรง
วิ ธี ก ารจั ด วาง การให ร ายละเอี ย ดที่ จํ า เป น ในการเขี ย นแผนภาพทาง
กระบวนการ ที่เปนที่นิยมใชงานมากในปจจุบัน
๔.๒.๕ แนวทางการบูรณาการขอมูลสารสนเทศภายในองคกร
๔.๒.๕.๑ สถานภาพการบูรณาการขอมูลของหนวยงานภายในกรมทางหลวงในปจจุบัน
ปจจุบันกรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
ในกรมทางหลวงกันอยูแลว โดยการเชื่อมโยงขอมูลมีหลากหลายรูปแบบ เชน การใชระบบ
จัดการฐานข อมู ล รว มกัน การใชร ะบบไฟลรวมกัน การเชื่อมโยงขอมูล ผานทาง Web
Service หรือ RESTful เปนตน
๔.๒.๕.๒ แนวทางการพัฒนาการบูรณาการขอมูลของหนวยงานภายในกรมทางหลวง
๑) การบูรณาการขอมูลของหนวยงานภายในกรมทางหลวง ที่มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเปนที่เรียบรอยแลว
(๑) สามารถกําหนดใหเปนการใชระบบจัดการฐานขอมูลรวมกัน โดย
วิธีการสราง View หรือ Table เพื่อแบงปนขอมูลระหวางกันทําใหเขาถึง
ขอมู ลไดโดยตรงและทันที แตตองกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงของระบบ
สารสนเทศตางๆ ใหสามารถเขาถึงระบบจัดการฐานขอมูลเดียวกันได การ
ใช ข อ มู ล View หรื อ Table ร ว มกั น ควรกํ า หนดการเชื่ อ มต อ ระหว า ง
๒ ระบบสารสนเทศเทานั้น เพื่อไมใหเกิดความสับสนในการรับรูหรือแกไข
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูล ยกเวนแตเปนการใชขอมูลรวมกันแบบอาน
อย า งเดีย ว ที่ส ามารถใชรว มกัน ระหวางระบบสารสนเทศตางๆ กัน ได
มากกวาหนึ่งระบบสารสนเทศ
(๒) สามารถกําหนดใหเปนการใชระบบไฟลขอมูลรวมกัน โดยวิธีการ
สรางไฟล ตามรู ปแบบที่กําหนด เชน XML, Fixed Text หรือ CSV ก็ได
โดยกํ า หนดตํ า แหน ง ของไฟล เ ซิ ร ฟ เวอร แ ละโฟลเดอร ที่ ใ ช เ ก็ บ ไฟล ที่
ตองการการแลกเปลี่ยนระหวางกัน เพื่อแบงปนขอมูลระหวางกัน ทําให
เขาถึงขอมูลไดโดยตรง แตตองกําหนดชวงเวลาที่จะทําการสง (เขียนไฟล)
และชวงเวลาที่จะทําการรับ (อานไฟล) พรอมกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง
ของระบบสารสนเทศตางๆ ใหสามารถเขาถึงระบบไฟลเซิรฟเวอรเดียวกัน
ได การใชโ ฟลเดอรรว มกัน ควรกําหนดการเชื่อมตอระหวา ง ๒ ระบบ
สารสนเทศเทานั้นเพื่อไมใหเกิดความสับสนในการรับรูหรือแกไขปรับปรุง
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เปลี่ยนแปลงขอมูล และควรกําหนดวิธีการตั้งชื่อไฟลที่ตองการแลกเปลี่ยน
ระหวางกันดวย ยกเวนแตเปนการใชขอมูลรวมกันแบบอานอยางเดียวที่
สามารถใชรว มกัน ระหวางระบบสารสนเทศตางๆ กัน ไดมากกวาหนึ่ ง
ระบบสารสนเทศ
๒) การบู ร ณาการข อ มู ล ของหน ว ยงานภายในกรมทางหลวง ที่ ร ะบบ
สารสนเทศมีกระบวนการทางธุรกิจที่ตอเนื่องกัน
การบู ร ณาการขอมูลของระบบสารสนเทศที่มีกระบวนการทางธุรกิจ ที่
ตอเนื่องหรือสนับสนุนกัน ควรออกแบบใหเปนระบบสารสนเทศเดียวกันและ
ใชระบบจัดการฐานขอมูลเดียวกัน พรอมทั้งทําการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดใหเ กิด ขึ้น พร อมๆ กัน สําหรั บระบบสารสนเทศของหน วยงานที่ตอง
ทํางานร วมกั นอยางสม่ําเสมอ โดยพัฒ นาระบบจัด การฐานขอมูลกลางของ
องคกรเพื่อเปนมาตรฐานขอกําหนดในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมที่ตองมี
การใชงานรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ในกรมทางหลวง
๓) การบู ร ณาการข อ มู ล ของหน ว ยงานภายในกรมทางหลวง ที่ ร ะบบ
สารสนเทศมีกระบวนการทางธุรกิจที่ไมตอเนื่องกัน แตมีความจําเปนที่ตอง
รวมรวมขอมูลทั้งหมดไปใชเพื่อการวิเคราะห
การบูรณาการขอมูลของระบบสารสนเทศที่มีกระบวนการทางธุรกิจที่ไม
ตอเนื่องควรออกแบบใหเปนระบบคลังขอมูล เพื่อใชระบบจัดการฐานขอมูล
เดียวกันในการจัดเก็บขอมูลจากระบบสารสนเทศตางๆที่จําเปนตอการใชเพื่อ
การวิเคราะหสารสนเทศเพื่อใหงายตอการนําขอมูลไปใชงาน โดยขอมูลที่ไดจะ
อยูในรูปแบบที่พรอมใชงานไดทันที
๔) การบู รณาการการขอมูลของของหนว ยงานภายในกรมทางหลวง เพื่อ
รองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบใหมๆ โดยระบบสารสนเทศอาจ
มีกระบวนการทางธุร กิจ ที่ตอเนื่องกัน หรือไมตอเนื่องกัน ก็ไดเพื่อใหร ะบบ
สารสนเทศตางๆทํางานเสมือนวาเปนระบบสารสนเทศเดียวกัน
(๑) การบูรณาการขอมูลขอมูลของหนวยงานภายในกรมทางหลวง เพื่อ
รองรั บ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศในรู ป แบบใหม ควรมี ก ารนํ า
สถาป ตยกรรมที่มุงเนน การบริการ (Service Oriented Architecture)
มาใชงาน เพื่อเปนมาตรฐานในการพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศ
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นใหม โดยกําหนดใหระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม
จะตองมีจุดใหบริการเพื่อรองรับการเชื่อมตอจากระบบสารสนเทศอื่นๆ
ผานทางระบบ Enterprise Service Bus (ESB) แทน ทําใหการประสาน
การเชื่ อ มต อ ระหว า งระบบสารสนเทศจะถู ก จั ด การที่ ESB แทนการ
ประสานการเชื่อมตอระหวางระบบสารสนเทศทีละคูบนระบบสารสนเทศ
แตละตัวแทน ทําใหมีความนาเชื่อถือของการบูรณาการขอมูลมากกวา
(๒) ในกรณีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมใหรองรับการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางระบบสารสนเทศ สามารถทําไดโดยผานระบบ Enterprise
Service Bus (ESB) โดยต อ งมี ขั้ น ตอนในจั ด เตรี ย มการพั ฒ นาระบบ
๙๙
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แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูล ดังนี้
• ออกแบบและกํ า หนดมาตรฐานข อ มู ล โดยการออกแบบ
โครงสร า งข อ มู ล (Data Modeling) กลุ ม ข อ มู ล ที่ ใ ช ง านร ว มกั น และ
สอดคล องกั น (Data Harmonization) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ระหว า ง
ระบบสารสนเทศภายในองคกร
• พัฒนาระบบจัดเก็บมาตรฐานขอมูล เพื่อเปนที่รวบรวมนิยาม
ความหมาย รูปแบบ และเนื้อขอมูลในการจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน
• ประกาศและบังคับใชมาตรฐานขอมูลที่ทุกหนวยงานตองใชใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศใหมที่มีการใชขอมูลกลุมมาตรฐานสําหรับการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
• วางแผนการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานข อ มู ล สม่ํ า เสมอ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนกลุมขอมูล หรือที่มีกลุมขอมูลใหมเพิ่มเติมในอนาคต
๔.๒.๖ แนวทางการบู รณาการระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System:
GIS)
๔.๒.๖.๑ มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS)
มาตรฐานขอมูล (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) เกิดจาก
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ (กภช.) ไดพัฒนามาตรฐานในดานโครงสราง เนื้อหา
คุณลักษณะ คุณภาพ ของขอมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อเปนขอกําหนดที่จะใชในการจัดทําชั้น
ขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ที่มีความหลากหลายของมาตราสวนเพื่อใหมีความ
สอดคลองกันสําหรับการใชงานของประเทศ โดยมีการกําหนดหนวยงานหลักรับผิดชอบ
แตละชั้นข อมูล เพื่ อการจัดทํ าและบํารุงรักษาข อมูลใหทันสมัยพรอมใหบริการสําหรั บ
หนวยงานและผูใชโดยทั่วไป และเพื่อการใชงานหรือพัฒนาตอยอด
ชุดของมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS นี้ ประกอบดวยเอกสารมาตรฐาน
๑๓ ฉบับ แตละฉบับเปนมาตรฐานขอกําหนดสาหรับชั้นขอมูล FGDS ซึ่งคณะกรรมการ
ภูมิสารสนเทศแหงชาติไดกําหนดไวจานวน ๑๓ ชั้นขอมูล๑ ไดแก
๑) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลแปลงที่ดิน
๒) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลเขตการปกครอง
๓) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลเสนทางคมนาคม
๔) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลเขตชุมชน/อาคาร (ชื่อเดิม ชั้นขอมูลเขต
ชุมชน)
๕) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลปาไม
๖) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน (ชื่อเดิม ชั้นขอมูล
การใชที่ดิน)

๑

จากเอกสารรางมาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ๑๓ ชั้นขอมูล
http://thaisdi.gistda.or.th/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=22:fgds&Itemid=57#
๑๐๐
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๗) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลแหลงน้ํา (ชื่อเดิม ชั้นขอมูลแมน้ํา ลําธาร
แหลงน้ํา)
๘) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลอุทกศาสตร
๙) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่
๑๐) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM)
๑๑) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ (ชื่อเดิม ชั้น ขอมูล
แผนที่ภูมิประเทศ)
๑๒) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ (ชื่อเดิม ชั้น
ขอมูลภาพถายทางอากาศ)
๑๓) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก (ชื่อเดิม ชั้นขอมูล
ภาพถายจากดาวเทียม)
ในการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศภายในกรมทางหลวงจําตองจะตองอิง
มาตรฐานขอกําหนดขอมูล (เวอรชั่น ๔.๑ ประกาศ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ดวย โดย
อาจจะแบงไดดังนี้
• Based Map ที่ใชอางอิง เชน เขตการปกครอง เขตชุมชน/อาคาร ขอมูล
ปาไม เปนตน หากเปนไปไดควรใชชั้นขอมูลจาก ชุดขอมูล FGDS ชั้นตางๆที่หนวยงานอื่น
ดูแล
• ชั้นขอมูลเสนทางคมนาคม ซึ่งกรมทางหลวงเปนผูดูแล เชน ถนน เสนที่
แสดงแนวกลางของถนน ซึ่งเปนเสนตัวแทนของถนน หรือโครงขายของถนน จุดคมนาคม
แสดงการเชื่อมตอของถนน หรือแสดงการตัดกันของถนน รวมทั้งจุดเชื่อมตอและจุดตัด
ระหวางเสนทางคมนาคมที่ตางกัน เชน ถนน-รถไฟ ขอบถนน เสนที่แสดงขอบเขตดานขาง
ของผิวจราจร สะพาน โครงสรางที่ถูกสรางขึ้นเพื่อขามผานเหนือทางน้ํา ทางรถไฟ หรือ
สิ่งกีดขวางอื่นๆ อุโมงคและทางลอด ทางใตดิน ใตน้ํา ซึ่งเปนทางที่ขุดลงไปใตดิน ในภูเขา
หรือใตน้ํา สาหรับการสัญจรทางบกของยานพาหนะ จุดกลับรถ แสดงตําแหนงการกลับ
ทิศจราจร จุดทางแยก/จุดตัด แสดงตําแหนงทางแยก/จุดตัด เปนตน
หากการบริหารจัดการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศภายในกรมทางหลวงทําได
ตามมาตรฐาน FGDS เชน ชนิดของการนําเสนอเชิงปริภูมิ (Spatial Representation Type)
ความละเอี ยดปริภูมิ (Spatal Resolution) เปนตน จะทําใหการสงมอบขอมูลชั้นเสนทาง
คมนาคม ของ FGDS กระทํ าได ทั นที ที่ ข อมู ลภู มิ สารสนเทศภายในกรมทางหลวงมี การ
ปรับปรุงใหทันสมัย
๔.๒.๖.๒ แนวทางการบูรณาการระบบสารสนเทศภายในกรมทางหลวง
ด ว ยความแตกต า งของระบบงานภู มิ ส ารสนเทศของหน ว ยงานต า งๆ ใน
กรมทางหลวง กรมทางหลวงจึงควรสรางระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวงเพื่อให
เปนระบบบริการขอมูลชั้นแผนที่หลักและขอมูลชั้นแผนที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ โดย
ระบบจะประกอบดวยสวนที่ใหบริการขอมูลภาพแผนที่ (Web Map Service Server) สวน
บริหารจัดการขอมูลแผนที่ชั้นมูลฐาน (DOH Based Map Server) และสวนบริหารจัดการ
ข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ (Spatial Database server) ทั้ ง สามองค ป ระกอบ คื อ ระบบกลางของ
๑๐๑
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กรมทางหลวง เมื่ อ หน ว ยงานอื่ น ต อ งการใช บ ริ ก ารระบบภู มิ ส ารสนเทศกลางของ
กรมทางหลวง ก็เพียงพัฒนาระบบงานของตนเองแลวเรี ยกใชบริการ Web Map Service
จากระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง และใชงาน Based Map จากส วนกลาง
รูปแบบนี้จะลดความซ้ําซอน และความแตกตางของขอมูลแผนที่ได ทั้งยังสามารถประสาน
การทํางานเพื่อปรั บปรุงชั้นขอมูลแผนที่ได อยางเปนระบบ ทําให เกิดการบูรณาการอยาง
แทจริง ตามรูปที่ ๔-๓๓ และรูปที่ ๔-๓๔
ขั้นตอนของการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง มีดังนี้
๑) กําหนดรูปแบบมาตรฐานขอมูลแผนที่ ความละเอียด (scale) รูปแบบการ
จัดเก็บ (Format) และรูปแบบแสดงผล
๒) จัดหาขอมูลแผนที่ชั้นมูลฐาน (Based map) และกําหนดความรับผิดชอบ
ในการปรับปรุงขอมูลแผนที่ชั้นมูลฐานใหทันสมัยอยูเสมอ
๓) จั ด สรรลํ า ดั บ ชั้ น ข อ มู ล แผนที่ (Spatial Database) โดยจั ด แบ ง ให กั บ
หนวยงานอยางเพียงพอ
๔) ควรมีคณะกรรมการกําหนดนโยบายและมาตรฐานตางๆ ในการปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ และการจัดสรรลําดับชั้นขอมูลแผนที่ รวมทั้งการกําหนดบทบาท
การทํางานของหนวยงานตางๆ ภายในกรมทางหลวงที่มีสวนรวมในการสราง
ปรับปรุง และใชงานขอมูลแผนที่
ในการบริหารจัดการมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สําหรับจัดสรรลําดับ
ชั้นขอมูลแผนที่ (Spatial Database) จําเปนตองมีระบบสําหรับบริหารมาตรฐานขอมูล
และจัดสรรลําดับชั้นขอมูลแผนที่ใหเปนระเบียบ

๑๐๒
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รูปที่ ๔-๓๓ แนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
๑๐๓
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รูปที่ ๔-๓๔ ระบบบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Data Service) ในรูปแบบของ Web Map Service
หรืออื่นๆ เพื่อใชเชื่อมโยงภายในและภายนอก (กระทรวงคมนาคม)
หลังจากการกําหนดมาตรฐาน GIS กรมทางหลวงจําเปนตองจัดเตรียมระบบ
สําหรับบูรณาการชั้นขอมูลแผนที่จากหนวยงานซึ่งเปนผูสรางชั้นขอมูล เมื่อหนวยงาน
ตองการเผยแพรชั้นขอมูลแผนที่ของหนวยงานนั้นใหหนวยงานอื่นใชงาน ก็จะสงชั้นขอมูล
แผนที่มายังระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง เมื่อระบบภูมิสารสนเทศกลาง
ของกรมทางหลวงถูกพัฒนาขึ้นมาแลว และมีการบริหารจัดการชั้นขอมูลแผนที่มาจัดเก็บที่
ระบบกลางแลว การบูรณาการจะชวยใหหนวยงานอื่นสามารถพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรตางๆ ของกรมทางหลวงได โดยนําเอาชั้นขอมูลแผนที่ที่ตองการ
ใชงานรวมดวย ซึ่งจะทําใหชั้นขอมูลแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง
นั้นมีมาตรฐานเดียวกัน ทําใหหนวยงานตางๆ สามารถเผยแพรชั้นขอมูลของหนวยงานที่
๑๐๔
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รั บ ผิ ด ชอบได และหน ว ยงานอื่ น ก็ ส ามารถนํ า ไปใช ง านได ด ว ย นอกจากนั้ น ระบบ
ภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวงยังเปนศูนยรวมขอมูลแผนที่ ที่สามารถนําเขา และ
สงออก ไปยังระบบภูมิสารสนเทศภายในกรมทางหลวง และไปยังกระทรวงคมนาคมไดอีก
ดวย ดังแสดงในรูปที่ ๔-๓๕
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รูปที่ ๔-๓๕ การบริหารจัดการขอมูลชั้นภูมิสารสนเทศ

๑๐๕
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๔.๒.๖.๓ แนวทางการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศระดับชาติ
กระทรวงคมนาคมมีความรวมมือกับคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ
โดยกระทรวงคมนาคมรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลข อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศพื้ น ฐานของประเทศ
(Fundamental Geographic Data Set : FGDS) คื อ ชั้ น ข อ มู ล เส น ทางคมนาคม ซึ่ ง
กรมทางหลวงเปนหนึ่งในหนวยงานภายใตกระทรวงคมนาคมที่ตองใหความรวมมือในการ
นําสงชั้นขอมูลทางหลวงใหกับกระทรวงคมนาคมเพื่อสงตอไปยัง FGDS อีกทอดหนึ่งทั้งนี้
มาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS)
ของประเทศไทยนี้ เกิดจากคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติไดมีกําหนดชั้นขอมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน โดยมีผูดูแลชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานเปนหนวยงานราชการ
ต า งๆ และได มี ก ารกํ า หนดมาตราส ว นแผนที่ ฐ านของประเทศไว ๕ มาตราส ว น คื อ
๑:๒๕๐,๐๐๐ ๑:๕๐,๐๐๐ ๑:๒๕,๐๐๐ ๑:๑๐,๐๐๐ และ ๑:๔,๐๐๐ วัตถุประสงคเพื่อให
ทุกหนวยงานสามารถจัดทําแผนที่ใหเปนมาตรฐานเดียวกันและสามารถใชงานรวมกันได
ตามข อมู ล สถานภาพและผลการวิเคราะหขางต น จึ งเสนอแนวทางพั ฒ นา
ระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง ดังนี้
๑) พัฒนาระบบบูรณาการขอมูลภูมิสารสนเทศของกรมทางหลวง
๒) จัดสรรลําดับชั้นขอมูลแผนที่ (Spatial Database) ของกระทรวงคมนาคม
สําหรับการบริการขอมูลแกกระทรวงกระทรวงคมนาคม โดยมีการปรับปรุง
ขอมูลจากชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศหนวยงานอยางสม่ําเสมอ
๓) จัดหาขอมูลแผนที่ชั้นมูลฐาน (Based map) และทําการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ ชั้ น มู ล ฐานให ทั น สมั ย อยู เ สมอเพื่ อ ใช กั บ ระบบภู มิ ส ารสนเทศของ
กรมทางหลวงทั้งหมด
๔) จั ด สรรลํ า ดั บ ชั้ น ข อ มู ล แผนที่ (Spatial Database) โดยจั ด แบ ง ให กั บ
หน ว ยงานที่ ดู แ ลและเป น ต น ทางของข อ มู ล ชั้ น ข อ มู ล แผนที่ ให ดู แ ลและ
ปรับปรุงใหทันสมัย
๕) พัฒนาระบบบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Data Service) ในรูปแบบ
ของ Web Map Service หรืออื่นๆ เพื่อใชเชื่อมโยงทั้งภายในหนวยงานและ
ภายนอก (กระทรวงคมนาคม) ดังรูปที่ ๔-๓๔ ซึ่งการเชื่อมโยงขอมูลระดับชาติ
ควรผานกระทรวงคมนาคมจุดเดียว เชน ผานระบบ FGDS
๖) จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและมาตรฐานตางๆ ในการปรับปรุ ง
ขอมูลแผนที่ และการจัดสรรลําดับชั้นขอมูลแผนที่ รวมทั้งการกําหนดบทบาท
การทํ างานของหน ว ยต า งๆ ภายใต กรมทางหลวงที่ มี ส ว นร ว มในการสร า ง
ปรับปรุง และใชงาน เพื่อบริหารชั้นขอมูลแผนที่ของหนวยงานยอยที่เกี่ยวของ
เพื่อใหชั้นขอมูลเสนทางคมนาคมของกระทรวงคมนาคมมีความชัดเจน ตลอดจน
มีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอและมีความถูกตองนาเชื่อถือ ดังรูปที่ ๔-๓๕

๑๐๖
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บทที่ ๕
เปาหมายโดยรวมและยุทธศาสตร
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหนวยงาน
๕.๑

เปาหมายโดยรวมของการพัฒนา ICT ของกรมทางหลวง
๑) ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารช ว ยสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให ก รมทางหลวง
สามารถดําเนินการตามภารกิจ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๑) โครงสรางพื้นฐานดาน ICT ของกรมทางหลวงทั้งหนวยงานสวนกลางและภูมิภาค มีความ
มั่นคง ปลอดภัย และสามารถรองรับการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
(๒) ขอมูลและสารสนเทศของกรมทางหลวง สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางระบบสารสนเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓) กรมทางหลวงเปนหนวยงานที่สามารถบริหารจัดการและการปฏิบัติงานดานICT อยางมี
ประสิทธิภาพ
๒) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารจัดการของกรมทางหลวง มีคุณภาพสูง สามารถนํามาใช
ประโยชน เพื่อการวางแผนและตัด สินใจ และสงผลสะทอนไปสูเป าหมายหรือยุทธศาสตร ของ
องคกร
๓) กรมทางหลวง สามารถยกระดับ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชงานดานการพัฒนาระบบ
ทางหลวง ใหบริการที่รวดเร็วครอบคลุม และความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอยางบูรณาการ
๔) ผูบริหารและบุคลากรของกรมทางหลวง มีทักษะดาน ICT และสามารถใช ICT และระบบ
สารสนเทศใหเกิดประโยชนในเชิงสรางสรรค

๕.๒

วิสัยทัศน (Vision)
๑) วิสัยทัศนของกรมทางหลวง
“ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ”
๒) วิสัยทัศนดาน ICT ของกรมทางหลวง
“เปน องคกรดิจิ ทัล บูร ณาการและพัฒ นาโครงสร างพื้นฐานมีความมั่นคงปลอดภัย สูง เพื่ อ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมการใหบริการสูระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย”

๕.๓

พันธกิจดาน ICT (Mission)
๑) พัฒนาประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานที่มีสมรรถนะสูง สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการ
๒) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารจัด การ ภายในกรมทางหลวงใหเกิดการบูร ณาการ
สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ อยางมีประสิทธิภาพ
๓) รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง ใหเกิดการพัฒนาระบบทางหลวง
ใหบริการที่รวดเร็วครอบคลุม และการยกระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอยางบูรณาการ

๑๐๗
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๔) สงเสริมและสรางมาตรฐานดานการบูรณาการดานสารสนเทศ เพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการ
ภายในหนวยงานและสังคมภายนอก อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและครอบคลุม
๕) พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลรองรับการทํางานในยุคดิจิทัล เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๔

ยุทธศาสตรในการพัฒนา ICT ของกรมทางหลวง

จากผลการวิเคราะหสถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง
โดยพิจารณาจากองคประกอบหลักดานการบริหารจัดการ ดานอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ ดานระบบงาน
สารสนเทศ ดานงบประมาณ ดานบุคลากรและดานการจัดการบริหารขอมูล และภารกิจหนาที่ ตลอดจน
บทบาทและความรับผิดชอบ การกําหนดยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมทางหลวง จึงไดมีการกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดังนี้
๑) การพัฒ นาโครงสรางพื้ นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีความพร อมที่
สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศและการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง
๒) การพัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับขอมูลดานสารสนเทศใหเปนมาตรฐาน ที่สามารถนํา
ระบบสารสนเทศมาใชประโยชนในการวางแผน บริหารจัดการและดําเนินการตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓) การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวง เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินการ
๔) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพรและบริการขอมูลการเดินทาง และอํานวยความ
ปลอดภัยแกหนวยงานและประชาชน
๕) การพัฒนาผูบริหาร และบุคลากรของกรมทางหลวง ใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
จากกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง และ
เปาหมายของกรมทางหลวงในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการพัฒนาองคกร
ดังนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงสามารถกําหนดไดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานดาน ICT
“เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านและการให บ ริ ก ารอย า งทั่ ว ถึ ง มั่ น คง และปลอดภั ย ได คุ ณ ภาพและ
ตรงความตองการ”
กลยุทธที่ ๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การใหบริการอยางตอเนื่อง
กลยุทธที่ ๑.๒ พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยโครงสรางพื้นฐานตามมาตรฐานสากล
การพั ฒ นาระบบโครงสร า งพื้ น ฐานด า น ICT ให มี เ สถี ย รภาพ ความมั่ น คงปลอดภั ย
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและใหบริการ รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางความพรอมในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานที่
เกี่ยวของตามนโยบายของรัฐที่กําหนดใหมีการทํางานที่เชื่อมโยงและบูรณาการขามหนวยงาน
๑๐๘
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ยุทธศาสตรดาน ICT ยุทธศาสตรนี้มีความสําคัญมาก หากโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ไมมี
ประสิทธิภาพก็จะไมสามารถรองรับระบบสารสนเทศตางๆ ที่ใชในการดําเนินการในสวนตางๆ ได
นอกจากนี้การดําเนินการในยุทธศาสตรนี้ยังเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการดําเนินการ
ทั้งหมดที่ใช ICT ในการขับเคลื่ อนใหบรรลุเปาหมายของทุ กโครงการในทุกยุ ทธศาสตร รวมทั้ ง
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลดวย
โครงการดาน ICT ในยุทธศาสตรนี้ เปนการสรางความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานดาน
ICT ที่ประกอบดวยฮารดแวร ซอฟตแวร อุปกรณเครือขาย และชองทางการสื่อสาร ใหมีความ
พร อมในการรองรั บ การทํ า งานไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ โดยครอบคลุมการจัดหา การทดแทน
การบํารุงรักษา การพัฒนาปรับปรุง การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการสํารองขอมูล เปนตน
ยุทธศาสตรดาน ICT นี้รองรับยุทธศาสตรที่ ๑ ของกรมทางหลวง โดยโครงการดาน ICT
ในยุทธศาสตรนี้เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสรางพื้นฐานดาน ICT
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
“เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ภายในกรมทางหลวงให
เกิดการบูรณาการ สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจอยางเปนองครวม
ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี”
กลยุทธที่ ๒.๑ ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธที่ ๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันและ
ชวยใหผูบริหารระดับกลางและสูง สามารถเขาถึงขอมูลและใชประโยชนจากการวิเคราะหขอมูล
สํ า หรั บ วางแผน บริ ห ารจั ด การ และตั ด สิ น ใจสร า งโอกาสธุ ร กิ จ ได อ ย า งถู ก ต อ งและทั น ต อ
สถานการณ สามารถตรวจสอบไดเพื่อใหเกิดความโปรงใสเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรดาน ICT นี้รองรับยุทธศาสตรท่ี ๒ ของกรมทางหลวง โดยโครงการดาน ICT
ในยุทธศาสตร นี้เ ปน การพั ฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห
สารสนเทศ และคลังขอมูล
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways)
“รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง ใหเกิดการพัฒนาระบบ
ทางหลวงที่เอื้อตอการเดินทางขนสงและโลจิสติกส การรักษาระดับใหบริการระบบทางหลวงที่
รวดเร็วครอบคลุม และการยกระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอยางบูรณาการ เพื่อกาว
ไปสูระบบขนสงอัจฉริยะ (Intelligent Transportation Systems) ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล”
กลยุทธที่ ๓.๑ จั ด หาและพั ฒ นานวั ต กรรมดิ จิ ทั ล เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ หลั ก ของ
กรมทางหลวงอยางตอเนื่อง
กลยุทธที่ ๓.๒ นํา เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อกาวไปสู
ระบบขนสงอัจฉริยะ
การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อสนับ สนุน การปฏิ บัติง าน ทั้ งส ว นของการ
วางแผนระบบทางหลวง การบํารุงบริหารทางหลวงเพื่อการบริการ และการอํานวยความปลอดภัย
รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
๑๐๙
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ยุทธศาสตรดาน ICT นี้รองรับยุทธศาสตรที่ ๑ ๒ และ ๔ ของกรมทางหลวง โดยโครงการ
ด า น ICT ในยุ ท ธศาสตร นี้ เ ป น การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ หลั ก ของ
กรมทางหลวง ที่นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ
ยุทธศาสตรที่ ๔ เพิ่มขีดความสามารถและสรางมาตรฐานการใหบริการดาน ICT
“ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มชองทางการ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม”
กลยุทธที่ ๔.๑ เสริมสรางความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศ
กลยุทธที่ ๔.๒ ผลักดันนโยบายดานการจัดทํามาตรฐานและการบูรณาการขอมูล
กลยุทธที่ ๔.๓ ยกระดับการใหบริการประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรดาน ICT นี้รองรับยุทธศาสตรที่ ๒ และ ๓ ของกรมทางหลวง โดยโครงการ
ดาน ICT ในยุทธศาสตรนี้เปนการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการสรางมาตรฐาน
ขอมูลและการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดาน ICT
“พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให พ ร อ มก า วสู ก ารทํ า งานในยุ ค ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ”
กลยุทธที่ ๕.๑ ปรับเปลี่ยนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูที่
เกี่ยวของที่มีสวนไดสวนเสีย ใหมีทักษะความสามารถในการใช ICT ใหเกิดประโยชนและสรางสรรค
และเตรียมความพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบศูนยกลางในการถายทอด
ความรูและจัดเก็บความรูของบุคลากรและความรูขององคกร รวมถึงการเผยแพรความรู
ยุทธศาสตรดาน ICT นี้ รองรับยุทธศาสตรท่ี ๔ ของกรมทางหลวง ในสวนของกลยุทธการ
พัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย โครงการดาน ICT ในยุทธศาสตรนี้เปน การพัฒ นาระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ระบบจัดการความรู
ระบบจัดการการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และ การพัฒนาบุคลากรดาน ICT ในรูปแบบตางๆ
เปนตน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ไดรับการ
ออกแบบให ส ามารถตอบสนองต อ ยุ ท ธศาสตร ห ลั ก ของกรมทางหลวง เพื่ อ ให ภ ารกิ จ ต า งๆ สามารถ
ดําเนินการและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
นอกจากนี้ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ยัง
มี ความสอดคล องและตอบสนองต อยุ ทธศาสตรการพัฒ นาโดยใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกระทรวง
คมนาคม ยุ ทธศาสตร ในการพั ฒ นาดิ จิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ยุท ธศาสตรในการพัฒ นา ICT ของ
อาเซียน ตลอดจนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล

๕.๕ ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม
๑๑๐
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ยุทธศาสตรในการพัฒนาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ ของกระทรวงคมนาคม มียุทธศาสตร จํานวน
๕ ยุทธศาสตร ประกอบดวย :
ยุทธศาสตรที่ ๑ พั ฒ นา Digital Logistics มุ ง สู ก ารเป น Smart Corridor ของภู มิ ภ าค และ
สนับสนุนเศรษฐกิจระดับชุมชน
ยุทธศาสตรที่ ๒ พั ฒ นา Smart Mobility มุ ง สู ก ารเป น ต น แบบ Smart City ควบคู กั บ การ
สนับสนุน Inclusive Transport
ยุทธศาสตรที่ ๓ สราง Digital Transport Ecosystem เพื่อพัฒนาประชาชนและผูประกอบการดาน
คมนาคม
ยุทธศาสตรที่ ๔ ยกระดับ NMTIC เพื่อบูรณาการและเพิ่มคุณคาขอมูลคมนาคม
ยุทธศาสตรที่ ๕ สราง Digital Government Platform เพื่อยกระดับงานบริการ บุคลากร และ
การบริหารจัดการ
๕.๖

ยุทธศาสตรกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร ในแผนยุทธศาสตร กรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มี จํานวน ๔ ยุทธศาสตร
ประกอบดวย :
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาระบบทางหลวงที่เชื่อมตอ (Connectivity) เขาถึง (Accessibility)
และคลองตัว (Mobility) อยางมีคุณภาพและตรงความตองการ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การรักษาระดับการใหบริการ (Serviceability) ของระบบทางหลวง ใหเปนไป
ตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ ๓ การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวงอยางบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาสงเสริมระบบบริหารจัดการองคกร (Ogranization Management)
อยางมีธรรมาภิบาล
๕.๗

ยุทธศาสตรในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตรในการพั ฒนาดิ จิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม มียุทธศาสตร จํานวน ๖ ยุทธศาสตร
ประกอบดวย :
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ ๖ สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

๑๑๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตารางที่ ๕-๑ ความสอดคลองดานยุทธศาสตรในการพัฒนา ICT ของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรการพัฒนา ICT ขององคกร
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๑:
เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานดาน ICT
ยุทธศาสตรที่ ๒:
เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ยุทธศาสตรที่ ๓:
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง
(Smart Highways)
ยุทธศาสตรที่ ๔:
เพิ่มขีดความสามารถและสรางมาตรฐานการใหบริการ
ดาน ICT
ยุทธศาสตรที่ ๕
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดาน ICT

ยุทธศาสตรกรมทางหลวง ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตรในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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๑๑๒

ยุทธศาสตรที่ ๑
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพ
สูงใหครอบคลุมทั่ว ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ ๓
สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง เทาเทียมดว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ ๕
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ ๖
สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ ๑
เสริมสรางประสิทธิภาพ
โครงสรางพื้นฐาน ICT

ยุทธศาสตรที่ ๒
เสริมสรางและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัด การ
ยุทธศาสตรที่ ๓
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องาน
วิศวกรรมทางหลวง (Smart
Highways)
ยุทธศาสตรที่ ๔
เพิ่มขีดความสามารถและสราง
มาตรฐานการใหบริก ารดาน
ICT
ยุทธศาสตรที่ ๕
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
บุคคลดาน ICT

ยุทธศาสตรที่ ๑
พัฒนา Digital Logistics มุงสูการเปน Smart
Corridor ของภูมิภาค และสนับสนุนเศรษฐกิจ
ระดับชุมชน
ยุทธศาสตรที่ ๒
พัฒนา Smart Mobility มุงสูการเปนตนแบบ
Smart City ควบคูกับ การสนับสนุน Inclusive
Transport
ยุทธศาสตรที่ ๓
สราง Digital Transport Ecosystem
เพื่อพัฒนาประชาชนและผูป ระกอบการดาน
คมนาคม
ยุทธศาสตรที่ ๔
ยกระดับ NMTIC เพื่อบูรณาการและเพิ่มคุณ คา
ขอมูลคมนาคม
ยุทธศาสตรที่ ๕
สราง Digital Government Platform เพื่อ
ยกระดับงานบริการ บุคลากร และการบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑
กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตรที่ ๔
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐ บาลดิจิทัล

ยุทธศาสตรการพัฒนา ICT
ของกรมทางหลวง
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

ยุทธศาสตรที่ ๑
การพัฒนาระบบทางหลวงที่เชื่อมตอ
(Connectivity) เขาถึง (Accessibility)
และคลองตัว (Mobility) อยางมีคุณภาพและตรง
ความตองการ
ยุทธศาสตรที่ ๒
การรัก ษาระดับ การใหบ ริก าร (Serviceability)
ของระบบทางหลวง ใหเปนไปตามมาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ ๓
การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบ
ทางหลวงอยางบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ ๔
การพัฒนาสงเสริมระบบบริหารจัดการองคกร
(Organization Management) อยางมีธรรมา
ภิบาลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร
ของกรมทางหลวง
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

รูปที่ ๕-๑ ความสอดคลองของยุทธศาสตรในการพัฒนา ICT ของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
๑๑๓

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตารางที่ ๕-๒ เปาหมายยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ที่นําไปสูการบรรลุยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ ๑ : เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสราง
• เพื่อใหกรมทางหลวงมีโครงสรางพื้นฐาน
พื้นฐานดาน ICT
ดาน ICT ที่มีเสถียรภาพ มีความมั่นคง
“เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานและใหบริการ รองรับ
และการใหบริการ อยางทั่วถึง มั่นคงและปลอดภัย ได
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
คุณภาพและตรงความตองการ”
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• เพื่อสรางความพรอมในการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานที่
เกี่ยวของตามนโยบายของรัฐที่
กําหนดใหมีการทํางานที่เชื่อมโยงและ
บูรณาการขามหนวยงาน
ยุทธศาสตรที่ ๒: เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศ • เพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกัน และ
เพื่อการจัดการ
ชวยใหผูบริหารระดับกลางและระดับสูง
“เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สามารถเขาถึงขอมูลและใชประโยชน
จัดการ ภายในกรมทางหลวงใหเกิดการบูรณาการ
จากการวิเคราะหขอมูลสําหรับวางแผน
สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการวางแผนและการ
บริหารจัดการ และตัดสินใจสรางโอกาส
ตัดสินใจอยางเปนองครวม ตามหลักธรรมาภิบาลและ
ทางธุรกิจไดอยางถูกตองและทันตอ
มาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี”
สถานการณ
• สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ขององคกรได เพื่อใหเกิดความโปรงใส
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ ๓: พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องาน
• เพื่อใหกรมทางหลวงมีระบบเทคโนโลยี
วิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways)
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้ง
“รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทาง
ในสวนของการวางแผนระบบทางหลวง
หลวง ใหเกิดการพัฒนาระบบทางหลวงที่เอื้อตอการ
การบํารุงบริหารทางหลวงเพื่อบริการ
เดินทางขนสงและโลจิสติกส การรักษาระดับใหบริการ
และการอํานวยความปลอดภัย รองรับ
ระบบทางหลวงที่รวดเร็วครอบคลุม และการยกระดับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี
ความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอยางบูรณาการ เพื่อ
ดิจิทัล
กาวไปสูระบบขนสงอัจฉริยะ (Intelligent Transportation
Systems) ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล”
ยุทธศาสตรที่ ๔: เพิ่มขีดความสามารถและสราง
• เพื่อใหกรมทางหลวงมีมาตรฐานดาน
มาตรฐานการใหบริการดาน ICT
ขอมูล และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
“ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ • เพื่อเพิ่มชองทางในการใหบริการดาน
สื่อสาร เพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการขอมูลสารสนเทศ
ICT แกบุคลากรและประชาชนทั่วไปได
อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม”
อยางมีประสิทธิภาพ
๑๑๔

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๕: เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคล
ดาน ICT
“พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมกาวสูการทํางานในยุค
ดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ”

เปาหมาย
• เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและผูเกี่ยวของที่มี
สวนไดสวนเสีย ใหมีทักษะ
ความสามารถในการใช ICT ใหเกิด
ประโยชนและสรางสรรค
• เพื่อเตรียมความพรอมบุคลากรในการ
เขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อ
พัฒนาระบบศูนยกลางในการถายทอด
ความรูและจัดเก็บความรูของบุคลากร
และความรูขององคกร รวมทั้งเผยแพร
ความรู

๑๑๕

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

บทที่ ๖
การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทางหลวง
ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔
๖.๑

การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงนั้น ดําเนินการโดย
ศูน ยเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การดํ าเนิ นการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูภายใตรองอธิบดีฝายวิช าการ
นอกจากนี้ การดําเนินการตางๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ยังตองปฏิบัติ
ตามภารกิจที่กระทรวงคมนาคม หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง เปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการบริ
หารจัดการและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑) จัดทํา แผนแมบ ทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงรวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง
๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา หรือฝกอบรมการใช
คอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม
๔) ปฏิ บั ติงานร ว มกั บ หรื อสนั บ สนุน การปฏิบัติงานของหนว ยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือที่ไดรั บ
มอบหมาย
การบริ หารจั ดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง มีลักษณะการ
บริหารจัดการเหมือนกันกับหนวยงานของรัฐทั่วไปคือมีการกําหนดตําแหนงผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดั บสู ง (Chief of Information Officer: CIO) เพื่อทําหนาที่บ ริห ารจัดการ กํากับ ดูแลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามที่คณะรัฐ มนตรี ไดมีมติ เห็ นชอบให ทุกหนว ยงานแต งตั้งผูบ ริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ระดับสูง ประจํากระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ ในการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้น ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง เพื่อชวยบริหารจัดการและผลักดันการ
ดํ า เนิ น งานต า งๆ โดยมี ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เช น รองอธิ บ ดี ฝ า ยวิ ช าการ ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานคณะ
กรรมการบริ ห ารด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และมี อธิ บ ดี ก รมทางหลวงเป น ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน โดยคณะกรรมการบริหารดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๑) กําหนดแผนแมบท นโยบาย ทิศทาง มาตรการ เกี่ยวกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมทางหลวง ใหเปนกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการภารกิจหลัก
และภารกิจดานอื่นของกรมทางหลวง ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒) ใหความเห็นชอบ เสนอแนะเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมทางหลวง รวมถึงการลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ
๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร เพื่อการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการมีและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง
๑๑๖
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๔) ใหความเห็นชอบและเสนอแนะในเรื่องอื่นๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมทางหลวง ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
๖.๒

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเสนอหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ อยางไรก็ตาม กรมทางหลวงสามารถจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรโดยที่หนวยงานดําเนินการไดเอง
๑) การจัดหาคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํานักงานพื้นฐานตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่
กระทรวงดิจิทัลกําหนด ภายใตเงื่อนไขการใชงานไมเกิน ๑ เครื่อง/คน ตามความเหมาะสมของ
หนวยงาน
๒) การจัดหาเพื่อทดแทนระบบที่ใชแลวไมนอยกวา ๔ ป ในวงเงินที่ไมมากกวาเดิม
๓) การจัดหาเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบที่ไมซ้ําซอนกับงานในภารกิจของหนวยงานอื่น (การ
ดําเนินการตามขอ ๒ และ ๓ ใหจัดหาไดภายในวงเงินสูงสุดไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท)
ทั้งนี้ การจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอรของหนว ยงานจะตองไดรับ ความเห็นชอบจาก CIO ประจํ า
หนวยงาน และผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงคมนาคม และให CIO ประจํากระทรวงคมนาคมลงนามกํากับทายเอกสารรายละเอียดผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการ และสงเรื่องใหปลัดกระทรวงคมนาคมลงนามในหนังสือนําสง กอนการตั้งคํา
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑที่ ๑ หรือกอนสงคําขอความเห็น ชอบงาน/
แผนงาน/โครงการ มายังกระทรวงดิจิทัล
กระทรวงและหนวยงานที่ไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการแลว ไดรับการยกเวนการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ โดยใหกระทรวงดําเนินการพิจารณา
อนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดไดเองตามแนวทางที่กระทรวงดิจิทัลกําหนด
๖.๓

การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ใชวัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวงในภาพรวม หรือวัดผลกระทบ
สุดทายของการพัฒนา ไดกําหนดไว ดังนี้
ตารางที่ ๖-๑ ตัวชี้วัด ผูประเมิน และระยะเวลาในการประเมินรายยุทธศาสตร
ระยะเวลาใน
ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
ผูประเมิน/หนวยงาน
การประเมิน
ยุทธศาสตรที่ ๑
ทุก ๑๒ เดือน
• รอยละของระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยี
เสริมสรางประสิทธิภาพ
ของกรมทางหลวงที่ยายไป สารสนเทศ
โครงสรางพื้นฐานดาน
ยังระบบสวนกลาง
ICT
• รอยละของหนวยงาน
กรมทางหลวงที่สามารถใช
บริการระบบเครือขายได
• มีนโยบายใชตัวควบคุมตาม
มาตรฐาน ISO 27000

๑๑๗
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ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๒
เสริมสรางและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ

ยุทธศาสตรที่ ๓
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
เพื่องานวิศวกรรมทาง
หลวง (Smart
Highways)

ตัวชี้วัด
• รอยละของความพรอมและ
ความตอเนื่องในการใชงาน
ระบบเครือขาย
• รอยละของการระบุปญหา
และปดชองโหวจากการบุก
รุกระบบเครือขายในเวลา
ตามขอกําหนดของ
กรมทางหลวง
• มีระบบงานที่สนับสนุนงาน
บริหารจัดการการตัดสินใจ
ผูบริหาร
• รอยละของชุดขอมูลดาน
สนับสนุนและบริหารที่มีใน
ระบบสารสนเทศของ
ผูบริหาร
• รอยละของระบบสารสนเทศ
ของหนวยงานที่รองรับการ
ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล
• รอยละของความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศในงาน
สนับสนุนและการบริหาร
จัดการของผูใชงาน
• รอยละของระบบสารสนเทศ
ของหนวยงานรองรับการ
ปฏิบัติงานดานวิศวกรรม
งานทาง
• รอยละของชุดขอมูลดาน
วิศวกรรมงานทางที่มีใน
ระบบสารสนเทศของ
ผูบริหาร
• รอยละของความพึงพอใจใน
การใชงานระบบสารสนเทศ
เพื่อวิศวกรรมงานทาง

ผูประเมิน/หนวยงาน

ระยะเวลาใน
การประเมิน

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทุก ๑๒ เดือน

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทุก ๑๒ เดือน

๑๑๘
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ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ ๔
เพิ่มขีดความสามารถ
และสรางมาตรฐานการ
ใหบริการดาน ICT

• รอยละของขอมูลที่มีการ
จัดทํามาตรฐานมีการใชงาน
รวมกัน
• มีระบบสารสนเทศสําหรับ
การใหบริการประชาชน
• รอยละของบุคลากรดาน ICT
ของกรมทางหลวงไดรับการ
ประเมินความสามารถตาม
ตําแหนง
• รอยละของบุคลากรทั่วไป
ของกรมทางหลวง (Non IT)
ไดรับการพัฒนาดาน ICT
• มีระบบสารสนเทศสําหรับ
การเรียนรูดวยตนเองผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

ยุทธศาสตรที่ ๕
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลดาน
ICT

ผูประเมิน/หนวยงาน
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาใน
การประเมิน
ทุก ๑๒ เดือน

ทุก ๑๒ เดือน

๑๑๙
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บทที่ ๗
ตารางสรุป แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร ที่กําหนดไวในแผนที่เกี่ยวของ
ตารางที่ ๗-๑ สรุปยุทธศาสตรที่ 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐาน ICT
กลยุทธที่ ๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการ
อยางตอเนื่อง
โครงการที่ 1.1
โครงการจัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์
โครงการที่ 1.2
โครงการจัดหาระบบคอมพิวแตอรลูกขายเสมือนสําหรับสํานักงาน
โครงการที่ 1.3
โครงการจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร
โครงการที่ 1.4
โครงการจางบํารุงรักษาและซอมแซม แกไข ระบบคอมพิวเตอร
อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวร
โครงการที่ 1.5
โครงการปรับปรุงหองศูนยขอมูล (Data Center)
โครงการที่ 1.6
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อรองรับ Cloud
Computing
โครงการที่ 1.7
โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลกลางกรมทางหลวง
โครงการที่ 1.8
โครงการพัฒนาระบบสํารองและกูคืนระบบจากอุบตั ิภัย (DR Site)
โครงการที่ 1.9
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขายสวนกลาง
โครงการที่ 1.10 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขายสวนภูมภิ าค
โครงการที่ 1.11 โครงการจัดหาบริการเครือขาย

ยุทธศาสตรกรมทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตรที่ ๑
การพัฒนาระบบทางหลวง
ที่เชื่อมตอ (Connectivity)
เขาถึง (Accessibility) และ
คลองตัว (Mobility) อยางมี
คุณภาพและตรงความ
ตองการ

ยุทธศาสตรที่ ๑
พัฒนา Digital Logistics
มุงสูการเปน Smart
Corridor ของภูมิภาค และ
สนับสนุนเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน
ยุทธศาสตรที่ ๒
พัฒนา Smart Mobility
มุงสูการเปนตนแบบ Smart
City ควบคูกับการสนับสนุน
Inclusive Transport

ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๑
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให
ครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีดิจิทลั

๑๒๐
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

ยุทธศาสตรกรมทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธที่ ๑.๒ พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยโครงสรางพื้นฐานตามมาตรฐานสากล
โครงการที่ 1.12 โครงการจางเหมาบํารุงรักษาระบบจัดเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร
โครงการที่ 1.13 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 1.14 โครงการจัดจางติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย Cloud Computing
กรมทางหลวง
โครงการที่ 1.15 โครงการเชาบริการดาตาเซนเตอรสํารองเพื่อการกูคืนขอมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ
(DR Site)

๑๒๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตารางที่ ๗-2 สรุปยุทธศาสตรที่ 2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กลยุทธที่ ๒.๑ ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการที่ 2.1
โครงการพัฒนาระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองคกร สวนงานดานการเงิน
บัญชีและพัสดุ
โครงการที่ 2.2
โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการกอสราง
โครงการที่ 2.3
โครงการบํารุงรักษาระบบโปรแกรมบริหารงานดานบัญชีพัสดุ
โครงการที่ 2.4
โครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินงานขออนุมตั ิถอนคืนรายได
แผนดิน
โครงการที่ 2.5
โครงการวาจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําโปรแกรมการคํานวณตนทุนตอผลผลิต
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการประเมินความสําเร็จของ
การดําเนินการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating
Tool : PART) และการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (Department Personnel Information System : DPIS)
เพิ่มเติมในสวนที่ไมมีอยูในระบบงานมาตรฐานของสํานักงาน ก.พ.
โครงการที่ 2.6
โครงการจัดหาและติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
โครงการที่ 2.7
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานดานกฎหมาย
โครงการที่ 2.8
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Document
Management System : EDMS)
โครงการที่ 2.9
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office)
โครงการที่ 2.10 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบหองสมุดอัตโนมัติ
โครงการที่ 2.11 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ยุทธศาสตรกรมทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตรที่ ๒
การรักษาระดับการใหบริการ
(Serviceability) ของระบบ
ทางหลวง ใหเปนไปตาม
มาตรฐานอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ ๔
ยกระดับ NMTIC เพื่อบูรณา
การและเพิ่มคุณคาขอมูล
คมนาคม

ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๓
สรางสังคมคุณภาพ
ที่ทั่วถึงเทาเทียมดวย
เทคโนโลยีดิจิทลั

ยุทธศาสตรที่ ๕
สราง Digital
Government Platform
เพื่อยกระดับงานบริการ
บุคลากร และการบริหาร
จัดการ

๑๒๒

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

ยุทธศาสตรกรมทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

โครงการที่ 2.12

โครงการจางสแกนเอกสารทะเบียนประวัติบุคคลของขาราชการ
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการของกรมทางหลวง
กลยุทธที่ ๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 2.13 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (EIS/BI)
โครงการที่ 2.14 โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการดําเนินงานของกรมทางหลวง
(Balanced scorecard : BSC)
โครงการที่ 2.15 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพ
การวางแผนและเบิกจายงบประมาณของกรมทางหลวง
โครงการที่ 2.16 โครงการจัดทํา Mobile Application สําหรับระบบสารสนเทศบริหาร
เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ

๑๒๓

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตารางที่ ๗-3 สรุปยุทธศาสตรที่ 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways)
กลยุทธที่ ๓.๑ จัดหาและพัฒนา นวัตกรรมดิจิทลั เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวงอยาง
ตอเนื่อง
โครงการที่ 3.1
โครงการงานจัดตั้งศูนยบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ
โครงการที่ 3.2
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบสนับสนุนงานสํารวจและออกแบบ
โครงการที่ 3.3
โครงการพัฒนาพิกัดหลักฐานดานภูมิสารสนเทศ (GPS) ระยะที่ 2 ระยะที่ 3
โครงการที่ 3.4
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โครงการที่ 3.5
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสรางทาง
โครงการที่ 3.6
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสรางสะพาน
โครงการที่ 3.7
โครงการพัฒนาระบบประเมินผลงานโครงการกอสรางของกรมทางหลวง
โครงการที่ 3.8
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบํารุงรักษาสะพาน
โครงการที่ 3.9
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบติดตามการบริหารงานบํารุงปกติ
โครงการที่ 3.10 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง
(Roadnet)
โครงการที่ 3.11 โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบํารุงทาง (TPMS)
โครงการที่ 3.12 โครงการบํารุงรักษาระบบขอมูลทะเบียนสายทาง (Highway Registration
Information System : HRIS)
โครงการที่ 3.13 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสํานักบริหารบํารุงทาง
โครงการที่ 3.14 โครงการบํารุงรักษาระบบการจัดการทรัพยสินนอกเขตทาง
โครงการที่ 3.15 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยสินทางหลวง

ยุทธศาสตรกรมทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตรที่ ๒
การพัฒนาระบบทางหลวง
ที่เชื่อมตอ (Connectivity)
เขาถึง (Accessibility) และ
คลองตัว (Mobility) อยางมี
คุณภาพและตรงความตองการ

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

ยุทธศาสตรที่ ๓
การรักษาระดับการใหบริการ
(Serviceability) ของระบบ
ทางหลวง ใหเปนไปตาม
มาตรฐานอยางตอเนื่อง

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

ยุทธศาสตรที่ ๔
การพัฒนาสงเสริมระบบ
บริหารจัดการองคกร
(Ogranization
Management) อยางมี
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ ๔
ยกระดับ NMTIC เพื่อบูรณา
การและเพิ่มคุณคาขอมูล
คมนาคม

ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีดิจิทลั

ยุทธศาสตรที่ ๕
สราง Digital
Government Platform

๑๒๔

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
โครงการที่ 3.16
โครงการที่ 3.17
โครงการที่ 3.18
โครงการที่ 3.19
โครงการที่ 3.20
โครงการที่ 3.21
โครงการที่ 3.22
โครงการที่ 3.23
โครงการที่ 3.24
โครงการที่ 3.25
โครงการที่ 3.26
โครงการที่ 3.27

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
สํานักอํานวยความปลอดภัย
โครงการบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Highway
Safety Management System : HSMS)
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง (HAIMS)
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศปริมาณจราจร (Traffic Information
Management System : TIMS) และระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง
(RIMS) บนอุปกรณพกพา
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินระยะที่ 2
(EMS)
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสํานักวิเคราะหและ
ตรวจสอบ
โครงการบํารุงรักษาระบบควบคุมมาตรฐานงานบํารุงทางสวนตรวจสอบและ
วิเคราะหทางวิศวกรรม
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใหบริการประชาชน
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศการวิเคราะหและทดสอบวัสดุ
โครงการบํารุงรักษาระบบใหบริการและทดสอบวัสดุแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
โครงการบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี
เพื่อการบริหารจัดการ (ACC+EMS+MIS)
โครงการฐานขอมูล (Bride Big Data) เพื่อการบริหารงานโครงการ
กอสรางสะพาน

ยุทธศาสตรกรมทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

เพื่อยกระดับงานบริการ
บุคลากร และ
การบริหารจัดการ

๑๒๕

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

ยุทธศาสตรกรมทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

โครงการที่ 3.28

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยสินทางหลวงเพื่อการจัดสรร
งบประมาณ
โครงการที่ 3.29 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขอมูลโครงการบํารุงรักษา
ทางหลวง
กลยุทธที่ ๓.๒ นําเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อกาวไปสูระบบขนสง
อัจฉริยะ
โครงการที่ 3.30 โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการขอมูลเพื่อการใหบริการระบบเก็บ
คาผานทางอัตโนมัติขามโครงขาย ระยะที่ 1
โครงการที่ 3.31 โครงการบํารุงรักษาระบบเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บคาธรรมเนียมผานทาง
กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
โครงการที่ 3.32 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบํารุงรักษาโครงขาย
สายทาง กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
โครงการที่ 3.33 โครงการบํารุงรักษาระบบเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานภารกิจสนับสนุนกอง
ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
โครงการที่ 3.34 โครงการบํารุงรักษาระบบอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย
ใหแกผูใชบริการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง

๑๒๖

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตารางที่ ๗-4 สรุปยุทธศาสตรที่ 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๔ เพิ่มขีดความสามารถและสรางมาตรฐานการใหบริการดาน ICT
กลยุทธที่ ๔.๑ เสริมสรางความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ
โครงการที่ 4.1
โครงการจัดจางที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 4.2
โครงการจัดจางที่ปรึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง
ป พ.ศ.2565 -2569
กลยุทธที่ ๔.๒ ผลักดันนโยบายดานการจัดทํามาตรฐานและการบูรณาการขอมูล
โครงการที่ 4.3
โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลและการบูรณาการขอมูล
โครงการที่ 4.4
โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานภูมิสารสนเทศ (GIS) สําหรับ
กรมทางหลวง
โครงการที่ 4.5
โครงการบูรณาการขอมูลภูมสิ ารสนเทศ
โครงการที่ 4.6
โครงการบูรณาการขอมูลหนวยงานภายนอก (Data Integration Gateway)
กลยุทธที่ ๔.๓ ยกระดับการใหบริการประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการที่ 4.7
โครงการเพิม่ ขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการเดินทาง
โครงการที่ 4.8
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่องานบริการ
(DOH to Travel)
โครงการที่ 4.9
โครงการพัฒนาระบบบริการขออนุญาตกระทําการใดๆ ในเขตทางหลวง
(e-Service)
โครงการที่ 4.10 โครงการบํารุงรักษาระบบบริหารขอมูลการขึ้นทะเบียนผูร ับเหมา
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและความโปรงใส

ยุทธศาสตรกรมทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตรที่ ๒
การรักษาระดับการใหบริการ
(Serviceability) ของระบบ
ทางหลวง ใหเปนไปตาม
มาตรฐานอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ ๓
สราง Digital Transport
Ecosystem เพื่อพัฒนา
ประชาชนและ
ผูประกอบการดานคมนาคม

ยุทธศาสตรที่ ๓
การยกระดับความปลอดภัย
(Safety) ของระบบทาง
หลวงอยางบูรณาการ

ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีดิจิทลั
ยุทธศาสตรที่ ๓
สรางสังคมคุณภาพ
ที่ทั่วถึงเทาเทียมดวย
เทคโนโลยีดิจิทลั
ยุทธศาสตรที่ ๖
สรางความเชื่อมั่นในการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล

๑๒๗

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
โครงการที่ 4.11
โครงการที่ 4.12
โครงการที่ 4.13
โครงการที่ 4.14
โครงการที่ 4.15
โครงการที่ 4.16
โครงการที่ 4.17
โครงการที่ 4.18

ยุทธศาสตรกรมทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

โครงการพัฒนาการจดทะเบียนผูร บั เหมาดวยระบบดิจิทัล แบบบูรณาการ
ระยะที่ 1 (ตรวจสอบเครื่องมือและเครื่องจักรสําหรับผูปฏิบัติงานภาคสนาม
ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพา)
โครงการพัฒนาเว็บไซตกรมทางหลวงที่ทุกคนสามารถเขาถึงได
(Web Accessibility)
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบรองเรียนรองทุกข
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการขอมูลศูนย
สําหรับประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลแบบบูรณาการ
โครงการเชากลอง CCTV เพื่อการบริหารจัดการจราจร
โครงการศูนยบริหารการจราจร (Traffic Control Centre)
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน
ดวยการใชอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Enforcement
Systems)
โครงการศูนยใบสั่งจราจร (Traffic Ticket Centre)

๑๒๘

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตารางที่ ๗-5 สรุปยุทธศาสตรที่ 5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT ขององคกร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดาน ICT
กลยุทธที่ ๕.๑ ปรับเปลี่ยนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล
โครงการที่ 5.1
โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงลึกแกบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 5.2
โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูบริหารของ
กรมทางหลวง
โครงการที่ 5.3
โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรทั่วไป (Non-IT)
ของกรมทางหลวง
โครงการที่ 5.4
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง ผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส
โครงการที่ 5.5
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการฝกอบรม (Training
Management System: TMS)
โครงการที่ 5.6
โครงการพัฒนาทักษะดานระบบรักษาความปลอดภัยบน
Cloud Computing กรมทางหลวง

ยุทธศาสตรกรมทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล
๒๐๒๑ กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตรที่ ๔
การพัฒนาสงเสริมระบบ
บริหารจัดการองคกร
(Ogranization Management)
อยางมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ ๕
สราง Digital Government
Platform เพื่อยกระดับงาน
บริการ บุคลากร และการ
บริหารจัดการ

ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีดิจิทลั
ยุทธศาสตรที่ ๓
สรางสังคมคุณภาพ
ที่ทั่วถึงเทาเทียมดวย
เทคโนโลยีดิจิทลั
ยุทธศาสตรที่ ๖
สรางความเชื่อมั่นในการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล

๑๒๙

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

บทที่ ๘
ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ปงบประมาณ 2564
ตารางที่ 8-1 ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐาน ICT
แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

กลยุทธที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการอยางตอเนื่องกลยุทธที่
โครงการที่ 1.1
เพื่อใหกรมทางหลวงมีซอฟตแวร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. จํานวนซอฟตแวรลิขสิทธิ์ที่ไดรับการจัดหา
โครงการจัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์
ที่ถูกตองตามกฎหมายใชงาน
เพิม่ ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่
ผานมา
๒. ความพึงพอใจของบุคลากรผูใชซอฟตแวร
ลิขสิทธิ์ที่ไดรับการจัดหาไมนอยกวารอย
ละ 80
โครงการที่ 1.2
๑. เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการใชงานและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. บุคลากรในสวนกลางที่ทํางานสํานักงานใช
โครงการจัดหาระบบ
ระบบคอมพิวเตอรลูกขายเสมือนไมนอย
Technology ระบบคอมพิวเตอรลูกขาย
คอมพิวแตอรลูกขายเสมือนสําหรับ
กวารอยละ 50
จากระบบคอมพิวเตอรปกติไปเปนระบบ
สํานักงาน
คอมพิวเตอร
ในปงบประมาณที่เริ่มโครงการ
ลูกขายเสมือน
๒. ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช
๒. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรลูก
ระบบคอมพิวเตอรลูกขายเสมือนไมนอย
ขายเปนแบบรวมศูนยดูแลแกไขปญหาและ
กวารอยละ 80
ใหบริการงายขึ้น
โครงการที่ 1.3
โครงการจัดหา/ทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
คอมพิวเตอร

๑. ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่มี ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและ
ประสิทธิภาพต่ํา
อุปกรณไดตามแผนงานที่กําหนด
๒. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
๒. ความพึงพอใจของผูใชงานมีไมนอยกวา
ใหกับบุคลากรไดใชงานแบบ 1 : 1
รอยละ 70

๑๓๐

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

โครงการที่ 1.4
โครงการจางบํารุงรักษา
และซอมแซม แกไข ระบบ
คอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และ
ซอฟตแวร
โครงการที่ 1.5
โครงการปรับปรุงหองศูนยขอมูล
(Data Center)

ใหระบบคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และ
ซอฟตแวร ของหนวยงานกรมทางหลวง
สวนกลางใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 1.6
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายเพื่อรองรับ
Cloud Computing

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. จํานวนครั้งที่ผูใหบริการเขามาดูแล
MA
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร อุปกรณ
เครือขาย และซอฟตแวรครบตามแผนงาน
๒. ความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอ ยกวา
รอยละ 70
กรมทางหลวงมีหองศูนยขอมูล (Data Center) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. กรมทางหลวงมี ห อ งศู น ย ข อ มู ล (Data
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยไดมาตรฐานตามขอ
Center)
กําหนดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน
จัดการที่ดี
๒. ความพึงพอใจของหนวยงานภายในที่นํา
ตามมาตรฐานสากล โดยคํานึงถึงกระบวนการ
ระบบมาไวในหองศูนยขอมูลไมนอยกวา
จัดการหองศูนยขอมูล (Data Center) ให
รอยละ 70
สอดคลองตามมาตรฐาน ISO/IEC
๓. ความพึงพอใจของบุคลากรดาน ICT กับ
27001:2005
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ
การใหบริการหลังการปรับปรุงหองศูนย
ขอมูลไมนอยกวารอยละ 80
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรแม
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. ลดตนทุนคาดูแลบํารุงรักษาเครื่อง
ขายใหมีประสิทธิภาพเพียงพอรองรับระบบ
คอมพิวเตอรแมขาย
สารสนเทศที่ใชงานในปจจุบันและงานที่จะ
๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
เกิดขึ้นในอนาคต
สารสนเทศที่ทํางานอยูบนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
๒. การดูแลบริหารจัดการระบบเครื่อง
แบบ Cloud Computing
คอมพิวเตอรแมขายของระบบสารสนเทศ
นอยกวารอยละ 80
ทําได
๓. ความพึงพอใจของหนวยงานเจาของ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระบบสารสนเทศที่ทํางานอยูบนเครื่อง
คอมพิวเตอร

๑๓๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการที่ 1.7
โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ
ฐานขอมูลกลาง
กรมทางหลวง

๑. มีฐานขอมูลกลาง บริการใหระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกระบบ
มีการใชรวมกัน
๒. สามารถบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล และ
เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอรไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. สามารถลดความซับซอนการสํารองขอมูล
ระบบสารสนเทศได

โครงการที่ 1.8
โครงการพัฒนาระบบสํารองและกูคืน
ระบบจากอุบัตภิ ัย (DR Site)

มีระบบสํารองและกูคืนขอมูลและระบบ
สารสนเทศที่สามารถนํามาใชทดแทนได หากเกิด
ปญหากับขอมูลและระบบสารสนเทศหลัก

ตัวชี้วัด

๑.
๒.
๓.
๔.

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.
๒.
๓.
๔.

หมายเหตุ

แมขายแบบ Cloud Computing
ไมนอยกวารอยละ 80
มีระบบฐานขอมูลกลาง
ระบบสารสนเทศมีการใชงานฐานขอมูล
กลางรวมกัน
มีฐานขอมูลกลางที่มีประสิทธิภาพ
สัดสวนระหวางระบบสารสนเทศทีใ่ ช
ขอมูลจากฐานขอมูลกลางกับระบบ
สารสนเทศทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 50
ในปที่ 2 หลังจากการดําเนินการและ
เพิ่มขึ้นรอยละ 15 ในปถัดไป
มีระบบสารสนเทศที่ศูนยขอมูลสํารองที่
สามารถทํางานทดแทนระบบสารสนเทศ
ที่ศูนยขอมูลหลักได
สามารถลดความสูญเสียขอมูลจากปญหา
ความเสียหายของเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางนอยรอยละ 99
สามารถกูขอมูลที่เสียหายไดรอยละ 99.9
และสามารถดําเนินการภายในเวลาที่
กําหนด
ผูที่เกี่ยวของมีระดับความเชื่อมั่นใน
เสถียรภาพของระบบสารสนเทศอยูใน
ระดับดีหรือดีมาก
ไมนอยกวารอยละ 80

๑๓๒

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ
โครงการที่ 1.9
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือขายสวนกลาง

โครงการที่ 1.10
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือขายสวนภูมภิ าค

โครงการที่ 1.11
โครงการจัดหาบริการเครือขาย

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือขาย
สวนกลางใหสามารถรองรับภารกิจตางๆ ของ
กรมทางหลวงได

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. สามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
๒. ระบบเครือขายของ
กรมทางหลวงสามารถ
ใชงานไดอยางตอเนื่อง
ไมนอยกวารอยละ 95
๓. หนวยงานสวนกลางสามารถใชบริการ
ระบบเครือขายไดรอยละ 100
๔. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบเครือขาย
ไมนอยกวารอยละ 80
เพื่อปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายใน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. โครงการสามารถดําเนินการตามแผนที่
หนวยงานภูมิภาค
กําหนดไวไมนอยกวา
รอยละ 80
๒. ความพึงพอใจของผูใ ชงานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรในการปฏิบตั ิงานของสํานักงาน
ภูมิภาคไมนอยกวารอยละ 70
เพื่อใหกรมทางหลวงมีระบบเครือขายเชื่อมโยง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. ระบบเครือขายของ
กับหนวยงานภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ
กรมทางหลวงสามารถ
ใชงานไดอยางตอเนื่อง
ไมนอยกวารอยละ 95
๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบเครือขาย
ไมนอยกวารอยละ 70

๑๓๓

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยโครงสรางพื้นฐานตามมาตรฐานสากล
โครงการที่ 1.12
ระบบสารสนเทศทํางานไดอยางตอเนื่องในการ
โครงการจางเหมาบํารุงรักษาระบบ
จัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรรวมทั้ง
จัดเก็บขอมูลการจราจรทาง
ตรวจสอบ และพิสูจนตัวตนของผูใชงานผาน
คอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลภายในกรมทาง
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย หลวงได ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
คอมพิวเตอร
ความผิดทางคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 พรอมกับการใชงานระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือขายสื่อสารขอมูล เชน AntiVirus, Anti-Spam, IPS, Web filtering และ
Application Control
๑. ระบบเครือขายมีความมั่นคงปลอดภัยจาก
โครงการที่ 1.13
โครงการพั ฒนาระบบบริหารจัดการ
การบุกรุกของผูไมประสงคดี
และรั กษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด า น ๒. บุคลากรมีความมั่นใจในการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศของกรมทางหลวง

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. จํานวนครั้งที่ผูใหบริการเขามาดูแล
MA
บํารุงรักษาระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยเครือขายและซอฟตแวรครบ
ตามแผนงาน
๒. ความเชื่อมั่นของผูใชตอระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยเครือขายและ ซอฟตแวร
ไมนอยกวารอยละ 70

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. มีอุปกรณ Security Gateway ตาม
แผนงาน
๒. มีอุปกรณตรวจสอบและพิสูจนตัวตน
สําหรับผูใชงานตามแผนงาน
๓. สามารถระบุปญ
 หาชองโหวไดรอยละ
100
๔. สามารถปดชองโหวในระบบเครือขายที่มี
ความเสีย่ งสูงไดตามแผนงานรอยละ 100
๕. กรมทางหลวงมีการประกาศนโยบายใชตัว
ควบคุมตามมาตรฐาน ISO 27000 ไม
นอยกวารอยละ 50

-

๑๓๔

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการที่ 1.14
๑. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจั ด จ า งติ ด ตั้ ง ระบบรั ก ษา
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับระบบ
ความปลอดภั ย Cloud Computing
Cloud Computing สามารถตรวจสอบ
กรมทางหลวง
วิเคราะห และปองกันภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระบบ ไดแบบเรียลไทม
๒. สามารถควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ
และขอมูลบนระบบ Cloud Computing
กรมทางหลวง
๓. สามารถบริหารจัดการและรองรับการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานกรมทาง
หลวง ที่ใชงานรวมกับระบบ Cloud ได
อยางมีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย
สามารถปกปองขอมูลสําคัญขององคกร บน
ระบบ Cloud Computing กรมทางหลวง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 1.15
มีระบบสํารองขอมูลภายนอกและกูคืนขอมูล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการเช า บริ ก ารดาต า เซนเตอร ระบบ (Disaster & Recovery : DR Site) ที่
สํารองเพื่อการกูคืนขอมูลกรณีเกิดภัย สามารถนํามาใชทดแทนระบบสํารองและกูคืน
พิบัติ (DR Site)
ขอมูลได หากเกิดภัยพิบัติขึ้น

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

รอยละของการปองกันภัยคุกคามบนระบบ
Cloud Computing กรมทางหลวง ไมนอย
กวารอยละ 90

1. มีระบบสารสนเทศที่ศูนยขอมูลสํารองที่
สามารถทํางานทดแทนระบบสารสนเทศ
ที่ศูนยขอมูลหลักได
2. สามารถลดความสูญเสียขอมูลจากปญหา
ความเสียหายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดอยางนอยรอยละ 99
3. สามารถกูขอมูลที่เสียหายไดรอยละ 99.9
และสามารถดําเนินการภายในเวลาที่
กําหนด

๑๓๕

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

4. ผูที่เกี่ยวของมีระดับความเชื่องมั่นใน
เสถียรภาพของระบบสารสนเทศอยูใน
ระดับดีหรือดีมากไมนอยกวา รอยละ 80

๑๓๖

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตารางที่ 8-2 ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

กลยุทธที่ 2.1 ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการที่ 2.1
กรมทางหลวงมีระบบการจัดการทรัพยากร
๑. กองการเงินและบัญชี
โครงการพัฒนาระบบวางแผนบริหาร องคกร สวนงานดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ๒. ศูนยเทคโนโลยี
ใหสามารถฏิบัติงานตามกระบวนงานหลักดาน
ทรัพยากรองคกร สวนงานดาน
สารสนเทศ
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุได ๓. หนวยงานอื่นๆ
การเงินบัญชีและพัสดุ
ตามหลักเกณฑ และแนวทางการกํากับดูแลที่ดี
ที่เกี่ยวของ
ในหนวยงานภาครัฐ

โครงการที่ 2.2
โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการ
กอสราง

กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศเพื่อสําหรับ
ติดตามงบประมาณเงินกูของสํานักแผนงาน
กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง และสํานัก
บริหารโครงการ
ทางหลวงระหวางประเทศ

๑. กองทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง
๒. ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

๑. มีรายงานผลการศึกษาระบบปจจุบัน
(AS-IS Current Business Process)
กระบวนการดานตางๆ ที่เกีย่ วของกับ
ระบบ ERP และการปรับเปลี่ยน
กระบวนการใหมีความเหมาะสม
๒. มีขอกําหนดการจางพัฒนาระบบวางแผน
บริหารทรัพยากรองคกร ในสวนงานดาน
การเงิน การบัญชี และพัสดุ
๓. มีระบบการจัดการทรัพยากรองคกร ใน
สวนงานดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ
ของกรมทางหลวง ในรูปแบบ
Enterprise System
๔. ความพึงพอใจของผูบริหารและผูใชระบบ
ไมนอยกวารอยละ 70
๑. สามารถพัฒนาระบบติดตามงบประมาณ
เงินกูไดตามแผนงาน
ที่กําหนดไวรอยละ 100
๒. สามารถเชื่อมโยงขอมูลเงินกูจากสํานัก
แผนงาน กองทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง และสํานักบริหารโครงการทาง
หลวงระหวางประเทศไดรอยละ 100
๓. สามารถติดตามการบริหารจัดการเงินกู
จากสํานักแผนงาน

๑๓๗

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการที่ 2.3
โครงการบํารุงรักษาระบบโปรแกรม
บริหารงานดานบัญชีพัสดุ

เพื่อทําการบํารุงรักษาระบบโปรแกรม
บริหารงานดานบัญชีพัสดุใหสามารถใชงาน
ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

กองการพัสดุ

โครงการที่ 2.4
โครงการพัฒนาระบบติดตามผลการ
ดําเนินงานขออนุมัติถอนคืนรายได
แผนดิน

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการควบคุมและ กองการเงินและบัญชี
ติดตามผลการดําเนินการเพื่อขออนุมัติถอนคืน
เงินรายไดแผนดินของกรมทางหลวงใหเปนไป
อยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปตามระเบียบ
ที่กรมบัญชีกลาง กําหนดในเรื่องการถอนคืนเงิน
รายไดแผนดิน

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง และ
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหวาง
ประเทศไดรอยละ 100
๔. ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจในการใช
งานระบบติดตามงบประมาณเงินกู ใน
ระดับดี ไมนอยกวา
รอยละ 80
๕. ผูใชงานระบบมีความเชื่อมั่นในขอมูลของ
ระบบติดตามงบประมาณเงินกู
รอยละ 100
๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบโปรแกรม MA
บริหารงานดานบัญชีพัสดุ
๒. ระบบโปรแกรมบริหารงานดานบัญชีพัสดุ
ใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง
มากกวารอยละ 80
๑. สามารถพัฒนาระบบติดตามผลการ
MA
ดําเนินงานขออนุมัติถอนคืนรายได
แผนดินไดตามแผนงานที่กําหนดไวรอยละ
100
๒. สามารถขออนุมัติถอนคืนเงินรายไดแผนดิน
ดําเนินการทันไดปงบประมาณรอยละ 80
๓. ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจในการใช
งานระบบติดตามผลการดําเนินงานขอ
อนุมัติถอนคืนรายไดแผนดินในระดับดี

๑๓๘
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แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

ไมนอยกวา
รอยละ 80
๔. ความเชื่อมั่นของผูใชงานระบบตอขอมูล
ของระบบติดตามผลการดําเนินงานขอ
อนุมัติถอนคืนรายไดแผนดิน ไมนอ ยกวา
รอยละ 100
โครงการที่ 2.5
โครงการวาจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํา
โปรแกรมการคํานวณตนทุนตอ
ผลผลิตดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล
ตามแนวทางการประเมินความสําเร็จ
ของการดําเนินการใชจายงบประมาณ
(Performance Assessment
Rating Tool : PART) และการ
พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม
(Department Personnel
Information System : DPIS)
เพิ่มเติมในสวนที่ไมมีอยูในระบบงาน
มาตรฐานของสํานักงาน ก.พ.

เพื่อใหกรมทางหลวงมีระบบโปรแกรมที่สามารถ กองการเจาหนาที่
คํานวณตอหนวยผลผลิตดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเนนประโยชนตอการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคล

๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบโปรแกรม MA
การคํานวณตนทุนตอผลผลิตดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการ
ประเมินความสําเร็จของการดําเนินการ
ใชจายงบประมาณ (Performance
Assessment Rating Tool : PART)
และการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ทรัพยาบุคคลระดับกรม (Department
Personnel Information System :
DPIS) เพิ่มเติมในสวนที่ไมมีอยูใน
ระบบงานมาตรฐานของสํานักงาน ก.พ.
๒. ระบบโปรแกรมการคํานวณตนทุนตอ
ผลผลิตดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทางการประเมินความสําเร็จของ
การดําเนินการใชจายงบประมาณ
(Performance Assessment Rating

๑๓๙
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แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 2.6
โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ
ประชุมทางไกล (Video
Conference)

โครงการที่ 2.7
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
ดานกฎหมาย

เปาหมาย

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

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.

สํานักกฎหมายกรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศ ๑. สํานักกฎหมาย
งานคดีที่ทันสมัยและมีการบูรณาการจัดเก็บ
๒. ศูนยเทคโนโลยี
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางดานกฎหมาย
สารสนเทศ
สามารถใชงานฐานขอมูลรวมกัน และรองรับการ
ขยายงานในอนาคตที่ตอบสนองการใชบริการ
ของบุคลากรและผูมาติดตอราชการไดอยาง
รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และเปนไปตาม
กําหนดเวลาที่วางไว

๒.
๑.
๒.

Tool : PART) และการพัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (Department Personnel
Information System : DPIS) เพิ่มเติม
ในสวนที่ไมมีอยูในระบบงานมาตรฐาน
ของสํานักงาน ก.พ. สามารถทํางานได
อยางตอเนื่องมากกวารอยละ 80
มีระบบประชุมทางไกล (Video
Conference) ครบทุกสํานักงาน
ทางหลวง
แขวงทางหลวง
ศูนยสรางทาง และศูนยสรางสะพาน
ความพึงพอใจของผูใชงานระบบประชุม
ทางไกล (Video Conference)
ไมนอยกวารอยละ 70
มีระบบสารสนเทศงานดานกฎหมาย
ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
สารสนเทศงานดานกฎหมายไมนอ ยกวา
รอยละ 70

หมายเหตุ

MA

๑๔๐
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แผนงาน/โครงการ
โครงการที่ 2.8
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส (Electronic
Document Management
System : EDMS)

โครงการที่ 2.9
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ
(e-office)

โครงการที่ 2.10
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

เพื่อใหทุกหนวยงานใน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. มีระบบจัดเก็บเอกสารเล็กทรอนิกส
กรมทางหลวงสามารถจัดเก็บ ติดตาม สืบคน
(Electronic Document
Management System : EDMS)
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
๒. จํานวนหนวยงานเขาใชระบบจัดเก็บ
เอกสารเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นรอยละ 10
ทุกปของหนวยงานทั้งหมด
๓. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ไมนอยกวารอยละ 80
ทุกหนวยงานในกรมทางหลวงสามารถใชงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office)
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office) ได
ไดรับการเพิ่มประสิทธิภาพใหรองรับการ
ใชงานของทุกหนวยงานใน
กรมทางหลวง
๒. มีหนวยงานในกรมทางหลวงเขาใชงาน
ระบบไมนอยกวา 10 หนวยงาน
๓. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ
(e-Office) ไมนอยกวารอยละ 70
๑. เพื่อใหระบบหองสมุดอัตโนมัติมี
สํานักวิจัยและพัฒนา
๑. กรมทางหลวงมีระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการได
งานทาง
๒. มีผูใชงานระบบหองสมุดอัตโนมัตมิ ากขึ้น
อยางตอเนื่อง
เพิ่มขึ้นรอยละ 20
๓. ความพึงพอใจของผูใชระบบหองสมุด
๒. เพื่อใหผูใชงานหองสมุดของกรมทางหลวง
อัตโนมัติ ไมนอยกวารอยละ 70
สามารถ ยืม-คืน สืบคน และเขาถึง
ทรัพยากรหองสมุดไดอยางสะดวก (Online
Self Service)

หมายเหตุ

-

-

๑๔๑
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แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

๓. เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการหองสมุด
ใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสรางความ
พึงพอใจแกผูใชบริการ
โครงการที่ 2.11
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส
โครงการที่ 2.12
โครงการจางสแกนเอกสารทะเบียน
ประวัติบุคคลของขาราชการ
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ของกรมทางหลวง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสใหใชงานไดทั่วประเทศ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. มีระบบบริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบไมนอย
กวารอยละ 70
1. เพื่อใหไดมาซึ่งไฟลเอกสารอิเล็กทรอนิกสของ กองการเจาหนาที่
เอกสารเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบคุ คลของ
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
ราชการของกรมทางหลวง ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู
ในปจจุบันและยอนหลัง 10 ป
2. เพื่อใหสามารถนําไฟลเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ของเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคคลฯ
ไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบตั ิงาน
3. เพื่อใหมีแหลงขอมูล เอกสาร และหลักฐาน
เกี่ยวกับทะเบียนประวัติบคุ คลฯ ที่ปลอดภัย
ไมสญ
ู หายหรือถูกทําลาย
4. เพื่อลดการใชทรัพยากรกระดาษในงานที่ตอง
ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคคลฯ
5. เพื่อใหมีการคัดแยกและจัดเรียงเอกสาร
เกี่ยวกับทะเบียนประวัติบคุ คลฯ ใหเปน
หมวดหมูชัดเจน เรียบรอย และสามารถ
คนหาไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

๑๔๒
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แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 2.13
๑. พัฒนาระบบคลังขอมูลที่รวบรวมขอมูล
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขาวสาร ในมิติดานการบริหารงานของ
สําหรับผูบริหาร (EIS/BI)
กรมทางหลวง เพื่อเปนฐานขอมูลใหกับ
ผูบริหารในการตัดสินใจดานการบริหารงาน
ในทุกๆ ดาน
๒. มีการบูรณาการขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ
โดยจัดทําเปนฐานขอมูลสารสนเทศกลาง
เพื่อใหผูบริหารใชระบบฯ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ และการ
บริหารงานใหถูกตอง รวดเร็ว และสามารถ
ติดตามงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
โครงการที่ 2.14
ระบบสารสนเทศที่ใชบริหารจัดการองคกร โดย
โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการ รวบรวมเชื่อมโยงขอมูลผลการดําเนินการตัวชี้วัด
ดําเนินงานของ
เชิงกลยุทธและการดําเนินงานตามการบริหาร
กรมทางหลวง (Balanced
องคกร สําหรับประเมินและตรวจสอบ เพื่อให
scorecard : BSC)
สามารถที่จะตัดสินใจไดดีขึ้น

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. มีระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
(EIS/BI) ที่มีขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหาร
๒. ความพึงพอใจของผูบริหารที่ใชงานระบบ
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร (ESI/BI)
ไมนอยกวารอยละ 70

สํานักงานพัฒนาระบบ
บริหาร

๑. มีระบบบริหารผลการดําเนินงานของ
กรมทางหลวง (Balanced scorecard :
BSC)
๒. สามารถพัฒนาระบบบริหารผลการ
ดําเนินงานของ
กรมทางหลวง (Balanced scorecard :
BSC) ไดตามแผนที่กําหนด
๓. จํานวนระบบที่บูรณาการขอมูลสราง
ความสัมพันธของผลงานตั้งแตระดับ
องคกรจนถึงหนวยงานยอย
๔. จํานวนตัวชี้วัดที่สามารถจัดทําผลการ
ดําเนินการตัวชี้วัดเชิงกลยุทธและการ

๑๔๓
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แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 2.15
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับผูบริหาร เพื่อวิเคราะห
ประสิทธิภาพการวางแผนและเบิกจาย
งบประมาณของกรมทางหลวง
โครงการที่ 2.16
โครงการจัดทํา Mobile Application
สําหรับระบบสารสนเทศบริหาร
เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี
เพื่อการบริหารจัดการ

เปาหมาย

กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศ
ที่สามารถรวบรวม สรุป และรายงานวงเงิน
งบประมาณคงเหลือ การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ และการกันเงินเหลื่อมป

หนวยงานที่เกี่ยวของ

กองการเงินและบัญชี

1. เพื่อใหระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักกล สํานักเครื่องกล
และการเงินการบัญชี ของงานเงินทุน
หมุนเวียนสามารถใหบริการทํางานผาน
Mobile Application ได
2. เพื่อใหระบบมีการทํางานที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ทําใหผูใชงานเกิดความพึงพอใจตอการ
ใชงานระบบสารสนเทศบริหารเครือ่ งจักรกลฯ
3. เพื่อใหระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกล
ฯ สามารถเผยแพรขอมูลรายละเอียด
เครื่องจักรกลกับประชาชนทั่วไปได

ตัวชี้วัด
ดําเนินงานตามธุรกิจขององคกรที่กระจาย
ลงสูการประเมินและตรวจสอบระดับ
หนวยงานยอย
๑. มีระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร เพื่อ
วิเคราะหระสิทธิภาพการวางแผนและ
เบิกจายงบประมาณของกรมทางหลวง
๒. ความพึงพอใจของผูใชงานไมนอยกวา
รอยละ 70
1. จํานวนผูเขาใชงานระบบ Mobile
Application
2. แบบสํารวจความพึงพอใจผูใชงานระบบ
Mobile Application

หมายเหตุ

MA

เงินทุนหมุนเวียนคา
เครื่องจักรกลของกรมทาง
หลวง ป 2563

๑๔๔
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ตารางที่ 8-3 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways)
แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

กลยุทธที่ 3.1 จัดหาและพัฒนา นวัตกรรมดิจิทลั เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวงอยางตอเนื่อง
โครงการที่ 3.1
๑. มีอุปกรณเพื่อการบริหารจัดการจราจร
สํานักอํานวยความปลอดภัย
โครงการงานจัดตั้งศูนยบริหารจัดการ
และอุบัตเิ หตุ
บนทางหลวงหมายเลข 1 และหมายเลข
จราจรและอุบตั ิเหตุ
2 ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา
รวมถึงเชื่อมตอการทํางานเขาสูศูนย
บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ
๒. ปรับแตงอุปกรณสําหรับการควบคุมสั่ง
การการทํางานภายใตศูนยบริหารจัดการ
จราจรและอุบตั ิเหตุ
๓. จัดตั้งศูนยบริหารจัดการจราจรและ
อุบัติเหตุชั่วคราวสําหรับดําเนินการระบบ
ที่มีการติดตั้งกอนการดําเนินโครงการ
และที่จะติดตั้งในโครงการ
โครงการที่ 3.2
๑. เพื่อกรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศ
สํานักสํารวจและออกแบบ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
สนับสนุนงานสํารวจและออกแบบ
สนับสนุนงานสํารวจและออกแบบ
๒. เพื่อใหมีขอมูลการตัดสินใจ การสืบคน
การติดตามการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
จัดการขอมูล รูปแบบรายงานขอมูล การ
สํารวจสภาพทาง การนําเขาและสงออก
ขอมูลตามรูปแบบที่กําหนด โดยให
สามารถปฏิบัติงานผานระบบเครือขาย
รองรับเทคโนโลยีปจจุบัน และแนวโนมที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

๑. มีอุปกรณเพื่อการบริหารจัดการจราจร MA
และอุบัตเิ หตุบน
ทางหลวงหมายเลข 1 และหมายเลข 2
ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา
รวมถึงเชื่อมตอการทํางานเขาสูศูนย
บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ
๒. มีศูนยบริหารจัดการจราจรและ
อุบัติเหตุชั่วคราว
๓. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
สนับสนุนศูนยบริหารจัดการจราจรและ
อุบัติเหตุไมนอยกวารอยละ 70
๑. ระบบสนับสนุนงานสํารวจและ
ออกแบบ
มีฟงกชั่นงานรองรับการทํางานของ
สํานักสํารวจและอกแบบ
๒. มีขอมูลแบบแปลนกอสรางทาง/สะพาน
ในระบบฯ ใชงานรวมกันเพิ่มขึ้นรอยละ
20 ตอป
๓. ความพึงพอใจในการใชงานระบบ
สนับสนุนงานสํารวจและออกแบบ ไม
นอยกวารอยละ 70

๑๔๕
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แผนงาน/โครงการ
โครงการที่ 3.3
โครงการพัฒนาพิกัดหลักฐานดานภูมิ
สารสนเทศ (GPS) ระยะที่ 2
ระยะที่ 3

โครงการที่ 3.4
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน

โครงการที่ 3.5
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานสรางทาง

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

๑. เพื่อใหกรมทางหลวงมีพิกัดและคาระดับ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสูงใหอยูในระบบขอมูลสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรใหสอดคลองกับฐานขอมูล
เดิม
๒. เพื่อใหกรมทางหลวงมีขอมูลพิกัด
หลักฐานดาน
ภูมิสารสนเทศ (GPS) จํานวน 5,000
หมุด (ทั่วประเทศ)
สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๑. มีระบบบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน
สนับสนุนงานตามภารกิจหลักของสํานัก
จัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๒. สํานักจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินสามารถ
ปฏิบัติงานไดรวดเร็ว ทันการ และมีขอมูล
สนับสนุนการทํางานอยางถูกตอง
๓. มีการทํางานประสานกันระหวาง
หนวยงานเพื่อใหไดขอมูลในการบริหาร
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหสํานักสรางทางมีระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ทํางาน และมีขอมูลดานเสนทางกอสราง
สถานะการกอสรางทางเผยแพรใหหนวนงงาน
ภายนอก และประชาชนทราบ

๑. สํานักกอสรางทาง
ที่ 1
๒. สํานักกอสรางทาง
ที่ 2

ตัวชี้วัด
๑. มีฐานขอมูลสารสนเทศระบบโครงขาย
และสะพานโดยการจัดสรางหมุด
หลักฐานถาวร (Bench Mark)
๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบฯ
ไมนอยกวารอยละ 70

หมายเหตุ
MA

๑. มีระบบบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ทดี่ ินที่
สามารถสนับสนุนงานบริหารกรรมสิทธิ์
ที่ดิน
๒. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในการเวนคืนเพื่อสง
มอบพื้นที่สําหรับกอสรางทางสั้นลง
กวาเดิม
รอยละ 20 เทียบกับกอนมีระบบ
บริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๓. ความพึงพอใจในการ
ใชงานระบบบริหารจัดการกรรมสิทธิ์
ที่ดินไมนอยกวารอยละ 70
๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
สรางทาง
๒. จํานวนโครงการที่สํานักกอสรางทาง
สามารถตรวจติดตามการดําเนินงานสราง
ทาง

๑๔๖
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แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

๓.
โครงการที่ 3.6
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานสรางสะพาน
โครงการที่ 3.7
โครงการพัฒนาระบบประเมินผลงาน
โครงการกอสรางของกรมทางหลวง

เพื่อใหสํานักกอสรางสะพานมีระบบสารสนเทศ สํานักกอสรางสะพาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบวนการทํางาน
และมีขอมูลดานเสนทางกอสราง สถานะการ
กอสรางสะพานเผยแพรใหหนวยงานภายนอก
และประชาชนทราบ
สํานักมาตรฐานและ
๑. ใหระบบประเมินผลงานกอสรางความ
อํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล ประเมินผล
ในภาคสนามที่จาํ เปนตองใชในการจัดทํา
รายงานระหวางการกอสราง
๒. ใหระบบประเมินผลงานกอสรางออก
รายงานในรูปแบบภูมิสารสนเทศ

๑.
๒.
๑.

๒.
๓.

โครงการที่ 3.8
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานบํารุงรักษาสะพาน

๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบํารุง สํานักกอสรางสะพาน
สะพาน ของสํานักกอสรางสะพาน
๒. สามารถวางแผนการสํารวจตรวจสอบ
สะพาน ทําแผนซอมบํารุง และจัดลําดับ

๑.

หมายเหตุ

ไดมากกวารอยละ 70 ของโครงการสราง
ทางทั้งหมดที่กรมทางหลวงดําเนินการ
ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
สรางทาง ไมนอยกวารอยละ 70
มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
สรางสะพาน
ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสราง
สะพาน ไมนอยกวารอยละ 70
ระบบประเมินผลงานกอสรางของกรม MA
ทางหลวงมีฟงกชั่นรองรับในการจัดเก็บ
ขอมูลในภาคสนาม และออกรายงานใน
รูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ
ที่เขาใจงาย
ความพึงพอใจ/ความสะดวกของผูประเมิน
ที่สามารถบันทึกขอมูลการประเมินใน
ภาคสนามไดไมนอยกวารอยละ 70
ความพึงพอใจของผูใชรายงานผลการ
ประเมินไมนอยกวารอยละ 70
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
บํารุงสะพานสนับสนุนเพื่อประสิทธิภาพ
ในการบํารุงสะพาน ของสํานักกอสราง
สะพาน

๑๔๗
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แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 3.9
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
ติดตามการบริหาร
งานบํารุงปกติ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

ความสําคัญของสะพานที่จะตองซอม
บํารุงไดสอดคลองระยะเวลาและ
งบประมาณที่ไดรับ
๓. เกิดการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอื่น
ที่เกี่ยวของไดเพื่อลดความซ้ําซอนการ
นําเขาขอมูล

๒. สํานักกอสรางสะพานสามารถวาง
แผนการสํารวจตรวจสอบสะพาน ทํา
แผนซอมบํารุง และจัดลําดับ
ความสําคัญของสะพานที่จะตองซอม
บํารุงจากระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานบํารุงสะพานไดทั้งหมดทุก
แผนในแตละป
๓. ความพึงพอใจการสืบคนขอมูลเพือ่
รายงานสภาพการใชงาน และความ
เสียหายของสะพานในดานความสะดวก
คุณภาพขอมูล และขอมูลที่เปนปจจุบัน
ไมนอยกวารอยละ 70
๔. จํานวนระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
บํารุงสะพานไดรอยละ 70 ของระบบที่
จําเปนตองใชงานขอมูลรวมกัน

เพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามการบริหารงาน สํานักบริหารบํารุงทาง
บํารุงปกติใหรองรับรหัสบํารุงทางใหม ระบบ
บัญชีสายทางใหม และระบบสารสนเทศ
ทรัพยสินทางหลวงที่ไดทําการปรับปรุงใหมได
อยางสมบูรณ

MA
๑. มีระบบบริหารงานบํารุงปกติสามารถ
รองรับการและใชงานรวมกับระบบ
บัญชีสายทางใหมและระบบสารสนเทศ
ทรัพยสิน
ทางหลวงได
๒. มีระบบบริหารงานบํารุงปกติสามารถ
รองรับการใชงานรวมกับระบบบัญชี

หมายเหตุ

๑๔๘
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เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

๓.
โครงการที่ 3.10
โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
โครงขายทางหลวง (Roadnet)

ระบบสารสนเทศโครงขาย
ทางหลวง (Roadnet) มีประสิทธิภาพให
ทัดเทียมระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สามารถ
บูรณาการเชื่อมโยงขอมูลอยางเปนระบบ
ฐานขอมูลและการใหบริการขอมูลไปยัง
หนวยงานภายในและภายนอก

สํานักบริหารบํารุงทาง

โครงการที่ 3.11
๑. โปรแกรมบริหารงานบํารุงทาง (TPMS) ที่ สํานักบริหารบํารุงทาง
โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงาน
ไดปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน ในโปรแกรม
บํารุงทาง (TPMS)
บริหารงานบํารุงทาง (TPMS) เชน
แบบจําลองการเสื่อมสภาพทาง
แบบจําลองผลกระทบจากมาตรฐานการ
ซอม และแบบจําลองคาใชจายของผูใช
ทาง เปนตน
ใหมีความเปนปจจุบัน
๒. โปรแกรมบริหารงานบํารุงทาง (TPMS)
สามารถตอบสนองความตองของผูใชงาน

๑.

๒.
๑.
๒.

สายทางใหม และระบบสารสนเทศ
ทรัพยสินทางหลวงที่ไดทําการปรับปรุง
ใหมได
ความพึงพอใจผูใชงานระบบบริหารงาน
บํารุงปกติไมนอยกวารอยละ 70
ระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง
(Roadnet) มีการ
บูรณาการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบ
สารสนเทศอื่นภายใน
กรมทางหลวง
ความพึงพอใจของผูใชระบบฯไมนอ ย
กวา
รอยละ 70
โปรแกรมบริหารงานบํารุงทาง (TPMS)
ที่ไดปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผูใชงานไมนอยกวา
รอยละ 70

หมายเหตุ

MA

MA
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ในการวิเคราะหดวยรูปแบบและเงือ่ นไข
ตางๆ และมีความยืดหยุนสามารถ
ปรับเปลีย่ น หรือปรับเปลีย่ นเงื่อนไงใน
การวิเคราะหวิธีการซอมบํารุง ไดโดยงาย
๓. โปรแกรมบริหารงานบํารุงทาง (TPMS)
รองรับการนําปจจัยตลอดจนหลักเกณฑ
ตางๆ สําหรับใชในการเลือกวิธีการซอม
บํารุงที่เหมาะสมกับขอมูลในปจจุบันที่มี
การสํารวจขอมูล และมีการเชื่อมโยง
ขอมูลจากระบบอื่นๆ ของกรมทางหลวง
และวิเคราะหความตองการงบประมาณ
บํารุงทางของ
กรมทางหลวง
โครงการที่ 3.12
เพื่อบํารุงรักษาระบบขอมูลทะเบียนสายทาง สํานักแผนงาน
โครงการบํารุงรักษาระบบขอมูล
(Highway Registration Information
ทะเบียนสายทาง (Highway
System : HRIS) ใชงานไดอยางตอเนื่องอยางมี
Registration Information System ประสิทธิภาพ
: HRIS)

โครงการที่ 3.13
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานสํานักบริหารบํารุงทาง

๑. เพื่อใหสํานักบริหารบํารุงทางมีระบบ
สารสนเทศเพื่อใชบริหารจัดการ ติดตาม
การดําเนินงาน

สํานักบริหารบํารุงทาง

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบขอมูล
MA
ทะเบียนสายทาง (Highway
Registration Information System :
HRIS)
๒. ระบบขอมูลทะเบียนสายทาง
(Highway Registration Information
System : HRIS) สามารถทํางานได
อยางตอเนื่องมากกวารอยละ 80
๑. มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดของสํานัก
บริหารบํารุงทางอยูบน Database
Cloud

๑๕๐
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หมายเหตุ

๒. มีระบบสารสนเทศทั้งหมดของสํานัก
บริหารบํารุงทางไปอยูบน Cloud
Computing
๓. ความพึงพอใจของผูดูแลระบบ
สารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน
งานสํานักบริหารบํารุงทาง
ไมนอยกวารอยละ 70
เพื่อทําการบํารุงรักษาระบบการจัดการ
สํานักบริหารบํารุงทาง
๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบการ
MA
ทรัพยสินนอกเขตทาง ใหสามารถใชงานได
จัดการทรัพยสินนอกเขตทาง
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๒. ระบบการจัดการทรัพยสินนอก
เขตทางสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง
มากกวารอยละ 80
เพื่อทําการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
สํานักบริหารบํารุงทาง
๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบ
MA
ภูมิศาสตรทรัพยสินทางหลวง ใหสามารถใช
สารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยสินทาง
งานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
หลวง
๒. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยสิน
ทางหลวงสามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่องมากกวารอยละ 80
๑. เพื่อใหการบริหารจัดการบํารุงรักษา
สํานักอํานวยความปลอดภัย ๑. มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดของสํานัก
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศมีความ
อํานวยความปลอดภัยอยูบน
สะดวกขึ้น
Database Cloud
๒. เพื่อใหการสํารองฐานขอมูลมีประสิทธิภาพ
๒. มีระบบสารสนเทศทั้งหมดของสํานัก
ขึ้น
บริหารอํานวยความปลอดภัยอยูบ น
Cloud Computing

๒. เพื่อใหการบริหารจัดการบํารุงรักษา
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศมีความ
สะดวกขึ้น
๓. เพื่อใหการสํารองฐานขอมูลมีประสิทธิภาพ
ขึ้น
โครงการที่ 3.14
โครงการบํารุงรักษาระบบการจัดการ
ทรัพยสินนอกเขตทาง
โครงการที่ 3.15
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรทรัพยสินทางหลวง

โครงการที่ 3.16
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานสํานักอํานวยความ
ปลอดภัย

๑๕๑
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๓. ความพึงพอใจของผูดูแลระบบ
สารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน
งานสํานักอํานวยความปลอดภัย ไม
นอยกวารอยละ 70
โครงการที่ 3.17
เพื่อบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการความ
สํานักอํานวยความปลอดภัย ๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบบริหาร MA
โครงการบํารุงรักษาระบบบริหาร
ปลอดภัยทางใชงานไดอยางตอเนื่องอยางมี
จัดการความปลอดภัยทางถนน
จัดการความปลอดภัยทางถนน
ประสิทธิภาพ
๒. ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทาง
(Highway Safety Management
ถนนสามารถทํางานไดอยางตอเนือ่ ง
System : HSMS)
มากกวารอยละ 80
โครงการที่ 3.18
เพื่อบํารุงรักษาระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบน สํานักอํานวยความปลอดภัย ๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบ
MA
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ ทางหลวง (HAIMS) ใชงานไดอยางตอเนื่อง
สารสนเทศอุบัตเิ หตุบนทางหลวง
อุบัติเหตุบน
อยางมีประสิทธิภาพ
(HAIMS)
ทางหลวง (HAIMS)
๒. ระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง
(HAIMS) สามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่องมากกวารอยละ 80
โครงการที่ 3.19
๑. เพื่อบํารุงรักษาระบบสารสนเทศปริมาณ สํานักอํานวยความปลอดภัย ๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ MA
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
จราจร
ปริมาณจราจร
ปริมาณจราจร (Traffic Information
ใชงานไดอยางตอเนื่องอยาง
๒. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบรายงาน
Management System : TIMS)
มีประสิทธิภาพ
อุบัติเหตุบนทางหลวง (RIMS) บนอุปกรณ
และระบบรายงานอุบัติเหตุบนทาง
๒. เพื่อบํารุงรักษาระบบรายงานอุบตั เิ หตุบน
พกพา
หลวง (RIMS) บนอุปกรณพกพา
ทางหลวง (RIMS) บนอุปกรณพกพาใช
๓. ระบบสารสนเทศปริมาณจราจรสามารถ
งาน
ทํางานไดอยางตอเนื่องมากกวารอยละ
ไดอยางตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ
80
๔. ระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง
(RIMS) บนอุปกรณพกพาสามารถ

๑๕๒
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แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 3.20
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัย
พิบัติและสถานการณฉุกเฉินระยะที่ 2
(EMS)
โครงการที่ 3.21
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานสํานักวิเคราะหและ
ตรวจสอบ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ สํานักบริหารบํารุงทาง
บริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินให
สามารถรองรับความตองการของผูใชงาน
ที่เพิ่มมากขึ้น และสอดคลองกับขอมูลรวมถึง
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และระบบ
สารสนเทศตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน
๑. เพื่อใหการบริหารจัดการบํารุงรักษา
สํานักวิเคราะหและ
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศมีความ
ตรวจสอบ
สะดวกขึ้น
๒. เพื่อใหการสํารองฐานขอมูลมีประสิทธิภาพ
ขึ้น

ตัวชี้วัด

๑.

๒.
๑.
๒.
๓.

โครงการที่ 3.22
โครงการบํารุงรักษาระบบควบคุม
มาตรฐานงานบํารุงทางสวนตรวจสอบ
และวิเคราะหทางวิศวกรรม

เพื่อทําการบํารุงรักษาระบบควบคุมมาตรฐาน
งานบํารุงทางสวนตรวจสอบและวิเคราะหทาง
วิศวกรรมใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

สํานักวิเคราะหและ
ตรวจสอบ

๑.

ทํางานไดอยางตอเนื่องมากกวา
รอยละ 80
กรมทางหลวงมีขอมูลสายทาง
หมายเลข
ทางหลวง ชื่อตอน
ที่เปนปจจุบัน
ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
ไมนอยกวารอยละ 70
มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดของสํานัก
วิเคราะหและตรวจสอบอยูบน
Database Cloud
มีระบบสารสนเทศทั้งหมดของสํานัก
วิเคราะหและตรวจสอบอยูบน Cloud
Computing
ความพึงพอใจของผูดูแลระบบ
สารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน
งานสํานักวิเคราะหและตรวจสอบไม
นอยกวารอยละ 70
ระบบควบคุมมาตรฐานงานบํารุงทาง
สวนตรวจสอบและวิเคราะหทาง
วิศวกรรมใหสามารถใชงานไดตาม
ขอตกลงระดับการใหบริการ รอยละ
90 (Service Level Agreement :
SLA 90%)

หมายเหตุ

MA

MA
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แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการที่ 3.23
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการใหบริการประชาชน

เพื่อใหการบริการของกรมทางหลวงเขาถึง
ประชาชนไดอยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว

๑. ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒. เลขานุการกรม

โครงการที่ 3.24
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและทดสอบวัสดุ

เพื่อทําการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศการ
วิเคราะหและทดสอบวัสดุใหสามารถใชงานได
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สํานักวิเคราะหและ
ตรวจสอบ

โครงการที่ 3.25
โครงการบํารุงรักษาระบบใหบริการ
และทดสอบวัสดุแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ

เพื่อทําการบํารุงรักษาระบบใหบริการและ
ทดสอบวัสดุแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ใหสามารถ
ใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สํานักวิเคราะหและ
ตรวจสอบ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

๒. ระดับความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ
ไมนอยกวารอยละ 90
๓. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
ไมนอยกวารอยละ 70
๑. มีศูนยกลางแอปพลิเคชันที่ตอบสนอง
ความตองการผูใช
๒. ความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชัน
ไมนอยกวารอยละ 70
๑. ระบบสารสนเทศการวิเคราะหและ
MA
ทดสอบวัสดุใหสามารถใชงานไดตาม
ขอตกลงระดับการใหบริการ รอยละ 90
(Service Level Agreement : SLA
90%)
๒. ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศไมนอย
กวารอยละ 90
๓. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
ไมนอยกวารอยละ 70
๑. ระบบใหบริการและทดสอบวัสดุแบบจุด MA
เดียวเบ็ดเสร็จ สามารถใชงานไดตาม
ขอตกลงระดับการใหบริการ รอยละ
90 (Service Level Agreement :
SLA 90%)
๒. ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศไม
นอยกวารอยละ 90

๑๕๔
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แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

๓. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
ไมนอยกวารอยละ 70

โครงการที่ 3.26
โครงการบํารุงรักษาระบบบริหาร
จัดการเครื่องจักรกลและการเงินการ
บัญชีเพื่อการบริหารจัดการ
(ACC+EMS+MIS)

เพื่อทําการบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการ
เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการ
บริหารจัดการใหสามารถใชงานไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สํานักเครื่องกลและสื่อสาร

๑. ระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลและ
การเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ
ใหสามารถใชงานไดตามขอตกลงระดับ
การใหบริการ รอยละ 90 (Service
Level Agreement : SLA 90%)
๒. ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศไม
นอยกวารอยละ 90
๓. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
ไมนอยกวารอยละ 70

MA

โครงการที่ 3.27
1. ไดรบั ระบบบริหารงานโครงการกอสราง
โครงการฐานขอมูล (Bride Big Data)
กรมทางหลวงดิจิทัลใหม เพื่อใชในการ
เพื่อการบริหารงานโครงการกอสราง
บริหารโครงการกอสราง
สะพาน
2. ไดระบบที่พรอมเชื่อมโยงขอมูลโครงการ
กอสรางกับหนวยงานกรมทางหลวงที่
เกี่ยวของในการบริหารขอมูลสารสนเทศ
เพื่อประโยชนในการบริหารงานดาน
โครงสรางพืน้ ฐานของประเทศ

๑๕๕
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แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 3.28
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยสินทางหลวงเพื่อการจัดสรร
งบประมาณ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

3. ไดระบบที่พรอมเชื่อมโยงขอมูลโครงการ
กอสรางกับระบบบริหารบํารุงรักษาสะพาน
(BMMS)
4. ยกระดับองคความรูดานการบริหาร
โครงการกอสราง ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเขาถึงไดสะดวก รวมถึงบุคลากรกรม
ทางหลวงมีความรูความสามารถในการใช
งานระบบบริหารโครงการกอสราง ไดดี
ยิ่งขึ้น
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
สํานักบริหารบํารุงทาง
ทรัพยสินทางหลวงสามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง
(Roadnet)
2. ปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูลทรัพยสิน
ทางหลวงกับระบบบริหารจัดการทรัพยสิน
นอกเขตทาง (Asset Lands and
Buildings DOH) ของสํานักบริหารบํารุง
ทาง กรมทางหลวงใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
พรอมปรับปรุงโครงสรางระบบฐานขอมูล
ทรัพยสินทางหลวงใหรองรับการเก็บประวัติ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขทางหลวงหรือ
หนวยงานรับผิดชอบ
3. จัดเก็บขอมูลทรัพยสินในระบบตามขอ 2
ใหครบถวนถูกตอง สามารถรายงานสรุป
ตามแบบฟอรมที่กําหนดได เพื่อการคํานวณ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

หนวยงานที่เกี่ยวของมีการนําระบบบริหาร
บํารุงทาง ฐานขอมูลกลางไปใชไมนอยกวา
รอยละ 70

๑๕๖
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แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

มูลคาทรัพยสินและบริหารงานบํารุงนรักษา
ทรัพยสินทางหลวงอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงระบบการคํานวณภาระงาน
(Workload) ใหเหมาะสมสอดคลองกับ
รูปแบบมาตรฐานและความซับซอนของกรม
ทางหลวงในปจจุบัน โดยวิเคราะหประเมิน
มูลคาทรัพยสิน และกําหนดคาคาดหวังซึ่ง
จะนํามากําหนดคาใชจายไดอยางเหมาะสม
และมีความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร
ตามเกณฑมาตรฐานดานวิศวกรรมงานทาง
โครงการที่ 3.29
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการขอมูลโครงการ
บํารุงรักษาทางหลวง

1. แกไขและปรับปรุงเพิ่มเติมโปรแกรมระบบ
บริหารแผนงานทางหลวง (Plannet) ใหมี
ความสมบูรณและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยปรรับปรุงระบบติดตามและวิเคราะห
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ให
สามารถครอบคลุมการติดตามงบประมาณ
ของสํานักบริหารบํารุงทาง
2. สามารถจัดเก็บขอมูลสภาพทางภายหลัง
ดําเนินการกอสรางและบํารุงรักษาทาง
หลวงแลวเสร็จ
3. สามารถจัดเก็บขอมูลแผนงานกอสรางและ
บํารุงรักษาของกรมทางหลวงและพัฒนา
ระบบการตรวจสอบระยะประกันเพื่อลด
ความซ้ําซอนระหวางแผนงานดังกลาว

๑๕๗
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แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

4. ไดหนาจอและการใชงานใหทันสมัยและ
รองรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอนาคตเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและ
ลดความซ้ําซอนในการทํางาน
5. สามารถสงออกและนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบรายงานใหสอดคลอยงกับการใชงาน
ในทุกมิติสามารถนําเสนอผูบริหารไดอยาง
รวดเร็ว ถูกตองและเขาใจงาย
6. สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน (Web
Application) เพื่อใชเปนสื่อในการ
ประชาสัมพันธโครงการกอสรางและ
บํารุงรักษา รวมถึงงานอํานวยความ
ปลอดภัยของกรมทางหลวง ในการวาง
แผนการเดินทางของประชาชน
7. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการขอมูลแผนงานกรมทางหลวง
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการลดขั้นตอน
การจัดทํารายงานและจัดเก็บขอมูลที่
ซ้ําซอน

๑๕๘
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เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

กลยุทธที่ 3.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อกาวไปสูระบบขนสงอัจฉริยะ
โครงการที่ 3.30
ระบบ M-Pass ของกรมทางหลวง สามารถ
กองทางหลวงพิเศษระหวาง
โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
เชื่อมตอขอมูลกับระบบ Easy-Pass ของการ เมือง
จัดการขอมูลเพื่อการใหบริการระบบ ทางพิเศษแหงประเทศไทย ประชาชนผูใชทาง
เก็บคาผานทางอัตโนมัติขามโครงขาย สามารถใหบัตรใบเดียวผานไดทั้งสองเสนทาง
ระยะที่ 1

เพื่อใหระบบการจัดเก็บคาผานทางของกอง
โครงการที่ 3.31
โครงการบํารุงรักษาระบบเพื่อสนับสนุน ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองมีสภาพที่สมบูรณ
และพรอมใชงานเสมอ
การจัดเก็บคาธรรมเนียมผานทาง
กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง

กองทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง

ตัวชี้วัด
๑. มีจํานวนผูใชทางใชบัตร M-Pass เพื่อ
ผานทางของการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทยมากขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 20
๒. ผูใชทางที่ใชบัตร
M-Pass มีความ
พึงใจในระบบฯ
ไมนอยกวารอยละ 70
๓. จํานวนผูใชทางที่ใชบัตร M-Pass
มากกวาจํานวนผูใชทางที่ใช
เงินสด
๑. ปญหาเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลและ
ระบบสนับสนุนการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมผานทางกองทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง ลดลงเกิดขึ้นไดไม
เกิน 2 ครั้งตอป
๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
ฐานขอมูลและระบบเพื่อสนับสนุนการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมผานทางไมนอ ย
กวารอยละ 80

หมายเหตุ
MA

MA

๑๕๙
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แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

โครงการที่ 3.32
เพื่อใหโครงขายสายทางของกองทางหลวง
กองทางหลวงพิเศษระหวาง
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ พิเศษระหวางเมืองมีสภาพที่สมบูรณและพรอม เมือง
เพื่อสนับสนุนการบํารุงรักษาโครงขาย ใชงานเสมอ
สายทาง กองทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง

๑. ปญหาเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล และ
MA
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบํารุงรักษาโครงขายสายทาง
กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ลดลง
เกิดขึ้นไดไมเกิน 2 ครั้งตอป
๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบํารุงรักษาโครงขายสายทาง
ไมนอยกวารอยละ 80

โครงการที่ 3.33
โครงการบํารุงรักษาระบบเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานภารกิจ
สนับสนุนกองทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง

๑. ปญหาเกี่ยวกับระบบเพื่อสนับสนุน การ MA
ดําเนินงานภารกิจสนับสนุนกองทาง
หลวงพิเศษระหวางเมือง ลดลง เกิดขึ้น
ไดไมเกิน 2 ครั้งตอป
๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบการ
ดําเนินงานภารกิจสนับสนุนกอง
ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองอยูในระดับ
ดีและดีมาก
ไมนอยกวารอยละ 80

เพื่อใหระบบสารสนเทศของกองทางหลวง
กองทางหลวงพิเศษระหวาง
พิเศษระหวางเมืองมีสภาพที่สมบูรณและพรอม เมือง
ใชงานเสมอ

หมายเหตุ

๑๖๐

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ
โครงการที่ 3.34
โครงการบํารุงรักษาระบบอํานวย
ความสะดวก และความปลอดภัย
ใหแกผูใชบริการทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อใหผูใชทางหลวงพิเศษระหวางเมืองมีความ กองทางหลวงพิเศษระหวาง
สะดวก ปลอดภัย และไดรับความชวยเหลือ
เมือง
หากเกิดเหตุฉุกเฉินไดอยางทันทวงที

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

๑. ปญหาเกี่ยวกับระบบเพื่อสนับสนุน การ MA
ดําเนินงานภารกิจสนับสนุนกอง
ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ลดลง
เกิดขึ้นไดไมเกิน 2 ครั้งตอป
๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบการ
ดําเนินงานภารกิจสนับสนุนกอง
ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
ไมนอยกวารอยละ 80

๑๖๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตารางที่ 8-4 ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถและสรางมาตรฐานการใหบริการดาน ICT
แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

กลยุทธที่ 4.1 เสริมสรางความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ
โครงการที่ 4.1
มีที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจัดจางที่ปรึกษาดาน
เสนอแนวทางการวางแผน และพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการที่ 4.2
มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล
โครงการจั ด จ า งที่ ป รึ ก ษาจั ด ทํ า กรมทางหลวง ป พ.ศ.2565 -2569
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง
ป พ.ศ.2565 -2569
กลยุทธที่ 4.2 ผลักดันนโยบายดานการจัดทํามาตรฐานและการบูรณาการขอมูล
โครงการที่ 4.3
๑. มีระบบจัดเก็บมาตรฐานขอมูล สําหรับ
โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลและ
รวบรวม นิยาม ความหมาย รูปแบบ และ
การบูรณาการขอมูล
เนื้อขอมูลในการจัดเก็บขอมูลตาม
มาตรฐาน
๒. มีมาตรฐานขอมูลสําหรับการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด

โครงการที่ตอง
ดําเนินการกอน

๑. มีที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมทางหลวง
๒. จํานวนโครงการในแผนปฏิบตั ิการดิจิทัล
กรมทางหลวงดําเนินการไดตามแผน ไม
นอยกวารอยละ 70
๓. ความพึงพอใจในการบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมนอยกวารอยละ 70
๑. มีแผนปฏิบตั ิการดิจิทัล
กรมทางหลวง ป พ.ศ.2565-2569
๒. ความพึงพอใจของผูบริหารตอแนว
ทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ไมนอยกวา
รอยละ 70
๑. มีมาตรฐานสําหรับการแลกเปลี่ยน
ระหวางหนวยงานภายในและภายนอก
๒. มีขอมูลในระบบบูรณาการสารสนเทศ
ของ
กรมทางหลวงใชงานรวมกัน
๓. ขอมูลที่มีการจัดทํามาตรฐานและถูก
นําไปใชงานรวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 70

๑๖๒

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

โครงการที่ตอง
ดําเนินการกอน

๓. มีแนวทางการบูรณาการขอมูลของกรมทาง
หลวงที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
๔. มีฐานขอมูลกลาง เพื่อใหระบบสารสนเทศ
ของ
กรมทางหลวงสามารถใชขอมูลรวมกันได
๑. มีมาตรฐานรูปแบบมาตรฐานขอมูลภูมิ
๑. มีมาตรฐานขอมูล
โครงการที่ 4.4
๑. ศูนยเทคโนโลยี
โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานภูมิ
สารสนเทศ
ภูมิสารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศ (GIS) สําหรับกรมทาง
ความละเอียด (scale) รูปแบบการจัดเก็บ ๒. หนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับ ๒. จํานวนหนวยงานของกรมทางหลวง
หลวง
การบูรณาขอมูล
(Format)
การใชงานขอมูล GIS
ภูมิสารสนเทศเกิดรวมกัน
๒. มีการจัดสรรลําดับชั้นขอมูลแผนที่
(Spatial Database) โดยจัดแบงใหกับ
หนวยงานอยางเพียงพอ
๓. สนับสนุนขอมูลใหคณะกรรมการเพื่อ
กําหนดนโยบาย มาตรฐานตางๆ การ
ปรับปรุงขอมูลภูมสิ ารสนเทศ และการ
จัดสรรลําดับชั้นขอมูลภูมสิ ารสนเทศ
รวมทั้งการกําหนดบทบาทการทํางานของ
หนวยตางๆ ภาย
กรมทางหลวงที่มีสวนรวมใหการสราง
ปรับปรุง และใชงานขอมูลแผนที่
โครงการที่ 4.5
โครงการบูรณาการขอมูล
ภูมิสารสนเทศ

มีการบูรณาการขอมูลภูมสิ ารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของกรมทางหลวง

๑. ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑. มีระบบใหบริการและบูรณาการขอมูล
ภูมิสารสนเทศ
๒. จํานวนหนวยงานที่ใชบริการระบบ
ขอมูลภูมสิ ารสนเทศเพิ่มขึ้น

๑๖๓

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

โครงการที่ตอง
ดําเนินการกอน

๒. หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
รอยละ 10 ของหนวยงานที่มีการใช
การใชงานขอมูล GIS
ขอมูลภูมสิ ารสนเทศ
โครงการที่ 4.6
๑. เพื่อใหระบบบูรณาการขอมูลหนวยงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. มีระบบบูรณาการขอมูลหนวยงาน
โครงการบูรณาการขอมูลหนวยงาน
ภายนอก (Data Integration Gateway)
ภายนอก (Data Integration
ภายนอก (Data Integration
๒. เพื่อใหการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงาน
Gateway)
Gateway)
ภายนอก
๒. มีเครื่องมือสําหรับแลกเปลี่ยนขอมูล
๓. เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับทางหลวง สําหรับ
สารสนเทศกับหนวยงานภายนอก
ใหบริการประชาชน และการปฏิบตั ิงาน
๓. มีขอมูลเกี่ยวกับ
ของกรมทางหลวง
ทางหลวง สําหรับใหบริการประชาชน
และหนวยงานภายนอก
๔. มีขอมูลจากหนวยงานภายนอกเพือ่
รองรับการปฏิบัติงานของ
กรมทางหลวง
๕. มีการเชื่อมโยงรับ-สงขอมูลกับ
หนวยงานภายนอก
กลยุทธที่ 4.3 ยกระดับการใหบริการประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
MA
โครงการที่ 4.7
๑. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่องาน
๑. ศูนยเทคโลยีสารสนเทศ ๑. จํานวนผูเขาใชงานระบบสารสนเทศ
โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบ
บริการมีการพัฒนาใหมีความทันสมัย
๒. สํานักเลขานุการกรม
ภูมิศาสตรเพื่อการเดินทางเพิ่มขึ้นรอยละ
10
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการเดินทาง
รองรับการใชงานเพื่อความสะดวกในการ ๓. กองทางหลวงพิเศษ
๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
ใชเสนทางบนทางหลวงของประชาชน
ระหวางเมือง
ไมนอยกวารอยละ 70
๒. รองรับการสืบคนเสนทางที่เชื่อมโยงไทย
เขา
สูประชาคมอาเซียน โดยใหบริการขอมูล
ระบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๑๖๔

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

๓. ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่องาน
บริการ โดยสงเสริมภาพลักษณที่ดี แก
ประชาชน และนานาประเทศ
โครงการที่ 4.8
เพื่อบํารุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ งานบริการใหใชงานไดอยางตอเนื่องอยางมี
ภูมิศาสตรเพื่องานบริการ (DOH to ประสิทธิภาพ
Travel)

โครงการที่ 4.9
โครงการพัฒนาระบบบริการขอ
อนุญาตกระทําการใดๆ ใน
เขตทางหลวง (e-Service)

๑. พัฒนาระบบบริการขออนุญาตกระทําการ สํานักอํานวยความปลอดภัย
ใดๆ ในเขตทางหลวง เพื่อขับเคลือ่ นการ
บริการประชาชนตามนโยบายภาครัฐ
๒. เกิดการบูรณาการขอมูลรวมกันของ
หนวยงานที่เกี่ยวของภายในกรมทางหลวง
ได
๓. เกิดการเชื่อมโยงขอมูลพื้นฐานประชาชน
จาก
เลขประจําตัวประชาชน
13 หลัก ผานระบบ Web Service ของ
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎรได

ตัวชี้วัด

โครงการที่ตอง
ดําเนินการกอน

๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบ
MA
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่องานบริการ
(DOH to Travel)
๒. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่องาน
บริการ (DOH to Travel) สามารถ
ทํางานไดอยางตอเนื่องมากกวารอยละ
80
๑. มีระบบบริการขออนุญาตกระทําการ
MA
ใดๆ ในเขตทางหลวง เพื่อขับเคลือ่ นการ
บริการประชาชนตามนโยบายภาครัฐ
๒. มีการบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูล
พื้นฐานเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ผานระบบ Web Service ของฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร
๓. จํานวนการใหบริการรอยละ 80
ดําเนินการไดตามเวลาที่กําหนดไวของ
มาตรฐานเวลาในกระบวนใหม
๔. ความพึงพอใจของประชาชน
ผูประกอบการผูใชบริการขออนุญาต
กระทําการใดๆ ใน
เขตทางหลวงไมนอยกวารอยละ 70

๑๖๕

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการที่ 4.10
โครงการบํารุงรักษาระบบบริหาร
ขอมูลการขึ้นทะเบียนผูร ับเหมา
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและความโปรงใส

เพื่อทําการบํารุงรักษาระบบบริหารขอมูลการ
ขึ้นทะเบียนผูรับเหมาอิเล็กทรอนิกสฯ ให
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

สํานักมาตรฐานและ
ประเมินผล

โครงการที่ 4.11
โครงการพัฒนาการจดทะเบียน
ผูรับเหมาดวยระบบดิจิทัล แบบ
บูรณาการระยะที่ 1 (ตรวจสอบ
เครื่องมือและเครื่องจักรสําหรับ
ผูปฏิบัติงานภาคสนามผานอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสแบบพกพา)
โครงการที่ 4.12
โครงการพัฒนาเว็บไซตกรมทางหลวง
ที่ทุกคนสามารถเขาถึงได (Web
Accessibility)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารขอมูลการ
ขึ้นทะเบียนผูรับเหมาอิเล็กทรอนิกสฯ ให
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

สํานักมาตรฐานและ
ประเมินผล

๑. เว็บไซตกรมทางหลวงมีการพัฒนาใหมี
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความทันสมัย สงเสริมภาพลักษณที่ดี
รองรับการนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่
นาสนใจ และทุกคนสามารถเขาถึงขอมูล
ได
๒. รวบรวม จัดเก็บขอมูลขาวสารของกรม
ทางหลวง ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวของกับงานทางหรือเปนขอมูลที่มี
ประโยชน มีการจัดทําใหเหมาะสมในการ
เผยแพรผานเว็บไซต
กรมทางหลวง

โครงการที่ตอง
ดําเนินการกอน

ตัวชี้วัด
๑. มีรายงานการบํารุงรักษาระบบบริหาร
ขอมูลการขึ้นทะเบียนผูร ับเหมา
อิเล็กทรอนิกสฯ
๒. ระบบบริหารขอมูลการขึ้นทะเบียน
ผูรับเหมาอิเล็กทรอนิกสฯ ใหสามารถ
ทํางานไดอยางตอเนื่องมากกวารอยละ
80
๑. มีระบบบริหารขอมูลการขึ้นทะเบียน
ผูรับเหมาเล็กทรอนิกสฯ
๒. ความพึงพอใจในการใชงานระบบ
บริหารขอมูลการขึ้นทะเบียนผูรับเหมา
เล็กทรอนิกสฯ
ไมนอยกวารอยละ 70
๑. กรมทางหลวงมีเว็บไซตของกรมทาง
หลวงที่ทุกคนสามารถเขาถึงได (Web
Accessibility)
๒. ความพึงพอใจของผูใชงานไมนอยกวา
รอยละ 70

MA

MA

MA

๑๖๖

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

๓. ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธ
เว็บไซต
กรมทางหลวง โดยสงเสริมภาพลักษณที่ดี
แกประชาชน และนานาประเทศ
โครงการที่ 4.13
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประสิทธิภาพ สํานักงานเลขานุการกรม
โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบ ระบบรองเรียนรองทุกข รองรับรับกับ
รองเรียนรองทุกข
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับ
ความตองการใชบริการของประชาชน
โครงการที่ 4.14
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา
ระบบปฏิบตั ิการและบริหารจัดการ
ขอมูลศูนย สําหรับประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลแบบบูรณาการ
โครงการที่ 4.15
โครงการเชากลอง CCTV เพื่อการ
บริหารจัดการจราจร

เพื่อการบริหารจัดการการเผยแพรขอมูล
สํานักงานเลขานุการกรม
ขาวสารโดยสามารถเชื่อมโยงขอมูลการ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ภายในกรมทาง
หลวงได ใหสามารถเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารแกประชาชนไดรวดเร็วและ
ถูกตองมากยิ่งขึ้น ผาน Web Application และ
Mobile Application
1. มีกลอง CCTV เพื่อใชในการติดตามขอมูล กองบังคับการตํารวจ
และสภาพการจราจรครอบคลุมเสนทาง
ทางหลวง
อยางเหมาะสม
2. มีการติดตั้งและดูแลการทํางานของกลอง
CCTV ตามเปาประสงคและมีประสิทธิภาพ
สามารถใชงานไดตลอดเวลา
3. มีระบบเฝาติดตามสภาพการจราจรที่
สะดวกและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

โครงการที่ตอง
ดําเนินการกอน

๑. มีระบบรองเรียนรองทุกขที่รองรับการ
เขาใชงานผาน Web Application
และ Mobile Application
๒. ความพึงพอใจของผูชงานระบบไมนอย
กวารอยละ 70
MA
๑. มีระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการ
ขอมูลศูนย สําหรับประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลแบบบูรณาการ
๒. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบฯ
ไมนอยกวารอยละ 70
1. มีกลอง CCTV ติดตั้งในจุดเปาหมายรอย
ละ 100
2. กลอง CCTV สามารถใชงานไดในหวง
ระยะเวลาเชาไมนอยกวารอยละ 98

๑๖๗

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 4.16
โครงการศูนยบริหารการจราจร
(Traffic Control Centre)

โครงการที่ 4.17
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับ
ใชกฎหมายเพื่อปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนดวยการใชอุปกรณทาง
อิเล็กทรอนิกส (Electronic
Enforcement Systems)

เปาหมาย
4 สามารถใชขอมูลจากกลอง CCTV ในการ
บริหารจัดการกระแสการจราจรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1. มีระบบตรวจวัดและจัดเก็บขอมูลการจราจร
และระบบติดตามสภาพการจราจร
ครอบคลุมเสนทางอยางเหมาะสม
2. มีระบบวิเคราะห และบริหารจัดการจราจร
ในภาพรวมที่มีประสิทธิภาพ
3. มีศูนยบริหารจัดการจราจรที่ทนั สมัยและมี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารการจราจรใน
เสนทางสายหลักที่เปนเสนทางเขา-ออกจาก
กรุงเทพมหานครไปยังภูมิภาคตาง ๆ
4. สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับกรมทางหลวงที่มี
ในปจจุบันและสามารถขยายโครงการให
ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบไดในอนาคต
1. มีระบบการตรวจจับ เก็บรวบรวมขอมูล
ระบบวิเคราะหขอมูล ระบบเครือขาย
เชื่อมโยง และสงผานขอมูลผูขับขี่ที่กระทํา
ผิดกฎจราจรเพื่อการออกใบสั่งจราจรที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ลดการเผชิญหนาระวางเจาหนาที่ตํารวจ
และประชาชน
3. ลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
ดําเนินการลดลงอยางมีนัยสําคัญ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

กองบังคับการตํารวจ
ทางหลวง

1. มีการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการจราจรที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.มีระบบตรวจวัด และจัดเก็บขอมูล
การจราจรและระบบวิเคราะหติดตาม
สภาพการจราจรแบบ Real Time และ
สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการ
กระแสการจราจรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยรวมในเสนทาง
ที่มีการบริหารจัดการโดยศูนยบริหาร
จัดการจราจรนอยลงอยางมีนัยสําคัญ

กองบังคับการตํารวจทาง
หลวง

1. มีระบบตรวจจับผูกระทําผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการจราจร อันเปนสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุที่เปนเอกภาพ ครอบคลุม
เชื่อมโยง และมีประสิทธิภาพ
2. สถิติผูกระทําความผิดในขอหาที่ตรวจจับ
บริเวณพื้นที่ดําเนินการลดลงอยางมี
นัยสําคัญ
3. สถิติอุบัติเหตุอันมีสาเหตุจากขอหาที่
ตรวจจับ ณ บริเวณพื้นที่ดําเนินการลดลง
อยางมีนัยสําคัญ

โครงการที่ตอง
ดําเนินการกอน

๑๖๘

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 4.18
โครงการศูนยใบสั่งจราจร (Traffic
Ticket Centre)

เปาหมาย
4. ลดจํานวนผูกระทําผิดกฎจราจรเปาหมายใน
พื้นที่ดําเนินการลดลงอยางมีนัยสําคัญ
5. การบังคับใชกฎหมายเปนไปดวยความ
โปรงใส ยุติธรรม เทาเทียม และเปนที่
ยอมรับของสังคม
6. ลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ของประเทศ
1. มีศูนยบริหารจัดการระบบใบสั่งจราจรอยาง
ครอบคลุมทั้งกระบวนการและมี
ประสิทธิภาพ
2. ประชาชนผูไดรับใบสั่งจราจรไดรับความ
สะดวํา
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
4. ลดจํานวนผูกระทําผิดกฎจราจรเปาหมายใน
พื้นที่ดําเนินการลดลงอยางมีนัยสําคัญ
5. การบังคับใชกฎหมายเปนไปดวยความ
โปรงใส ยุติธรรม เทาเทียม และเปนที่
ยอมรับของสังคม
6. ลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ของประเทศ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

โครงการที่ตอง
ดําเนินการกอน

4. สถิติผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บและทรัพยสิน
เสียหายอันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุทางถนน
ณ บริเวณพื้นที่ดําเนินการลดลงอยางมี
นัยสําคัญ

1. มีศูนยบริหารจัดการใบสั่งจราจรที่
สามารถออกใบสั่ง หนังสือเตือนและ
กระบวนการตอเนื่องที่เกี่ยวของกับใบสั่ง
จราจร รองรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
ทางถนนดวยการใชอุปกรณทาง
อิเล็กทรอนิกส (Electronic
Enforcement Systems) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ประชาชนผูไดรับใบสั่งจราจรไดรับความ
สะดวก
3. สถิติผูกระทําความผิดในขอหาที่ตรวจจับ
บริเวณพื้นที่ดําเนินการลดลงอยางมี
นัยสําคัญ
4. สถิติอุบัติเหตุอันมีสาเหตุจากขอหาที่
ตรวจจับ ณ บริเวณพื้นที่ดําเนินการลดลง
อยางมีนัยสําคัญ

๑๖๙

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

โครงการที่ตอง
ดําเนินการกอน

5. สถิติผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บและทรัพยสิน
เสียหายอันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุทางถนน
ณ บริเวณพื้นที่ดําเนินการลดลงอยางมี
นัยสําคัญ

๑๗๐

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตารางที่ 8-5 ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดาน ICT
แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

กลยุทธที่ 5.1 ปรับเปลี่ยนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
1. กองฝกอบรม
โครงการที่ 5.1
๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยี
2. ศูนยเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับบุคลากรดานไอที (IT)
สารสนเทศ
ใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานดาน
สารสนเทศเชิงลึกแกบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฏิบัตภิ ารกิจของหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่อรองรับการขยายตัวของการให
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง
และการปรับเปลี่ยนไปสูองคกรดิจทิ ัล
๓. เพื่อสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของกรมทางหลวง ทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

๑. มีการจัดสรรงบประมาณ หรือ รวม
พิจารณาแหลงเงินงบประมาณเพือ่ การ
พัฒนาบุคลากรดานไอที (IT) ใหมีทักษะ
ความรู ความสามารถ เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีจํานวนหลักสูตรฝกอบรม หรือ หัวขอ
วิชาที่สามารถพัฒนาทักษะความรูข อง
บุคคลากรดานไอที (IT) ที่สอดคลอยกับ
ตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบ
๓. รอยละของบุคลากรทางดานไอที (IT) ที่
เปนกลุมเปาหมายและจําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน ไดเรียนรูและพัฒนา
ทักษะความรูไ มนอยกวารอยละ 50
๔. บุคลากรทางดานไอที (IT) ที่ไดผานการ
พัฒนาทักษะความรูสามารถผานเกณฑ
การประเมินไมนอยกวา รอยละ 70
๕. จํานวนบุคลากรทางดานไอที (IT) ของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะ
ความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในเชิงลึกเพิ่ม
มากขึ้น

๑๗๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

โครงการที่ 5.2
โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแกผบู ริหารของกรมทาง
หลวง

เพื่อสนับสนุนใหผูบริหารมีความรู ความเขาใจ
และวิสัยทัศนในการปรับเปลี่ยนกรมทางหลวง
ไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล

หนวยงานที่เกี่ยวของ
๑. กองฝกอบรม
๒. ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการที่ 5.3
๑. เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนรูของบุคลากร ๑. กองฝกอบรม
โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
กรมทางหลวงผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศแกบุคลากรทั่วไป (Non-IT)
และการปรับเปลีย่ นไปสูการเปนองคกร
สารสนเทศ
ของกรมทางหลวง
ดิจิทัล

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

๑. จํานวนหัวขอวิชาในหลักสูตรที่ไดมีการ
พัฒนาสําหรับผูบริหาร หรือ ผูเขาสู
ตําแหนงทางการบริหารไดเรียนรูและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชเพื่อการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร
๒. รอยละ 70 ของผูบริหารที่เขาสูตําแหนง
ทางการบริหารของกรมทางหลวง มี
ความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการนํา
องคกรไปสูองคกรดิจิทัลจากการพัฒนา
ความรูในหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชา
เกี่ยวของกับทิศทางการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนองคกรดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. ผูบริหารกรมทางหลวงสามารถเสนอแนะ
ทิศทางการนําองคกรไปสูองคกรดิจิทัล
และสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใชกับกระบวนงาน
ตางๆ ของกรมทางหลวงเพิ่มมากขึ้น
๑. จํานวนหลักสูตร หรือ หัวขอวิชาที่มงุ เนน
การพัฒนาทักษะความรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการปฏิบตั ิงานมีจาํ นวน
เพิ่มมากขึ้นจากเดิม

๑๗๒

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

๒. เพื่อสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการพัฒนาความรูใหกับบุคลากร
กรมทางหลวงใหสามารถนําความรูไปปรับ
ใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

โครงการที่ 5.4
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศสําหรับการเรียนรูด วย
ตนเอง ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

เพื่อใหบุคลากรกรมทางหลวง สามารถพัฒนา
ศักยภาพดวยการเรียนรูหลักสูตรตางๆ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยไมจําเปนตองเดิน
ทางเขามาอบรมที่สวนกลาง

กองฝกอบรม

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

๒. บุคลากรไดเรียนรูและพัฒนาทักษะความรู
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ระบบงานที่เกี่ยวของในความรับผิดชอบ
รวมถึงระบบงานอื่น ๆ ที่เอื้อประโยชนตอ
การปฏิบัติงานไดเปนอยางดี เกิดความ
ถูกตองและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
๓. จํานวนบุคลากรที่ผานการเรียนรู/พัฒนา
ทักษะความรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
๑. มีระบบบริหารจัดการการเรียนรู
๒. มีจํานวนหลักสูตรที่สามารถจัดทํา
ในลักษณะการเรียนรูผ านระบบออนไลน
ไดเพิ่มขึ้นจากเดิม
๓. รอยละของบุคลากรที่เรียนรูห ลักสูตร
ตางๆ ผานระบบบริหารจัดการการ
เรียนรูและผานเกณฑประเมินของ
หลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 60
ตามแผนการฝกอบรมดวยหลักสูตร
ออนไลน

๑๗๓

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการที่ 5.5
๑. เพื่อใหระบบบริหารจัดการฝกอบรม
กองฝกอบรม
โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
สามารถเขาถึงขอมูลบุคลากรที่ถูกตอง
ขอมูลบุคลากรและระบบบริหารการ
และเปนปจจุบันไดอยางสะดวกและมี
เรียนรูเ พื่อการพัฒนาบุคลากรของกรม
ประสิทธิภาพ
ทางหลวง (Training Management ๒. เพื่อใหระบบบริหารจัดการฝกอบรม
System: TMS & Learning
สามารถบริหารจัดการหลักสูตรฝกอบรม/
management System: LMS)
สัมมนา/การจัดประชุมทางวิชาการ โดย
สามารถติดตามความคืบหนาของการ
ดําเนินงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
๓. เพื่อใหกองฝกอบรมสามารถวางแผนการ
ฝกอบรมใหกับบุคลากรกรมทางหลวงได
อยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิผล
๔. เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงหลักสูตร
ตาง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรมทางหลวง รวมถึงติดตอสื่อสาร
ระหวางเจาหนาที่ ผูเขารับการฝกอบรม
และวิทยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 5.6
โครงการพัฒนาทักษะดานระบบรักษา
ความปลอดภัยบน Cloud
Computing กรมทางหลวง

๑. เพิ่อเพิ่มศักยภาพดานระบบรักษาความ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปลอดภัยบน Cloud Computing ให
สามารถสนับสนุนการดําเนินการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติ
ภารกิจของบุคลากรของหนวยงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

๑. กรมทางหลวงมีระบบบริหารจัดการ
ขอมูลบุคลากรสําหรับการพัฒนาความรู
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมตอเขาถึง
ฐานขอมูลบุคลากรและสามารถนําขอมูล
บุคลากรเพื่อใชประกอบการทํางานได
อยางรวดเร็วและถูกตอง
๒. สามารถวางแผนการฝกอบรมไดตาม
ทักษะความรูของบุคลากร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว
๓. สามารถบูรณาการเพื่อใชขอมูลรวมกัน
ระหวางกองฝกอบรมและกองการ
เจาหนาที่
๔. ความพึงพอใจของผูใชระบบบริหาร
จัดการฝกอบรม ไมนอยกวารอยละ 70
๕. สามารถบริหารจัดการหลักสูตรฝกอบรม/
สัมมนา/การจัดประชุมทางวิชาการใหกับ
บุคลากรโดยผานทางระบบบริหารจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑. รอยละของผูด ูแลและรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบรักษา
ความปลอดภัยบน Cloud Computing
ไดรับการฝกอบรม สัมมนาและ
การศึกษาดูงาน ไมนอยกวารอยละ 80

๑๗๔

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย
๒. เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบรักษา
ความปลอดภัยบน Cloud Computing
ของกรมทางหลวง และการปรับเปลี่ยน
ไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล
๓. เพื่อสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานระบบรักษาความปลอดภัยบน
Cloud Computing ทั้งในระดับบริหาร
และปฏิบตั ิงาน

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

๒. บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะ ความรู ความสามารถและ
ทักษะดานระบบรักษาความปลอดภัย
บน Cloud Computing ในเชิงลึกเพิ่ม
มากขึ้น

๑๗๕

