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บทที่ 1
บททั่วไป
การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิทั ล ของหน่ วยงานนั้ น นอกจากจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
หน่ วยงานแล้ ว ยั งต้องสามารถตอบสนองต่ อ นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิ ทั ล ของรัฐ บาลดั งที่ กำหนดไว้
ในแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศ เป้ าหมายหนึ่ งที่ น ำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้
ในหน่วยงานของรัฐ คือ การปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐและการให้บริการประชาชน
1.1

แนวคิดหลักและวิธีการศึกษา

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565-2566 นั้น นอกจากจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒ นาดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยังต้องมีการบูรณาการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในหน่วยงาน และต้องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายของหน่วยงาน
โดยเฉพาะในการปฏิ รูป ระบบการบริห ารงานภาครัฐ และการให้ บริการประชาชน เพื่ อเป็ น กรอบและ
แนวทางให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
หน่วยงานทั้งในระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อให้มีเนื้อหาสาระที่กระชับ มีความชัดเจนใน
เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย สามารถนำมาใช้เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน ทั้ง
ในเรื่องการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งต้องสามารถบูรณาการให้
เห็นภาพรวมของแผนงานและแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินงาน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของกรมทางหลวง
จึงกำหนดวิธีดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ.2565-2566 แสดงดังรูปที่ 1-1
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ทบทวน ศึกษา และสำรวจ
ปัจจัยภายใน
ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ

ยกร่างแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทลั

จุดแข็ง (Strength)

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
 การบริหารและโครงสร้างหน่วยงาน

จุดอ่อน (Weakness)

ข้อมูลด้าน DE

โอกาส (Opportunity)

 แผนปฏิบัติราชการ
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปัจจุบัน
 ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการด้าน
DE เช่น การบริหารจัดการและดูแล
DE นโยบายด้าน DE เป็นต้น
 ทักษะ ความรู้ของบุคลากรด้าน DE
ฉบับเต็ม

แผนปฏิบตั ิการดิจทิ ัลฉบับร่าง
สถานภาพด้าน DE
ทิศทางของการพัฒนา
แผนงาน
โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
กรอบงบประมาณ

SWOT Analysis

ภัยคุกคาม (Threat)

สัมมนาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบตั ิการดิจิทัล

กำหนดเป้าหมาย/

นำเสนอสถานภาพด้าน DE
นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการดิจิทลั
รับฟังความคิดเห็น

วิสัยทัศน์ (VIsion)

ปัจจัยภายนอก
 กรอบนโยบายด้าน DE ของชาติ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของชาติ
 กฎหมายด้าน DE, กฎหมายด้าน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 แนวโน้มการพัฒนาด้าน DE (DE
Trend and Roadmap)

การสำรวจ
 ระบบงานสารสนเทศปัจจุบัน
 สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ
 สถาปัตยกรรมเครือข่ายและความ
มั่นคงปลอดภัย
 ระบบข้อมูลและการใช้งาน
 รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 ความต้องการด้าน DE
 บุคลากรด้าน DE

พันธกิจ (Mission)
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
เป้าหมาย (Goal)

ออกแบบเชิงหลักการ
สถาปัตยกรรมด้าน
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ความมั่นคงปลอดภัย
 ระบบข้อมูลและการ
เชื่อมโยง
 ระบบงานสารสนเทศที่
สนับสนุนภารกิจหลักและ
สนับสนุนงานบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/ ระยะเวลา งบประมาณ ดัชนี
โครงการ
DE
รุก

โครงการ…… 2565-2566
(Aggressive) โครงการ…… 2565-2566
1................ โครงการ…… 2565-2566
2................
โครงการ…… 2565-2566
รับ
(Defensive) โครงการ…… 2565-2566
1................ โครงการ…… 2565-2566
2................
โครงการ…… 2565-2566
ทดแทน
(Diversifying) โครงการ…… 2565-2566
1................ โครงการ…… 2565-2566
2................
โครงการ…… 2565-2566
บรรเทา
(Turnaround) โครงการ…… 2565-2566
1................ โครงการ…… 2565-2566
2................

….ล้านบาท
….ล้านบาท
….ล้านบาท

XXX
XXX
XXX

….ล้านบาท
….ล้านบาท
….ล้านบาท

XXX
XXX
XXX

….ล้านบาท
….ล้านบาท
….ล้านบาท

XXX
XXX
XXX

….ล้านบาท
….ล้านบาท
….ล้านบาท

XXX
XXX
XXX

แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 1-1 ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง
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จากรูปที่ 1-1 เป็ นแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิ บัติการดิจิทั ล กรมทางหลวง พ.ศ.2560-2564
ซึ่งจะเริ่มต้นจากการศึกษาสถานภาพและความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทั ลในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ผลการวิเคราะห์ทั้งสองปัจจัยจะถูกใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิทั ล และช่ วยกำหนด ยุ ท ธศาสตร์ด้ านเทคโนโลยี ดิ จิทั ล ของกรมทางหลวง รวมไปถึ ง
แผนงาน และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง ซึ่งแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล กรมทางลวง พ.ศ.2565-2566 ยังคงใช้แนวคิดนี้ในการจัดทำแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายในคือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กร ซึ่งเกิดจากภายในองค์กรเอง
การศึกษาส่วนนี้ประกอบด้วย
1.1.1.1 ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการศึกษาวิเคราะห์นี้ คือ
1) โครงสร้างองค์กร
2) บุคลากร
3) นโยบาย
4) แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ.2565-2566
5) แผนบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการทางหลวง
6) แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เป็นต้น
วิธีก ารดำเนิ น งานในส่ วนนี้ คื อ การศึ ก ษาจากเอกสาร และการสั ม ภาษณ์
ผู้บริหารระดับสูง
1.1.1.2 ข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการศึกษาวิเคราะห์นี้ คือ
1) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับก่อนหน้า
2) ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3) ประวัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านมา
วิ ธี ก ารดำเนิ น งานในส่ ว นนี้ คื อ การศึ ก ษาจากแผนปฏิ บั ติ ก าร และ/หรื อ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องหน่ วยงาน ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
แผนปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ฉบั บ ก่ อ นหน้ า รายงานผลการดำเนิ น การตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ฉบั บ ก่ อ นหน้ า และการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
การสำรวจหน่วยงาน เยี่ยมชมและสัมภาษณ์ หน่ วยงานส่วนย่อย การสำรวจด้วยแบบ
สำรวจ เช่น สถานภาพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน และสอบถามความพึงพอใจการในให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น
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1.1.1.3 ความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับภารกิจของกรมทางหลวง
การสำรวจความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทั ล เป็ นสิ่ งจำเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจาก
การปฏิบัติงานในปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
และประมวลผล ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลหลาย
อย่าง ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งผลการสำรวจความต้องการนี้จะถูกนำมาใช้เป็น
แนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนั บสนุนการบริหารจัดการ การปฏิ บัติงาน และ
การให้บริการตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป
1.1.2 การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายนอก คือ สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรจากภายนอกองค์กร
ซึ่งได้แก่ นโยบายและระเบียบเงื่อนไขต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่องค์กรสังกัด หรือ
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งจัดทำโดย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.) และแผนยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 2021 กระทรวงคมนาคม
(Digital Transport 2021) นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ประเทศที่ให้บริการแก่หน่ วยงานภาครัฐ โดยสำนั กงานพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
(สพร.) รวมทั้ ง แนวโน้ ม ของการเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี แ ละมาตรฐานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีดิจิทัล
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บทที่ 2
ภารกิจ นโยบาย และ โครงสร้างของหน่วยงาน
2.1

ลักษณะทั่วไปของกรมทางหลวง

กรมทางหลวงมีภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงให้มีโครงข่าย
สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับต่างประเทศ เสนอนโยบายและแผนพัฒนาทางหลวง ควบคุม
และดำเนินการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพั ฒ นา จัดทำมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับงานทาง พั ฒ นาบุ คลากรและ
เทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ งในระดั บ สากล ตลอดจนกำกั บ ตรวจตราควบคุ ม ทางหลวงและงานทางในความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวง
ทั่วประเทศ เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความมั่นคง และการป้องกันประเทศ
2.1.1 ตราสัญลักษณ์ของกรมทางหลวง

รูปที่ 2-1 ตราสัญลักษณ์ของกรมทางหลวง
ความหมายตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงเป็นลักษณะรูปกูบช้างและงาช้างคู่
สมัยก่อนช้างเป็นพาหนะในการเดินทางและช่วยในการสร้างทาง เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ช้างจึงวาง
งาลง สัญลักษณ์ดังกล่าวจึงใช้เป็นตราของกรมทางหลวงจนถึงปัจจุบัน
2.1.2 วิสัยทัศน์ของกรมทางหลวง (Vision)
“ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ”
2.1.3 พันธกิจของกรมทางหลวง (Mission)
2.1.3.1 พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เกิดความเชื่อมต่อ (Connectivity)
การเข้าถึง (Accessibility) และความคล่ องตัว (Mobility) ที่ สมบู รณ์ เพื่ อการ
ขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
2.1.3.2 ควบคุมดูแลระดับการให้บริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety)
บนทางหลวงให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อคุณภาพการให้บริการที่ดี
2.1.3.3 พั ฒ นาระบบบริ ห ารองค์ ก ร (Organization Management) ตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
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2.1.4 ค่านิยมของกรมทางหลวง (Core Value)
HIGHWAYS
H : HIGH PERFORMANCE
: สร้างสรรค์ผลงาน
I : INTELLIGENT TECHNOLOGY : ผสานงานเทคโนโลยี
G : GOOD KNOWLEDGE
: ด้วยความรู้ที่เหมาะสม
H : HONESTY
: ซื่อสัตย์
W : WORK SMART
: ปฏิบัติงานอย่างรู้รอบ
A : ACCOUNTABILITY
: รับผิดชอบต่อพันธกิจ
Y : YEAR-ROUND COMMITMENT : เกาะติดการให้บริการ
S : SYNERGY
: ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว
2.1.5 ยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบทางหลวงให้เชื่อมต่อ เข้าถึง และคล่องตัวเพื่อระบบ
การเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์สมดุลและสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและบำรุงรักษาระดับการให้บริการของระบบทางหลวงที่
รวดเร็ว ครอบคลุม และทันต่อสถานการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมและพัฒ นามาตรฐานความปลอดภั ยบนระบบทางหลวง
อย่ า งบู ร ณาการ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและลด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ก รตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เชื่ อ มโยงความสมดุ ล ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม
2.1.6 กลยุทธ์
2.1.6.1 พั ฒ นาและปรับ ปรุงระบบทางหลวง เพื่ อ สนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น
ประเทศ และภูมิภาค
2.1.6.2 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบทางหลวง เพื่ อ สนั บ สนุ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ
การท่องเที่ยว การค้าชายแดน และความมั่นคง
2.1.6.3 เพิ่มความคล่องตัวบนระบบทางหลวง และพัฒ นาการเชื่อมต่อการเดินทาง
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
2.1.6.4 พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการร่ ว มลงทุ น กั บ ภาคเอกชน การสำรวจ
ออกแบบ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
2.1.6.5 พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานและข้อกำหนด ด้านงานทาง ทั้งในด้านออกแบบ
ก่อสร้าง ควบคุม บำรุงรักษา ความปลอดภัย และให้บริการ
2.1.6.6 พั ฒ นาและส่ งเสริ ม การวิจั ย พั ฒ นา การสร้างนวัต กรรม การใช้ เทคโนโลยี
การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้าน
การพัฒนาระบบทางหลวง
2.1.6.7 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบทางหลวง
2.1.6.8 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติบนระบบทางหลวง
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2.1.6.9
2.1.6.10
2.1.6.11
2.1.6.12
2.1.6.13
2.1.6.14
2.1.6.15
2.1.6.16
2.1.6.17
2.1.6.18
2.1.6.19
2.1.6.20
2.1.6.21
2.1.6.22
2.1.6.23
2.1.6.24

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
สำหรับระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
พั ฒ นาและเพิ่มประสิท ธิภาพการดูแลรักษาภู มิทัศน์ ไหล่ท าง และทางเท้ า
รวมถึงการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคประชาชน
พั ฒ นาและส่ งเสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา การสร้างนวัต กรรม การใช้ เทคโนโลยี
การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้าน
การบำรุงรักษาและการให้บริการอื่นๆ บนระบบทางหลวง
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุบนระบบทางหลวง
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การลดอุ บั ติ เหตุ เพื่ อ เพิ่ ม ระดั บ ความปลอดภั ย และ
ลดอุบัติเหตุบนระบบทางหลวง
พั ฒ นาและเพิ่ มประสิ ทธิภาพการควบคุ มดู แลการใช้ และดำเนิ นการใดๆ ใน
เขตทาง ไหล่ทาง และทางเท้า รวมถึงการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางหลวงอื่นๆ
พัฒนาและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการศึกษาด้านกฏระเบียบ ค่านิยม
วินัย ด้านความปลอดภัยระบบทางหลวง
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจราจรและระบบควบคุมติดตามที่เกี่ยวข้อง
พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา การสร้ า งนวั ต กรรม การสร้ า งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการอำนวยความ
ปลอดภัยบนระบบทางหลวง
พัฒ นาและส่งเสริมการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร์รวมถึงการพัฒนา
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการพัสดุ การบริหารเครื่องจักร การประชาสัมพันธ์
และดำเนินการขององค์กร
พัฒ นาและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร
พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับการต่อยอด
องค์ความรู้และประสบการณ์ทำงาน
พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม รวมถึงการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางดำเนินงาน ให้ ทันต่อบริบทของ
สังคมโลก
พัฒ นาและส่งเสริม การจัด การข้อร้อ งเรียน การจัด การสิ่ง แวดล้อ ม การมี
ส่ว นร่ว มกับ ท้อ งถิ ่น และระบบบริห ารจัด การ บนพื ้น ฐานของระบบ
ธรรมาภิบาล
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2.2

โครงสร้างองค์กรของกรมทางหลวง

รูปที่ 2-2 โครงสร้างของกรมทางหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563)
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บทที่ 3

การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวง ปี พ.ศ.
2565-2566 จึงใช้ข้อมูลของการดำเนิน การศึกษา วิเคราะห์สถานภาพและปั จจัยต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของ กรมทางหลวง รวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงและแนวโน้ ม ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2560-2564 เป็นข้อมูลอ้างอิง ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1

สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวงในปัจจุบนั

สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง ประกอบด้วย สถานภาพด้านการบริหารจัดการ
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านระบบงานสารสนเทศ
ด้ านระบบเครื อ ข่ ายสื่ อ สาร ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการรองรับภาวะฉุกเฉิน สถานภาพของศูนย์ข้อมูล/ห้องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายทั้งหมดของกรมทางหลวง และการให้บริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร และสถานภาพด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมทางหลวง โดยสรุปได้ดังนี้
3.1.1 ด้านการบริหารจัดการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมทางหลวงได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่1 ดังนี้
1) จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
2) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง
3) พั ฒ นาระบบงานคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ าย รวมทั้ งให้ ค ำปรึ ก ษา แนะนำ หรื อ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปฏิบัติงานได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงกำหนดโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 6 กลุ่ม ตามรูปที่ 3-1

1

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. แหล่งที่มา : http://www.doh.go.th/content/page/page/8190, 13 เมษายน 2563
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
ส ส ศ

กลุ่มพัฒนาระบบงาน

กลุ่มนโยบายและบริหาร
ส ส ศ

กลุ่มบริการสารสนเทศ

กลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูล

กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

กลุ่มบริหารจัดการระบบความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปที่ 3-1 โครงสร้างการบริหารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง จำนวนบุ ค ลากรเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามโครงสร้ า งการบริ ห ารของศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ2 รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยเป็น
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพียง 41 คนเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย
นั ก วิช าการคอมพิ ว เตอร์ 31 คน เจ้ าพนั ก งานเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ 5 คน และพนั ก งานเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ 5 คน เมื่อคำนวณสัดส่วนระหว่างจำนวนบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
จำนวนบุคลากรของกรมทางหลวง3 คิดเป็นอัตราส่วน 60:12,646 หากพิจารณาเฉพาะบุคลากร
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง จะคิดเป็นอัตราส่วนเพียง 41: 12,646 หรือ 1 : 308 ซึ่ง
เป็นอัตราส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับอัตราส่วนบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่อบุคลากรทั้ง
องค์กรที่ ได้จากการสำรวจสำหรับ องค์ กรที่ มี ขนาดใหญ่ (จำนวนบุ ค ลากรเกิน 10,000 คน) มี
อัตราส่วนบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่อบุคลากรทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่ 1:404 และสำหรับองค์กร
ขนาดใหญ่ (จำนวนบุคลากรเกิน 1,000 คน) มีอัตราส่วนบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่อบุคลากร
ทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่ 1:825
กรมทางหลวง มีหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยหน่วยงานภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ใน
จั งหวั ด ต่ า งๆ นั้ น มี จ ำนวน 131 แห่ ง (สำนั ก ทางหลวง 18 แห่ ง แขวงทางหลวง 104 แห่ ง
ศูนย์สร้างทาง 5 แห่ง และศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน 4 แห่ง) ส่งผลให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง, จำนวนบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, 14 เมษายน 2563.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง, จำนวนบุคลากรของกรมทางหลวง (โดยประมาณ), 1 เมษายน 2563.
4 Site Staff, Ratio of IT Staff to Employees, http://www.workforce.com/2003/02/06/ratio-of-it-staff-to-employees,
6 February 2003.
5 Brad Kenny, IT Matters: IT Support Staff/ End User Ratio " Short of Ideal, http:/ / www.industryweek.com/ publicpolicy/it-matters-it-support-staffend-user-ratio-short-ideal, 19 September 2007.
2
3
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ที่มีอัตราบุคลากรที่จำกัด ไม่สามารถดูแลและให้บริการได้อย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการได้
อันเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมาก นอกจากนี้
การที่ กรมทางหลวงไม่มีตำแหน่ งนักวิชาการคอมพิ วเตอร์หรือเจ้าพนั กงานเครื่องคอมพิ วเตอร์
ประจำหน่วยงานภูมิภาค ทำให้ภาระหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหลายประการในหน่วยงานภูมิภาค
เป็นความรับผิดชอบของบุคลากรที่มีภารกิจหน้าที่อื่นๆ ที่อาจไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ทำให้เกิดข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน
ดั งนั้ น การเพิ่ ม อั ต รากำลั งบุ ค ลากรด้ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล หรื อ จั ด จ้ างหน่ ว ยงานจาก
ภายนอก สำหรับหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค จึงเป็นสิ่งที่กรมทางหลวงจำเป็นต้องดำเนินการ
อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กรมทางหลวงจำเป็น
ที่จะต้องวางแผนฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้
ทั น ต่ อ ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ดิ จิทั ล สามารถตอบสนองต่ อ ภารกิ จ ของศู น ย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและกรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ (ICT security) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การบริหารจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อให้การวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และเป็นไปตามเป้าประสงค์ กรมทางหลวงอาจมี
การกำหนดสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (functional competency) ที่ชัดเจนให้กับบุคลากรใน
แต่ละตำแหน่ง เพื่อให้สามารถวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรดีขึ้น
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3.1.2 ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์6
จากการสำรวจข้อมูลด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน
5 ปี (พ.ศ.2559-2563) พบว่า กรมทางหลวงมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรทั้ง
ส่ ว นกลางและภู มิ ภ าคในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง มี เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จำนวน 4,559 ชุ ด เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 623 เครื่อง เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) จำนวน
4,076 เครื่อง และอุปกรณ์สำรองไฟ จำนวน 2,216 เครื่อง ซึ่งปัจจุบันกรมทางหลวงมีบุคลากร
จำนวน 12,646 คน ทำให้มีสัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี จำนวน 1
เครื่อง ต่อ บุคลากร 3 คน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ดังนั้น กรมทางหลวงจึงต้องเร่งดำเนินการจัดหา/ทดแทน เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง ที่มีประสิทธิภาพและมีจำนวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
3.1.3 ด้านระบบงานสารสนเทศ7
ปัจจุบัน กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศสนับ สนุน การบริห ารจัด การ และสนับ สนุน
ภารกิจหน่วยงานภายใต้กรมทางหลวงหลากหลายระบบ เช่น ระบบบริหารจัดการระบบสำรวจ
ปริมาณจราจร ระบบรายงานอุบัติเหตุบ นทางหลวง (RIMS) บนอุปกรณ์พกพา ระบบติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง (MIS DOC) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เป็นต้น
เมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดของแต่ละระบบพบว่า แต่ละระบบมีความแตกต่างกันหลายด้าน
เช่น ด้า นกายภาพ คือ สถานที ่จัด เก็บ เครื่อ งคอมพิวเตอร์แ ม่ข่า ยอยู่ในห้อ งคอมพิวเตอร์ต าม
หน่วยงาน มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการแตกต่างกัน ความแตกต่างด้านเทคนิค เช่น
ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมภาษาที่ใช้พัฒ นา และกรอบวิธีการพัฒ นา
(Framework) และฐานข้อ มูล บางส่ว นที่อ าจมีค วามเกี่ย วข้อ งสอดคล้อ งกัน ก็แ ยกกัน อยู่ต าม
ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ลักษณะนี้ทำให้เกิดอุปสรรค ดังนี้
1) ความยุ่งยากในการดูแลบำรุงรักษาระบบ และการพัฒนาต่อยอด
2) จำเป็ น ต้ อ งมี บุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ มี ค วามรอบรู้ ห ลายอย่ า งเพื่ อ ดู แ ล
บำรุงรักษาระบบ และพัฒนาระบบงานต่อยอด ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับหน่วยงาน
ราชการ
3) ต้องจัดจ้างบริษัทเอกชนมาทำหน้าที่แทน (Outsource) เพราะบุคลากรไม่เพียงพอ
4) การรวมข้อมูล (Data Consolidate) ทำได้ยาก
5) เกิดปัญหาความสอดคล้องและน่าเชื่อถือ (Data Integrity) ในระบบที่ต้องนำข้อมูล
มาสรุปรวมเพื่อจัดทำรายงาน หรืออ้างอิง เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บหลายแหล่ง

จำนวนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง, http://ea.doh.go.th/dohea/modules.php?name=cmdg1&op=TA0101,
14 เมษายน 2563.
7
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวง พ.ศ.2560-2564
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3.1.4 ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร8
หน่วยงานส่วนกลางของกรมทางหลวง ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอาคารสำนักงานตั้งอยู่ 2 ฝั่งถนน ประกอบไปด้วยอาคารหลัก 43 อาคาร
เป็นอาคารที่อยู่บริเวณเดียวกันเพียงมีถนนคั่นกลาง ทำให้สามารถทำการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
ระหว่างอาคารได้ และในปัจจุบันได้มีการเชื่อมต่อระหว่างอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างอาคารเป็นการเชื่อมโยงแบบ 3 ระดับ โดยกำหนดให้
อาคารสุ ขุ ม วิ ท เป็ น แกนหลั ก ของระบบเครื อ ข่ า ย และกำหนดให้ อ าคารพหลโยธิ น อาคาร
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ และอาคารเฉลียว เป็นแกนรองของระบบเครือข่าย แต่ให้มีการ
เชื่อมโยงระหว่างอาคารสุขุม วิท กับอาคารพหลโยธิน และอาคารเฉลี ยว เท่ านั้น ที่ อัตราเร็ว 10
กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้สายนำสัญญาณแบบ Single Mode Fiber (SMF) ส่วนอาคารพหลโยธิน
อาคารสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ และอาคารเฉลียวจะเชื่อมโยงเข้าหากันแบบ Full Mesh ที่
อัตราเร็ว 10 กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้สายนำสัญญาณแบบ Single Mode Fiber (SMF) จากนั้นให้
อาคารพหลโยธิน อาคารสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบและอาคารเฉลียว เป็นตัวกระจายระบบ
เครือข่ายออกไปยังอาคารและชั้นต่างๆ ที่อัตราเร็ว 2 กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้สายนำสัญญาณแบบ
Multimode Mode Fiber (MMF) ส่วนระบบเครือข่ายภายในอาคารบางส่วนจะเชื่อมต่อจาก
ระบบเครือข่ายประจำชั้น ที่อัตราเร็ว 2 กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้สายนำสัญญาณแบบ Unchield
Twisted Pairs (UTP) ส่งผลให้ระบบเครือข่ายเป็นแบบ 4 ระดับในบางส่วน จากข้อมูลที่ได้รับ
พบว่ามีบางอาคารที่ยังไม่มีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย

8

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวง พ.ศ.2560-2564
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6Mbps

37หน่ วย

DOH Network
กรมทางหลวง
DOH-ISP
200Mbps

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
ส่วนเครืองจักรกล

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 3-2 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกรมทางหลวง
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ตามรูป ที่ 3-2 แสดงถึงการเชื่อ มโยงระบบเครือ ข่า ยระหว่างหน่ว ยงานต่างๆ ที่อ ยู่ใน
สังกัด กรมทางหลวง โดยทำการเชื่อ มโยงผ่านทางผู้ให้บ ริการเครือ ข่าย 2 ราย โดยเช่าใช้จาก
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) จำนวน 100 วงจรแต่ละวงจรเชื่อมต่อกับ หน่วยงานใน
ภูมิภ าคที่อัตราเร็ว 2 เมกะบิต ต่อวิน าที แต่มีค วามเร็วในการเชื่อมต่อ กลับ มาที่ก รมทางหลวง
จำนวน 1 วงจรที ่อ ัต ราเร็ว 18 เมกะบิต ต่อ วิน าที ส่ง ผลให้ใ นกรณีที ่ห น่ว ยงานภูม ิภ าค
ทุก หน่ว ยงานมีก ารปฏิบ ัต ิภ ารกิจ พร้อ มๆ กัน ในเวลาเดีย วกัน ระบบเครือ ข่า ยของภูม ิภ าค
จะเหลือความสามารถเพียง 180 กิโลบิตต่อวินาที หรือเป็นร้อยละ 18 ของประสิทธิภาพรวม
ของระบบ และส่วนที่ 2 เป็นการเช่าใช้จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)
จำนวน 37 วงจร แต่ละวงจรเชื่อมต่อกับหน่วยงานภูมิภาคที่อัตราเร็ว 2 เมกะบิตต่อวินาที แต่มี
ความเร็วในการเชื่อมต่อกลับมาที่กรมทางหลวงจำนวน 1 วงจรที่อัตราเร็ว 6 เมกะบิตต่อวินาที
ส่งผลให้ในกรณีที่ทุกหน่วยงานในภูมิภาคมีการปฏิบัติภารกิจพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน ระบบ
เครือ ข่ายของภูมิภ าคจะเหลือความสามารถเพียง 162 กิโลบิต ต่อ วิน าที หรือ เป็น ร้อ ยละ 16
ของประสิทธิภาพรวมของระบบ ดังนั้นจึงควรปรับอัตราส่วนการใช้วงจรสื่อสารแบบแบ่งกันให้
สูง ขึ ้น เพื ่อ ให้ส ามารถตอบสนองความต้อ งการในการปฏิบ ัต ิง านของหน่ว ยงานที ่อ าจอยู ่ที ่
ร้อยละ 25 – 30 ของประสิทธิภาพรวมของระบบ
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในสังกัดกรมทางหลวง ที่ทำ
การเชื่อมโยงผ่านทางระบบเครือข่ายของกระทรวงคมนาคม และผ่านทางระบบเครือข่ายของ
กรมทางหลวง สามารถแสดงได้ด ัง รูป ที ่ 3-3 แผนผัง ระบบเครือ ข่า ยของกรมทางหลวง
(Network Diagram)
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รูปที่ 3-3 แผนผังระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง (Network Diagram)
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จากรูปที่ 3-3 เห็นว่าหน่วยงานภูมิภาคมีการเชื่อมต่อเครือข่าย และเช่าใช้บริการเครือข่าย
จากผู้ให้ บริการเครือข่าย 2 แหล่ ง คือ บริษัท ที โอที จำกัด (มหาชน) (TOT) และบริษัท กสท
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) โดยสามารถแสดงการเข้าใช้เครือข่ายของหน่วยงานในภูมิภาค
ได้ตามตารางที่ 3-1 ดังนี้
ตารางที่ 3-1 การเข้าใช้บริการเครือข่ายของหน่วยงานภูมิภาค
ผู้ให้บริการเครือข่าย
ลำดับ
หน่วยงาน
TOT
CAT
(ขนาด 2 Mb) (ขนาด 2 Mb)
1 สำนักงานทางหลวง
18 แห่ง
2 แขวงทางหลวง
70 แห่ง
35 แห่ง
3 ศูนย์สร้างทาง
4 แห่ง
1 แห่ง
4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน
3 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
5 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง
6 ส่วนเครื่องจักรกล
1 แห่ง
7 ส่วนบริหารเครื่องจักรกล (แจ้งวัฒนะ)
1 แห่ง
8 ส่วนเครื่องจักรกล
2 แห่ง
รวม
100 แห่ง
37 แห่ง
หน่วยงานภูมิภาคบางหน่วยงานมีการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมผ่านทาง
ระบบ ADSL หรือระบบ FTTx โดยขอใช้บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่น
โดยไม่มีการทำ Virtual Private Network ซึ่งทำให้ไม่มีความปลอดภัยเมื่อมีการเชื่อมโยงเข้ากับ
ระบบเครื อ ข่ า ยร่ ว มหรื อ ผ่ า นทางหน่ ว ยงานอื่ น ๆ เช่ น ผ่ า นเครื อ ข่ า ยของกระทรวงคมนาคม
เนื่องจากเป็นเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกับหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงคมนาคม
นอกจากนี้ยังมีระบบเครือข่ายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ โดยตรง
เนื่องจากเป็นระบบเครือข่ายเฉพาะทาง ที่แต่ละหน่วยงานได้ทำการจัดสร้างขึ้นเพื่อตอบสนอง
ภารกิจของหน่วยงานที่มีการใช้งานที่แตกต่างของแต่ละหน่วยงาน
3.1.5 ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง9
ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศกรมทางหลวงมี ก ลุ่ ม บริ ห ารจั ด การระบบความปลอดภั ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งดูแลนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ดูแลอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และมีการร่วมทำแผนสำรองฉุกเฉินด้านสารสนเทศ มีกลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายที่ดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่าย เช่น อุปกรณ์สวิตช์ อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีและ
บุกรุกเครือข่าย อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเครือข่าย เป็นต้น โดยสรุปได้มีการเตรียมความ
พร้อมและการป้องกันไว้ดังนี้
1) มีการออกบันทึกเวียนแจ้งเตือนเมื่อมีภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์เกิดขึ้น
2) มี อุป กรณ์ ป้องกัน ภั ยคุก คามในระบบเครือข่ายหลายชนิ ดโดยสังเขป คือ อุป กรณ์
9
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ป้องกันการโจมตีเครือข่าย อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย อุปกรณ์ตรวจสอบสถานะ
เครือข่าย อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บ Log และอุปกรณ์
เชื่อมต่อเครือข่ายผ่านทางเข้า Web Browser แต่กรมทางหลวงมีงบประมาณค่อนข้าง
จำกัดในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
3) มีแผนสำรองฉุกเฉินด้านสารสนเทศในการรับมือสถานการณ์ ต่างๆ โดยมีแผนหลัก
2 แผน คือ แผนอัคคี ภัยและแผนไฟฟ้าดับ มี การกำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานชัดเจน มีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่กำหนด
4) มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยใช้กรอบ ISO 27002 ในการทำเอกสาร มีการปรับปรุงตามระยะเวลา
ที่กำหนด
5) สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป พบว่า บางหน่วยงานยังมีการใช้งานระบบปฏิบัติการเก่าที่
ทางบริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตและยุติการปรับปรุงแล้ว เช่น Window XP, Window 7
โดยสาเหตุ ที่ ยั งคงใช้ ระบบปฏิ บั ติ ก ารเดิ ม เนื่ อ งจากบางระบบงานของกรมทางหลวง
จำเป็นต้องใช้งานในระบบปฏิบัติการเก่า หากปรับเปลี่ยนเป็นระบบปฏิบัติการใหม่แล้วจะ
ทำให้ไม่สามารถใช้ระบบงานดังกล่าวได้
ในส่วนเว็บไซต์ที่เป็นทางการของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) อยู่ในระดับที่เรียกว่า
ไม่ ป ลอดภั ย ซึ่ งหมายความว่ า เว็ บ ไซต์ ไม่ ได้ ใช้ ก ารเชื่ อ มต่ อ แบบส่ ว นตั ว ผู้ อื่ น สามารถดู ห รื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ผู้ใช้งานรับส่งผ่านเว็บไซต์นี้ ในทางเทคนิค หมายถึง ข้อมูลที่รับส่งโดยผ่าน
เว็บไซต์นี้ไม่มีการเข้ารหัส (Encryption) ซึ่งมีความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดได้
กรมทางหลวงมี แ ผนและดำเนิ น การกระจายและทดแทนเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ส ำหรั บ
ปฏิบัติงาน (Desktop Computer) รุ่นใหม่ไปยังหน่วยงานต่างๆ แต่กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งาน ทำให้มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเข้ามาใช้งานในระบบเครือข่ายของ
กรมทางหลวง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของมัลแวร์ต่างๆ ได้ รวมทั้งผู้ใช้งานยังไม่
ค่อยตระหนักถึงความปลอดภัยของการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ถึงแม้ว่า
กรมทางหลวงได้ประกาศและใช้แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศแล้ว
กรมทางหลวงมี “แผนสำรองฉุกเฉินจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจ
เกิดกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (IT Contingency Plan)” ประมาณปี พ.ศ. 2553 และมีการ
ปรับปรุงเป็นลำดับ มีการระบุกลุ่มงาน แผนการ และขั้นตอนในการรับมือ โดยมีการควบคุมความ
เสี่ยงและกำหนดข้อควรปฏิบัติในการรับมือเพียง 2 กรณีเท่านั้นคือ เหตุอัคคีภัย และเหตุไฟฟ้าดับ
แต่ขาดช่วงในการซ้อมแผนดังกล่าว
3.1.6 สถานภาพของศูนย์ข้อมูล/ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมดของกรมทางหลวง10
จากการสำรวจสถานภาพของศูนย์ ข้อมูล /ห้องคอมพิ วเตอร์แม่ ข่ายของกรมทางหลวง
พบว่า กรมทางหลวงมีศูนย์ข้อมูล/ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมกันทั้งหมด 8 แห่ง ดังนี้
1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
10
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3) สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
4) สำนักบริหารบำรุงทาง
5) สำนักมาตรฐานและประเมินผล
6) สำนักอำนวยความปลอดภัย
7) สำนักแผนงาน
8) สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
ในส่วนของศูนย์ข้อมูล/ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบ
ไฟฟ้ าสำรองทั้ ง UPS และเครื่องกำเนิ ด ไฟฟ้ า การเชื่อมต่อเครือข่ายของกรมทางหลวงเข้ากับ
กระทรวงคมนาคมผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 2 บริษัท คือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT)
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ผู้ใช้งานสามารถทำงานจากระยะไกลโดย
การใช้ Virtual Private Network (VPN) เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศมี ก ารสำรองข้ อ มู ล อย่ างสม่ ำเสมอ นอกจากนี้ Data Center ของศู น ย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศยังใช้เป็น Disaster Recovery Site (DR-site) ของบางระบบอีกด้วย
เนื่ อ งจากกรมทางหลวงมี ศู น ย์ ข้ อ มู ล /ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์แ ม่ ข่ า ยกระจายอยู่ อี ก 7 แห่ ง
นอกเหนือจากที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร สำนักแผนงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ สำนักอำนวย
ความปลอดภัย สำนักบริหารบำรุงทาง สำนักมาตรฐานและประเมินผล โดยใน 7 แห่งนี้มีเพียง 1
แห่งที่มีความพร้อมในการทำ DR-site คือ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สำหรับหน่วยงาน
ที่เหลือได้แก่ สำนักอำนวยความปลอดภัยได้ทำการ Backup ข้อมูลไปบน Government Cloud
ซึ่งให้บริการอยู่ที่สำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำหรับหน่วยงานที่เหลือมีเพียงการ
สำรองข้อมูล แต่ไม่ได้ทำ DR-site
3.1.7 การให้บริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร11
การบู ร ณาการข้ อ มู ล คื อ การใช้ ง านข้ อ มู ล ร่ ว มกั น กรมทางหลวงเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี
หน่วยงานย่อยจำนวนมาก และหน่วยงานเหล่านี้จะมีการทำงานที่สอดรับกันทุกหน่วยงาน เช่น
สำนักแผนงาน เมื่อการกำหนดก่อสร้างถนนสายใหม่ ต้องส่งข้อมูลสำนักงานอื่นดำเนินการต่อ เช่น
สำนักอำนวยความปลอดภัย สำนักสำรวจและออกแบบ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น
จากผลการศึกษาสถานภาพการให้บริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งมีทั้งการ
รับเข้าและส่งข้อมู ลออก สามารถแบ่งการให้บริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ ยนข้อมู ลได้เป็ น
2 ระดับ คือ ระหว่างหน่วยงานย่อยในกรมทางหลวง และหน่วยงานภายนอกกับกรมทางหลวง
การให้บริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานย่อยในกรมทางหลวง
ให้มีประสิทธิภาพนั้น ขอให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นไว้ดังนี้
1) การบู ร ณาการข้ อ มู ล หากเป็ น ในระดั บ หน่ ว ยงานย่ อ ยในกรมทางหลวงที่ มี
กระบวนงานต่อเนื่องหรือสนับสนุนกัน ก็สามารถออกแบบเป็นระบบสารสนเทศเดียวกัน
ได้ โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ในลักษณะนี้ต้องเกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นพร้อมกัน
ของหน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน และพัฒนาฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้งานร่วมกัน
2) ในกรณีการพัฒนาระบบสารสนเทศเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
11
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ระบบสามารถทำได้ โดยผ่ า นระบบบริ ก ารข้ อ มู ล เช่ น Web-service หรื อ Service
Oriented Architecture (SOA) ซึ่งกรมทางหลวงจะจัดเตรียมขั้นตอนในการพัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลไว้
3.1.8 สถานภาพด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมทางหลวง12
จากการสำรวจและวิเคราะห์พบว่า กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีและ
ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศในการทำงานเป็นหลัก ทั้งนี้เป็นเพราะกรมทางหลวงมีเส้นทางถนนที่ต้อง
รับผิดชอบมากกว่า 60,000 กิโลเมตร ซึ่งนอกจากถนน ยังมีทรัพย์สินทางราชการมากมายที่ต้อง
ดูแลรับผิดชอบ จึงต้องการข้อมูลต่างๆ ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เช่น งานวางแผนก่อสร้างทาง
สะพาน งานซ่อมบำรุงรักษา งานอำนวยความปลอดภัย อีกทั้งยังต้องให้บริการประชาชนและ
ผู้ใช้งานทางหลวง จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริการ เช่น ข้อมูลภัยพิบัติ ข้อมูล
สภาพการจราจร
แต่เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของกรมทางหลวงมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์
ซึ่ งแต่ ล ะหน่ วยงานก็ มี พั น ธกิ จที่ แ ตกต่ างกั น จึ งส่ งผลให้ ก รมทางหลวงมี เทคโนโลยีด้ านระบบ
ภู มิ ส ารสนเทศที่ ต่ า งกั น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า น
ภูมิสารสนเทศก็กระจายกันอยู่ตามหน่วยงาน มีการบูรณการภูมิสารสนเทศเพียงบางส่วน ทำให้เกิด
ความยากและความซับซ้อนในการบริหารจัดการระบบและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
จากการสำรวจและวิเคราะห์ระบบและข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรมทางหลวง สามารถ
สรุปได้ดังนี้
3.1.8.1 สำนักแผนงาน
มี ภ ารกิ จ หลั ก คื อ จั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนการปฏิ บั ติ ร าชการของ
กรมทางหลวง งานศึกษาและพัฒนา เพื่อกำหนดโครงข่ายและมาตรฐานทางหลวง งาน
ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการรวมทั้งการประเมินผลโครงการ
ก่อสร้างทาง
1) ระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet)
สำหรับเก็บข้อมูลการก่อสร้างและความก้าวหน้าของงานก่อสร้างเพื่อติดตาม
แผนงานพัฒนาทางหลวง
 ข้อมูลแผนงานพัฒนาทางหลวง
 ข้อมูลการก่อสร้าง
2) ระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง (HRIS)
สำหรั บ เก็ บ ข้ อ มู ล ประวัติ แ ละรายละเอี ย ดต่ างๆ ของสายทางในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวง
3.1.8.2 สำนักบริหารบำรุงทาง
มี ภ ารกิ จหลั ก คื อ งานบำรุ งรั ก ษาทางหลวง เช่ น งานบำรุ งปกติ (Routine
Maintenance) คือ งานดูแลรักษาทางหลวงทั้งโครงข่าย (มากกว่า 60,000 กิโลเมตร) ที่ต้อง
12
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ดำเนิ นการเป็ นประจำสม่ ำเสมอต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้ทางหลวงสามารถใช้งานได้ดี
ป้องกันไม่ให้ทางหลวงเสื่อมสภาพก่อนเวลาที่เหมาะสม งานบำรุงตามกำหนดเวลา (Periodic
Maintenance) คือ งานที่ดำเนินการเมื่อถึงกำหนดเวลา เพื่อยืดอายุบริการและเสริมความ
แข็งแรง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ (Special Maintenance and Rehabilitation) คือ งาน
ซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงที่ชำรุดเสียหายและมีปริมาณมากกว่าที่จะทำการซ่อมด้วยงาน
บำรุงปกติได้ โดยเฉพาะเส้นทางที่ไม่ได้รับการบำรุงตามกำหนดเวลา จะเกิดความเสียหายขึ้น
อย่างรวดเร็วทำให้ต้องดำเนินการด้วยงานบำรุงพิเศษหรือบูรณะ
1) ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet)
สำหรับเก็บข้อมูลประวัติและรายละเอียดต่างๆ เช่น หมายเลขทางหลวงของ
สายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
2) ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน (EMS)
สำหรับเก็บข้อมูลและตรวจสอบรายงานสภาพการจราจร รายงานเหตุการณ์
ภัยพิบัติ รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางเลี่ยง
3) ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอกเขตทาง
สำหรับเก็บข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางของสายทางในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวง
3.1.8.3 สำนักอำนวยความปลอดภัย
มีภ ารกิจ งานหลัก คือ วางแผน สำรวจและวิเ คราะห์เ พื ่อ แก้ไขปัญ หา
การจราจรบนทางหลวง ศึกษา พัฒนา จัดทำมาตรฐานและสัญญาณควบคุมการจราจร
ที่ใช้กับงานทาง และกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
การลดอุบ ัติเหตุแ ละเพิ ่ม ความปลอดภัย ในเขตทางหลวง ตลอดจนการให้ค ำปรึก ษา
เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการอำนวยความปลอดภัย และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1) ระบบ CCTV ปริมาณจราจร
สำหรับสำรวจข้อมูลการจราจร ทั้งช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาล ในสายทาง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
2) ระบบข้อมูลอุบัติเหตุ (HAIMS)
สำหรับ รายงานอุ บั ติ เหตุ แขวงทางหลวง โดยจะกรอกรายงานเฉพาะ
สายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3) ระบบสารสนเทศปริมาณจราจรบนทางหลวง (TIMS)
ข้อมู ลการสำรวจปริม าณจราจรบนทางหลวงและการบู รณาการระบบ
ฐานข้อมูลจราจรที่มีอยู่ เพื่อใช้งานภารกิจบริหารจัดการของกรมทางหลวง
4) ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (HSMS)
การบู รณาการฐานข้ อ มู ล ด้ านงานทางที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานอำนวยความ
ปลอดภัย
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3.1.8.4 สำนักก่อสร้างสะพาน
มีภารกิจงานหลักคือ กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง บูรณะ
และบำรุงรักษาสะพาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1) ระบบบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน (BMMS)
สำหรับเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลประเภทสะพาน สภาพสะพาน อายุ
สะพาน รวมถึงการค้นหาสะพาน
2) ระบบติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะพานและบูรณะสะพาน (IWIP)
สำหรับเก็บข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะพานและ
บูรณะสะพานที่ดำเนินงานตามแผน และดำเนินงานช้ากว่าแผน
3.1.8.5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีภารกิจงานหลักคือ จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมทางหลวง พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม และ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
1) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานบริการทางหลวง (DOH to Travel)
สำหรั บ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการคมนาคม ซึ่ งมี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ด้ านการคมนาคมแก่ บุ ค ลากรในภาคส่ วนต่ างๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป เช่น การให้บริการสอบถามระยะทาง การวิเคราะห์
เส้นทางเพื่อเดินทาง สถานที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น
3.2

วิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม และศั ก ยภาพด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของกรมทางหลวง
(SWOT Analysis)13
3.2.1 บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ภายในองค์กร
กรมทางหลวงเป็นอีกองค์กรหนึ่งของรัฐที่ตระหนักถึงการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยใน
การบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการแก่สาธารณะ มีระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศสำหรับ รองรั บ การปฏิ บั ติ งานต่ างๆ โดยกรมทางหลวงมี ก ารจั ด ตั้ งศู น ย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นองค์กรกลางในการดูแลบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ของกรมทางหลวง
จากการศึกษาสถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง การเข้าสัมภาษณ์ รวมไป
ถึงการจัดสัมมนาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทาง
หลวง (SWOT Analysis) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 สามารถวิเคราะห์และประเมินออกเป็นจุด
แข็ง จุดอ่อน แบ่งตามองค์ประกอบต่างๆ ได้ดังแสดงในตารางที่ 3-2

13

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวง พ.ศ.2560-2564
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ตารางที่ 3-2 วิเคราะห์และประเมิน ปัจจัยภายใน วิเคราะห์และประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อได้เปรียบ และ
ข้อเสียเปรียบ (S จุดแข็ง , W จุดอ่อน)
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
จุดอ่อน/ปัญหา
ปัจจัยด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/  กรมทางหลวงมีระบบ
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนมี
ซอฟต์แวร์
สารสนเทศหลายระบบสำหรับ
คุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือไม่มี
รองรับภารกิจ
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถ
รองรับภารกิจของหน่วยงานได้
 มีซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่
เพียงพอ หรือไม่ครอบคลุมต่อการ
ใช้งาน
ปัจจัยด้านโครงข่ายการ
 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทุก  ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงส่วนกลาง
สื่อสาร
เครื่องสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย และหน่วยงานภูมิภาคไม่มี
ของหน่วยงานได้
ประสิทธิภาพและขาดเสถียรภาพ
ไม่สามารถตอบสนองการทำงาน
และความต้องการของบุคลากรกรม
ทางหลวงได้เต็มที่
 หน่วยงานภูมิภาคหลายแห่งยังไม่มี
โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายที่ดี
 จุดบริการเครือข่ายไร้สายไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน
ปัจจัยด้านบุคลากร
 ผู้ใช้งาน
 บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญ  บุคลากรทั่วไป ขาดความรู้พื้นฐาน
ของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
รวมถึงความสำคัญของระบบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลกลาง และการ
 บุคลากรไม่มีความเข้าใจในนโยบาย
เชื่อมโยงข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน
 มีการจัดการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรแต่
ไม่เพียงพอและเป็นหลักสูตรที่ไม่
ครอบคลุมต่อความต้องการ
 มีจำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยี
 ผู้ดูแลบำรุงรักษางาน  บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
ดิจิทัล ไม่เพียงพอต่อการรองรับ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
มีความตั้งใจในการพัฒนาและ
ภารกิจและให้บริการแก่บุคลากรใน
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
หน่วยงานภูมิภาค
ดิจิทัล สำหรับพัฒนาองค์กร
 มีเครือข่าย ICT Agent ประจำ  บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
หน่วยงานภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่ บางส่วนยังขาดความรู้ความสามารถ
ประสานงานด้านเทคโนโลยี
เชิงลึก
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
ดิจิทัล กับหน่วยงานใน
ส่วนกลาง

จุดอ่อน/ปัญหา
 หน่วยงานภูมิภาคหลายหน่วยงาน
ไม่มี ICT Agent หรือมีแต่เป็น
บุคลากรที่มีความรู้ไม่ตรงสายงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งไม่มี
ตำแหน่งและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
 ขาดงบประมาณ และแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่ชัดเจน
 ผู้บริหาร
 ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญ  ผู้บริหารยังขาดความพยายามใน
การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างเป็นระบบ
รวมถึงความสำคัญของระบบ
ฐานข้อมูลกลาง และการ
เชื่อมโยงข้อมูล
 ผู้บริหารสนับสนุนการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนากรมทาง
หลวง
ปัจจัยด้านข้อมูล
 เป็นเจ้าของข้อมูล รวมถึงเป็น  ศูนย์ข้อมูลสำรองที่รองรับการเกิด
อุบัติภัยเฉพาะบางระบบเท่านั้น
เจ้าของโครงสร้างพื้นฐานที่
สามารถรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
(primary data) เกี่ยวกับ
ทางหลวง การจราจร อุบัติเหตุ
ฯลฯ ทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยัง
มีหน่วยงานและบุคลากรที่
สามารถที่จะรายงานข้อมูลบน
ทางหลวงทั่วประเทศได้อย่าง
รวดเร็ว
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์  มีนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แต่
ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง
ขาดแนวทางปฏิบัติและการบังคับใช้
ที่ชัดเจน
 การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ขาดการ
วางแผนและออกแบบระบบที่ดี ทำ
ให้ไม่มีความเป็นเอกภาพ รวมทั้งมี
การพัฒนาซ้ำซ้อน
 การพัฒนาระบบงานต่างๆ ขาดการ
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ

ปัจจัยด้านงบประมาณ

 หน่วยงานบางส่วนมีเงินเหลือ
จ่ายที่สามารถนำมาใช้ในการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้

ปัจจัยด้านสถานที่

 มีสำนักงานและศูนย์ต่างๆ ของ
หน่วยงานกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ ซึ่งสามารถเลือกใช้เป็น
Disaster Recovery Site ได้ใน
อนาคต

จุดอ่อน/ปัญหา
มีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานผู้ใช้งาน
ระบบกับผู้ออกแบบ โดยอย่างยิ่ง
จากหน่วยงานภูมิภาค ในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
 ไม่มีแผนบำรุงรักษา ทั้งในส่วนของ
ระบบสารสนเทศและฮาร์ดแวร์ที่
ชัดเจน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
 ไม่มีการกำหนดบทบาท และหน้าที่
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์
ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานของ
กรมทางหลวงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ
 มีสำนักงานและศูนย์ต่างๆ ของ
หน่วยงาน กระจายอยู่ทั่วประเทศ
ทำให้การบริหารจัดการยาก
 มีหน่วยงานบางส่วนอยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ทำให้การบริการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ไม่ครอบคลุมและมี
ค่าใช้จ่ายที่มากยิ่งขึ้น
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3.2.2 บทวิเคราะห์ ส ถานภาพด้ า นเทคโนโลยีดิจิทั ล ขององค์กรที่ เกี่ ยวข้ องกั บ หน่ วยงาน
ภายนอก รวมทั้ งปั จจัยหรืออิท ธิพ ลจากภายนอก ที่มีผ ลกระทบต่อด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ขององค์กร
การออกแบบและดำเนิ น การทางด้ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล นั้ น นอกจากจะต้ อ งคำนึ งถึ ง
สถานภาพและศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อันเป็นปัจจัยภายในองค์กรแล้ว ยังจำเป็นต้องมี
การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ภายนอกต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ ของกรมทางหลวงด้ ว ย เพื่ อ ให้ ก าร
ออกแบบระบบ หรือการกำหนดนโยบายต่างๆ มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าต่อ
การลงทุนในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
การวางแผน แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวงนี้ ได้มีการวิเคราะห์โอกาสและ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย
เช่น รัฐบาลและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง นโยบายและข้อกำหนดต่างๆ ในแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านเทคโนโลยี ดิ จิทั ล เพื่ อให้ แ ผนการด้านเทคโนโลยีดิ จิทั ล มี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละสามารถ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลจากการประเมินโอกาสและผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอก แบ่งตามองค์ประกอบต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3-3
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ตารางที่ 3-3 ผลการประเมินโอกาสและภัยคุกคาม แบ่งตามองค์ประกอบหลักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ภายนอก (O โอกาส , T ภัยคุกคาม)
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
โอกาส
ภัยคุกคาม
หน่วยงานภายนอกที่
 ความต้องการบุคลากรด้าน
 การขับเคลื่อนเรื่องเทคโนโลยี
เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีดิจิทัล ของภาคเอกชน
ดิจิทัลและการบูรณาการข้อมูล
ที่ให้ค่าตอบแทนได้สูงกว่าภาครัฐ
ภาครัฐจากนโยบายของรัฐบาล
 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมี
บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ของภาครัฐ ทั้งในส่วนของการ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติ
รวมทั้งให้คำปรึกษาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้าน
e-Government
 รัฐบาลมีวิสัยทัศน์และให้
ความสำคัญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
มีนโยบายที่สนับสนุนงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล มากขึ้น
 มีการจัดทำคู่มอื ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำมาตรฐานเพื่อการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ
ปัจจัยและข้อกำหนดใน
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เศรษฐกิจและสังคม
ไทย สร้างความตระหนักและ
เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยกรมทางหลวงสามารถ
จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ
กรมทางหลวงเพื่อให้การ
ดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นระบบและตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับกระทรวง
และประเทศได้ดียิ่งขึ้น

27

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
โอกาส
ภัยคุกคาม
มาตรฐาน ข้อกำหนด
 ระเบียบและกฎหมายด้าน
 กฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ยัง
กฎระเบียบ และกฎหมาย
เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยให้การ
ไม่ครอบคลุมและไม่ทันต่อการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
ดิจิทัล ของกรมทางหลวง
 ระเบียบราชการบางข้อในปัจจุบัน
ดำเนินการได้สะดวกขึ้นโดย
ที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการปรับ
เงื่อนไขบางส่วนสามารถอ้างอิง
กระบวนการทำงาน และการปรับ
กับข้อกำหนด กฎระเบียบตามที่
ไปสู่องค์กรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ
กฎหมายที่กำหนด
 ระเบียบราชการไม่เอื้อต่อการ
จัดหาอุปกรณ์ให้สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ค ว าม ก้ า ว ห น้ าท างด้ าน  มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัล ทีร่ วดเร็ว ทำให้
เทคโนโลยีดิจิทัล ใหม่ๆ ที่
ต้องพัฒนาปรับปรุงระบบ
สามารถนำมาใช้สนับสนุนการ
เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างต่อเนื่อง
ทำงานและงานบริการของกรม
ทางหลวงได้
 ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัย
 เทคโนโลยีใหม่ๆ มีประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศมีเพิ่มขึน้
สูง ราคาถูกลง สามารถ
บูรณาการเข้าด้วยกันได้ง่ายขึ้น
 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย สามารถ
ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรกรมทางหลวงได้
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3.2.3 วิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล ภายในองค์กรในภาพรวม
จากการศึกษาสถานภาพระบบสารสนเทศกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน แบ่งตามองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใน รวมไปถึงโอกาสและผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอกต่างๆ สามารถสรุปประเด็นสำคัญของการวิเคราะห์ SWOT และนำมาสร้างเป็น
SWOT Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้
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ตารางที่ 3-4 สรุปการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จาก SWOT Matrix
S1:
S2:
จุดแข็ง/จุดอ่อน

S3:
S4:
S5:
S6:

โอกาส/ภัยคุกคาม

O1:
O2:

O3:
O4:
O5:
O6:
O7:

โอกาส (Opportunities)
การขับเคลื่อนเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐจาก
นโยบายของรัฐบาล
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐ ทั้งในส่วนของการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติ การจัดทำ
มาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งให้
คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน e-Government
รัฐบาลมีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมี
นโยบายสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มากขึน้
การมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เป็น
กรอบในการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเป็นระบบและ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ทั้งในระดับกระทรวงและประเทศ
มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้
สนับสนุนการทำงานและงานบริการของกรมทางหลวงได้
เทคโนโลยีใหม่ๆ มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกลง สามารถบูรณาการเข้า
ด้วยกันได้ง่ายขึ้น
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอสิกส์ทมี่ ีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถ
นำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้
ภัยคุกคาม (Threats)

S7:
S8:
S9:

จุดแข็ง (Strengths)
ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบฐานข้อมูลกลาง การ
เชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
กรมทางหลวง
บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงความสำคัญของระบบ
ฐานข้อมูลกลาง และการเชื่อมโยงข้อมูล
กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศหลายระบบสำหรับรองรับภารกิจ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความตั้งใจในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล สำหรับพัฒนาองค์กร
มีเครือข่าย ICT Agent ประจำหน่วยงานภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่ประสานงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล กับหน่วยงานในส่วนกลาง
เป็นเจ้าของข้อมูล รวมถึงเป็นเจ้าของโครงสร้างพืน้ ฐานที่สามารถรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
(primary data) เกี่ยวกับทางหลวง การจราจร อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยัง
มีหน่วยงานและบุคลากร ที่สามารถที่จะรายงานข้อมูลบนทางหลวงทั่วประเทศได้อย่าง
รวดเร็ว
มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง
หน่วยงานบางส่วนมีเงินเหลือจ่ายที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้
มีสำนักงานและศูนย์ต่างๆ ของหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเลือกใช้เป็น
Disaster Recovery site ได้ในอนาคต

กลยุทธ์เชิงรุก (S,O)
(1) การนำเทคโนโลยีด้าน Data Analytics มาใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและ
การทำงานของกรมทางหลวง (S6-O5)
(2) วางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานตามภารกิจ (S3-O3,4,5,6)
(3) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการให้บริการของกรมทางหลวง (S3,6-O5O6)

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S,T)

W1:
W2:
W3:
W4:
W5:
W6:
W7:
W8:
W9:
W10:
W11:

จุดอ่อน (Weakness)
ไม่มีศูนย์ข้อมูลสำรองที่รองรับการเกิดอุบัติภัย รวมถึงไม่มีการบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครือข่ายเชื่อมโยงส่วนกลางและหน่วยงานภูมิภาคไม่มีประสิทธิภาพและขาด
เสถียรภาพ ไม่สามารถตอบสนองการทำงานและความต้องการของบุคลากรกรมทางหลวงได้เต็มที่
หน่วยงานภูมิภาคหลายแห่งยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายที่ดี
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บางส่วนยังขาดความรู้ความสามารถเชิงลึก
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เพียงพอต่อการรองรับภารกิจและให้บริการในหน่วยงานภูมิภาค หน่วยงานภูมิภาค
หลายหน่วยงาน ไม่มี ICT Agent หรือมีแต่เป็นบุคลากรที่มีความรู้ไม่ตรงสายงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งไม่มี
ตำแหน่งและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากรทั่วไป ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขาดงบประมาณ และ แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ชัดเจน รวมทั้งขาดหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่บุคลากรทั่วไป
งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ software ลิขสิทธิ์ที่สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ขาดการวางแผนและออกแบบระบบที่ดี ทาให้ไม่มีความเป็นเอกภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา
ซ้ำซ้อน ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานผู้ใช้งานระบบกับผู้ออกแบบ โดยอย่างยิ่งจากหน่วยงานภูมิภาคในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ไม่มีแผนบำรุงรักษา ทั้งระบบสารสนเทศ และ ฮาร์ดแวร์ ที่ชัดเจน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
มีนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ขาดแนวทางปฏิบัติและการบังคับใช้ที่ชัดเจนบุคลากรไม่มีความเข้าใจในนโยบาย
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของหน่วยงาน
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W,O)

(1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบภูมิสารสนเทศของกรมทางหลวงและพัฒนามาตรฐานข้อมูลตามมาตรฐานการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (W1-O1,2)
(2) การพัฒนาบุคลากรด้วยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน (W4,5,7-O7)
(3) พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดูแลระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ประจำสำนักงานทางหลวงและแขวงในสังกัด รวมทั้งศึกษาแนวทางการเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ในหน่วยงานภูมิภาค (W4,5-O3)
(4) พัฒนาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการจัดสรรโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เครือข่ายให้กับหน่วยงานภูมิภาค (W2,3,10-O3)
(5) ลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มเติม เช่นการจัดหา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ software ลิขสิทธิ์ที่สามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานของกรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (W6-O3)

กลยุทธ์เชิงรับ (W,T)
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T1: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่รวดเร็ว ทำให้ต้อง
พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างต่อเนื่องและทำให้การ
พัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
T2: ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมีเพิ่มขึ้น
T3: ระเบียบราชการบางข้อในปัจจุบนั ที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการปรับ
กระบวนการทำงาน และการปรับไปสู่องค์กรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ
รวมทั้งไม่เอื้อต่อการจัดหาอุปกรณ์ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
T4: กฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ยังไม่ครอบคลุมและไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
T5: ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของภาคเอกชน ที่ให้
ค่าตอบแทนได้สูงกว่าภาครัฐ

(1) การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (S3-T2)
(2) การบริหารจัดการ Data center ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบสำรองข้อมูล เพื่อสร้าง

(1) จัดสรรตำแหน่ง กำหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล (W3,4-T5)
เสถียรภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (S3,6-T2)
(2) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (W3,5-T2)
(3) การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ชัดเจน,
การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, การติดตามและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี (3) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้รอบคอบและพัฒนาปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (W8,9-T1)
ดิจิทัล (S3-T2)
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บทที่ 4
การออกแบบในภาพรวม
เชิงหลักสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(Conceptual Design Report)14
จากการศึกษาวิเคราะห์ ส ถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทั ล ของกรมทางหลวง และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มและศั ก ยภาพด้ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของกรมทางหลวง (SWOT Analysis) ในบทที่ 3
จะเห็นได้ว่า กรมทางหลวงมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงานต่างๆ ในระดับหนึ่ง และสามารถ
ตอบสนองต่อภารกิจของกรมทางหลวงได้เป็นอย่างดี ซึ่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง
ในระยะถัดไป จะต้องเสริมสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเก็บข้อมูล ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านระบบสารสนเทศ และด้านความ
มั่ นคงปลอดภั ยของเทคโนโลยีดิจิทั ล เพื่ อสนั บสนุน การปฏิ บัติงานและการให้ บริการที่ เป็ นจุดอ่อน ให้
สามารถบริการได้อย่างทั่วถึง มั่นคงและปลอดภัย ได้คุณภาพและตรงความต้องการยิ่งขี้น และจากทิศทาง
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรต้องมีการปรับเพิ่มเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์
แบบกลุ่ ม เมฆ (Cloud Computing) และเทคโนโลยี เครื่ อ งจั ก รเสมื อ น (Virtual Machine) แบบ
Hyperconverged Architecture และที่ ส ำคั ญ อย่างยิ่ ง คื อ ต้ อ งเสริม ด้ านความมั่ น คงปลอดภั ย ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถรองรับการกู้คืนจากความหายนะและความต่อเนื่องของการทำงานด้าน
สารสนเทศโดยไม่หยุดชะงัก
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง จะต้องเสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่ อ การบริห ารจั ด การ ให้ เกิ ด การบู ร ณาการข้ อ มู ล สารสนเทศด้ านต่ างๆ ที่ ก ระจายในหลายส่ วนงาน
สามารถรวมศูนย์เข้ามาเพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจอย่างเป็ นองค์
รวมทั้งองค์กร ที่ผ่านมากรมทางหลวงยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่าง
เต็มที่ แม้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนงานอยู่บ้าง แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน จึงต้องมีการปรับเสริม
ด้วยระบบจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ที่ทั้งองค์กรใช้ซอฟต์แวร์และ
ฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศเพื่อรวมศูนย์เป็นคลังข้อมูลหลายมิติ (Data warehouse) สู่การวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นการยกระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวงอย่างคุ้มค่า ตาม
หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี
ทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง จำเป็นต้องขยายตัวในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งรัฐบาลได้
กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการให้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาประเทศ
ด้วยนวัตกรรม เพิ่มคุณค่าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งในแผนพัฒนาทั้งสองฉบับนั้น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กรมทางหลวง ในมิติที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องให้การบริหารจัดการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่าง
เป็นระบบ มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษมากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด มี ก ารบู รณาการข้ อ มู ล และทรัพ ยากรร่วมกั น นำไปสู่ ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ าง
หน่วยงาน และมีชุดข้อมูลและระบบบริการพื้นฐานที่มีมาตรฐาน สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและ
14
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ใช้งานร่วมกัน กรมทางหลวงต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในด้านมาตรฐานชุดข้อมูล
สารสนเทศทางหลวงและให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทางหลวง สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
เกิดเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางหลวงหลัก ที่มีการจัดเก็บข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล (Open Data) เพื่อการ
ให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม
ขณะเดี ย วกั น กรมทางหลวง ซึ่ งเป็ น หน่ วยงานในสั งกั ด กระทรวงคมนาคม ต้ อ งตอบสนองต่ อ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในมิติการเดินทางและขนส่งทาง
ถนน ของการนำเทคโนโลยี ดิจิทั ล มาสร้างคุ ณ ค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ การเดิน ทางและขนส่ง
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดและลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์บริหารจัดการจราจรและ
การอำนวยความปลอดภัยในการเดินทาง และโครงการที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการทางหลวงด้านการวางแผน
สร้างทาง บำรุงทาง ฯลฯ ส่วนที่ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล ต้องมีการเพิ่มขยายและปรับปรุงให้สามารถ
บูรณาการมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการเดินทางและขนส่งหลายรูปแบบทั้ง
ทางถนน ราง เรือ และอากาศร่วมกันในอนาคต
สุดท้าย กรมทางหลวงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับการทำงานในยุค
ดิจิ ทั ล ให้ สามารถขับ เคลื่ อนการปฏิ บั ติงานตามภารกิ จของกรมทางหลวงได้อย่างมี ประสิ ท ธิภาพ การ
ขับเคลื่อนให้ไปสู่ยุคดิจิทัล ประเทศไทย 4.0 ต้องมุ่งเน้นที่การเตรียมบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา การใช้เครื่องมือทางดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่วและชำนาญ รวมถึงทักษะ
อื่ น ๆ ตามแนวทางที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือ น และสำนั ก งานพั ฒ นารัฐ บาลดิ จิ ทั ล
(องค์การมหาชน) กำลังเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านนี้อยู่
4.1

กรมทางหลวงกับทิศทางการพัฒนาดิจทิ ัลของประเทศ

หลังจากมีการประกาศนโยบายการปฏิรูปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คณะรัฐมนตรี
ก็ได้มีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ โดยเฉพาะ
หน่ วยงานหลั ก และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง จึ งมี ก ารร่ างและกำหนดแผนปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ขั บ เคลื่ อนราย
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) ในฐานะหน่วยงานหลัก และกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
กำหนดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคม เพื่อให้หน่วยงานรัฐด้านคมนาคม ได้ใช้ดำเนินงานให้สอดคล้อง
กับแผนหลักของประเทศ
ในส่วนที่เกี่ยวกับงานของกรมทางหลวง มีแผนพัฒนาที่ต้องนำมาใช้อ้างอิงในการทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ.2565-2566 และการจัดทำงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
1) แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) แผนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง พ.ศ. 2560-2564
3) แผนยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 2021 กระทรวงคมนาคม (Digital Transport 2021)
โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ.2565-2566 นอกจากจะต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์
ของกรมทางหลวง และยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมแล้ว จะต้องสอดรับเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
คมนาคมดิจิทัล 2021 กระทรวงคมนาคม และของประเทศตามลำดับ
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เป้ าหมายของการพั ฒ นาในแผนต่างๆ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์กับงานด้าน
คมนาคม เพื่อให้การเดินทางและการขนส่งโลจิสติกส์ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นคงและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลายเทคโนโลยีมีการประยุกต์ใช้ในระดับสากลบ้างแล้ว เช่น
1) ยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Vehicles)
2) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ (IoT, AI & Robotics)
3) เซ็นเซอร์ฝังในโครงสร้างพื้นฐาน (Embedded Sensor in Infrastruture)
4) โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ (Mobile Applications)
5) การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่บนกลุ่มเมฆ (Big Data & Cloud)
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่นำมาประยุกต์ใช้ จะส่งคุณค่าต่อระบบคมนาคมในหลายด้าน เช่น
1) การขนส่งหลายรูปแบบ ให้เกิดการเชื่อมโยง เชื่อมต่อได้สะดวก ตรวจติดตามได้ง่าย ด้วยราคา
ยุติธรรมเหมาะสม
2) การบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะ เพื่อความคล่องตัว รวดเร็วและวางแผนได้
3) การอำนวยความปลอดภัย ที่ลดความเสี่ยงจากอุบัติการณ์ต่างๆ
4) การเฝ้าระวัง ติดตาม กำกับการขับขี่และยานพาหนะแบบ Real-Time
ปัจจุบันกรมทางหลวง กำลังจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ (Traffic Operation
Center : TOC) ขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐอย่าง
เต็มรูปแบบ โครงการนี้จะมีแผนพัฒนาระบบอยู่หลายระบบ เช่น
1) ระบบตรวจสอบสภาพจราจร (Traffic Surveillance)
2) ระบบประมาณระยะเวลาการเดินทาง (Travel Estimation)
3) ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Intersection Control)
4) ระบบ Intelligent Transportation Systems : ITS เพื่อช่วยควบคุมความเร็วและการใช้ช่องจราจร
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงภารกิจหลักด้านหนึ่งของกรมทางหลวง ยังมีภารกิจอีกหลายๆ ด้านที่
สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานให้สนับสนุนต่อภารกิจได้เช่นกัน เมื่อมีข้อมูลแต่ละด้านแต่ละ
มิติตามภารกิจต่างๆ แล้ว การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ก็ควรนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันแบบรวมศูนย์
เป็ นศูนย์ป ฏิบัติก ารทางหลวง (Highway Execution Systems : HES) อันจะทำให้เกิดการวิเคราะห์
สารสนเทศแบบข้ า มมิ ติ ข้ า มสายงานเกิ ด ขึ้ น ได้ ช่ ว ยให้ ก ารบริ ห าร การวางแผน และการตั ด สิ น ใจมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ในปัจจุบัน ส่วนงานต่างๆ ในกรมทางหลวง ต่างมีระบบงานสารสนเทศตอบสนองต่อภารกิจของตน
อยู่บ้างแล้ว ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่มีอยู่เหล่านี้ ใช้เทคโนโลยีการพัฒ นาและฐานข้อมูลที่หลากหลาย
แตกต่างกัน การบูรณาการเชื่อมโยงนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันจึงทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร และเนื่องจากระบบงาน
สารสนเทศ เมื่อมีอายุใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว ก็จำต้องพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยตามทิศทางของเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวคิ ดและทิศทางการพั ฒ นาระบบสารสนเทศยุคใหม่ ควรต้องปรับมาสู่
ระบบงานสารสนเทศของส่วนงานต่างๆ เพื่อทำให้การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศสำหรับนำมาใช้ประโยชน์
ร่วมกันในอนาคต สามารถดำเนินการได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
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4.2

การออกแบบในภาพรวม ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ของกรมทางหลวง

จากการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง ที่กล่าวข้างต้น รวมกับ
การรั บ รู้ ค วามต้ อ งการด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล จากผู้ บ ริ ห ารและหน่ ว ยงานของกรมทางหลวง และการ
ประเมิ น ผลการดำเนิ น การโครงการภายใต้ แ ผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กรมทางหลวง
พ.ศ. 2554-2559 จึ ง นำไปสู่ ก ารออกแบบในภาพรวมเชิ ง หลั ก สถาปั ต ยกรรมด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
(Conceptual Design Report) โดยแบ่งออกเป็นการออกแบบด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2) ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบจัดเก็บข้อมูล
4) ด้านระบบสารสนเทศ
5) แนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร
6) แนวทางการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ
การออกแบบในภาพรวมเชิงหลักสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ จะอิงกับแนวโน้มทางด้าน
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง จำเป็นต้องปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การออกแบบในภาพรวมเชิงหลักสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมทางหลวง ปี พ.ศ. 2560-2464 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
ฉบับนี้ จะมีลักษณะเชิงรุก ที่ต้องรองรับและสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 2021 ของกระทรวง
คมนาคม (Digital Transport 2021) ในการพัฒนาระบบการเดินทางอัจฉริยะ รองรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัล
และ Smart City โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.2.1 ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถสื่อสารกันใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องทำการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ อุปกรณ์สนับสนุนการเข้า
ใช้งาน และบุคลากร เข้าหากันทั้งหมด และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกรมทางหลวงให้ สามารถ
เชื่อมโยงสู่อินเทอร์เน็ตได้ ทำให้กรมทางหลวงต้องทำการจัดหาระบบเครือข่ายต่างๆ ให้สามารถ
รองรับการใช้งานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหม่ใน
อนาคตรวมทั้งกรมทางหลวงจะต้องเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของสำนักงานทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและ
ภูมิภาค จากการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ และการออกแบบเชิงหลักสถาปัตยกรรมด้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง ขอเสนอแนวทางการพัฒนาดังนี้
4.2.1.1 การพัฒนาระบบเครือข่ายกรมทางหลวง
1) สถานภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
การเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ ายของกรมทางหลวง ดั งแสดงในรู ป ที่ 4-1
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6Mbps

37หน่ วย

DOH Network
กรมทางหลวง
DOH-ISP
200Mbps

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
ส่วนเครืองจักรกล

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 4-1 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันของกรมทางหลวง
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จากรู ป ที่ 4-1 จะเห็ น ว่ า มี ก ารเชื่ อ มโยงหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในสั ง กั ด
กรมทางหลวงทั้ งในส่วนกลางและหน่ วยงานภู มิภาคเข้าหากันโดยผ่ านทาง
ระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่าย (Network Service Provider : NSP)
ผู้ ให้ บริ การเครือข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต (Internet Service Provider : ISP) ระบบ
เครือข่ายกรมทางหลวง (DOH-NET) และระบบเครือข่ายกระทรวงคมนาคม
(MOT-NET) ยกเว้นหน่ วยงานหมวดทางหลวง ที่ ให้แ ต่ละหน่วยงานทำการ
เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง เพื่อติดต่อกับหน่วยงาน
อื่นๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทน จากการศึกษาวิเคราะห์ พบช่องทางการ
สื่ อ สารจากหน่ วยงานในภู มิ ภ าคทั้ ง 137 หน่ วยงาน โดยจะมี ช่ องทางการ
สื่อสารที่ส่วนกลางอยู่ที่ 24 เมกะบิตต่อวินาที แบ่งเป็นเครือข่ายของ CAT ที่ 6
เมกะบิ ต ต่ อ วิ น าที และเป็ น เครื อ ข่ า ยของ TOT ที่ 18 เมกะบิ ต ต่ อ วิ น าที
ในขณะที่ความต้องการในการสื่อสารที่หมดจะอยู่ที่ 137 เมกะบิตต่อวินาที
ดังนั้นจึงควรปรับปรุงให้มีการขยายช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานภูมิภาค
ให้รองรับการสื่อสารที่มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ หน่วยงานภูมิภาคทั้ง
สำนั ก งานทางหลวงและแขวงทางหลวง ได้ มี ก ารจั ด หาระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการในท้องถิ่นเอง ทำให้เป็นช่องทางเลือกในกรณีที่
ระบบเครือข่ายประสบปัญหาได้
2) แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง
จากการวิเคราะห์ความต้องการและการออกแบบเชิงหลักสถาปัตยกรรม
ขอเสนอเป้ าหมายในการพั ฒ นาระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง โดยเมื่ อ
สิ้นสุดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวง ปี พ.ศ. 2560-2464 ระบบ
เครือข่ายของกรมทางหลวงจะต้องมีการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
กรมทางหลวง ทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานภูมิภาคทุกหน่วยงานเข้าหากัน
โดยผ่านทางระบบเครือข่ายของ
(1) ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network Service Provider : NSP)
(2) ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)
(3) ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Networks Operator
: MNO)
(4) ระบบเครือข่ายกรมทางหลวง (DOH-NET)
(5) ระบบเครือข่ายกระทรวงคมนาคม (MOT-NET)
รวมไปถึงหมวดทางหลวงที่ต้องเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆ ได้เต็มรูปแบบ โดยหน่วยงาน
ภูมิภาคระดับสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ต้องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
เข้าสู่ส่วนกลางที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 4 เมกะบิตต่อวินาที โดยกรมทางหลวง
เป็นผู้ดำเนินการจัดหาให้ และต้องมีช่องทางการสื่อสารที่ส่วนกลางไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของความเร็วรวมจากทุกหน่วยงานเพื่อรองรับการทำงานในกรณีที่
ทุกๆ หน่วยงานมีการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายส่วนกลาง
พร้อมกัน
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สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของหน่วยงานภูมิภาคระดับสำนักงาน
ทางหลวง แขวงทางหลวง จะมีการใช้งานอยู่ 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางระบบ
เครือข่ายกระทรวงคมนาคม (MOT-NET) ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 4-8 เมกะบิต
ต่ อ วิ น าที และช่ อ งทางที่ 2 คื อ ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานดำเนิ น การจั ด หาจาก
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดแบบ FTTx เพื่อเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายหน่วยงานเข้าสู่อินเทอร์เน็ตและส่วนกลาง ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 2040 เมกะบิตต่อวินาที เพื่อทำให้เกิดเสถียรภาพของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
สำหรับหน่วยงานภูมิภาคระดับหมวดทางหลวง ให้ดำเนินการจัดหาจาก
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด โดยอาจเป็น ADSL, FTTx, 4G
หรือ 5G ก็ได้ โดยเป็นการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตแทน เพื่อเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ ายหน่วยงานเข้ าสู่ ส่ วนกลางและอิ น เทอร์เน็ ตที่ค วามเร็วไม่ น้อยกว่า
20-40 เมกะบิตต่อวินาที เนื่องจากหน่วยงานภูมิภาคระดับหมวดทางหลวง
อาจอยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ก ารให้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยไม่ ค รบทุ ก ประเภท ทำให้
กระบวนการจัดหาผู้ให้บริการรายเดียวจากส่วนกลางเป็นไปได้ยาก
จากที่กล่าวข้างต้นสามารถแสดงเป็นแผนผังแนวคิดการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทางหลวงได้ตามรูปที่ 4-2 ภาพแสดงแนวคิด
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทางหลวง
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48 Mbps

37หน่ วย

DOH Network
กรมทางหลวง
DOH-ISP
400Mbps

MPLS/CAT
WAN
4 Mbps

100 Mbps

100หน่ วย

แขวง/สํานัก/ศูนย์

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
Internet1
Mbps

581หน่ วย

สํานักทางหลวง
ส่วนเครืองจักรกล
18+4
=22หน่ วย

WAN
4 Mbps

แขวง/สํานัก/ศูนย์
56+14+8
=78หน่ วย

รูปที่ 4-2 แนวคิดการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทางหลวง
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4.2.1.2 การพัฒนาระบบเครือข่ายส่วนกลาง
ในส่วนของเทคโนโลยีระบบเครือข่าย มีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบขององค์ ก รในปั จ จุ บั น เลื อ กใช้ เทคโนโลยี ก ารเชื่ อ มต่ อ แบบ
Ethernet ที่ปัจจุบันรองรับอัตราเร็วได้ทั้ง 1, 10, 40 และ 100 กิกะบิตต่อ
วิ น าที ในกรณี ที่ ต้ อ งการอั ต ราเร็ ว ที่ สู ง ขึ้ น แต่ ยั ง ไม่ ต้ อ งการเปลี่ ย นไปใช้
เทคโนโลยีที่สูงกว่า สามารถเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อระหว่างโหนดได้โดย
การเชื่อมต่อสายนำสัญญาณเพิ่มเติม (Link Aggregation) นอกจากจะทำให้
ระบบเครือข่ายมีความเร็วเพิ่มขึ้นแล้ว ระบบยังมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นด้วย โดย
เมื่อสายนำสัญญาณเกิดขาดขึ้น สายนำสัญญาณอีกเส้นยังคงทำงานต่อไปได้
2) การออกแบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายขององค์กรจะแบ่ง
เครือข่ายออกเป็นส่วนๆ ตามรูปแบบการใช้งาน การให้บริการ การติดตั้งของ
อุปกรณ์ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทำหน้าหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
(i) Virtual Private Network (VPN)
เป็นระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูลสาธารณะ
เช่ น อิ น เทอร์เน็ ต ในการเชื่ อ มต่ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ห รือ อุ ป กรณ์ ข อง
หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ใ นระยะไกลเข้ า กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ ห รื อ
เครือข่ายของหน่วยงาน โดยการเชื่อมต่อนี้รับประกันด้านความปลอดภัย
สารสนเทศที่ผ่านเครือข่ายสาธารณะโดยใช้วิธีการเข้ารหัสลับ
(ii) Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS)
เป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามในระบบเครือข่ายที่ใช้ตรวจสอบความ
เป็ น ไปในระบบเครื อ ข่ า ยนอกเหนื อ ไปจาก Firewall ที่ ใช้ ต รวจสอบ
Signature, Port Number, Known Attacking เป็ น ต้ น NGIPS มี
ความสามารถในการตรวจสอบปริมาณ Traffic ที่ผิดปกติ พฤติกรรมของ
Transaction หรือ Flow ที่ผิดปกติ โดยสามารถที่จะหยุดยั้งหรือแจ้งเตือน
สิ่ งผิ ด ปกติ ต่ างๆเหล่ านี้ ได้ นอกจากนี้ ยั งสามารถตรวจสอบ Network
Environment, ชนิดของไฟล์ หรือภัยคุกคามที่ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะกรณี
เป็นต้น ซึ่งเมื่อพบความผิดปกติก็จะทำการยุติสิ่งผิดปกติดังกล่าวพร้อมทั้ง
แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบเครือข่ายตามที่ได้ตั้งค่าไว้
(iii) Next Generation Network Firewall
เป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามในระบบเครือข่ายที่สามารถตรวจสอบ
ภัยคุกคามที่ผ่านเข้ามาทาง Port Number, Application Protocol มี
ความสามารถในการตรวจสอบระดั บ Deep Packet Inspection
นอกจากนี้แล้วยังสามารถตรวจสอบ Signature ของมัลแวร์ต่างๆ ได้ด้วย
(iv) Web Application Firewall (WAF)
เป็น Firewall ที่ใช้ป้องกัน Web server โดยเฉพาะ หรือกล่าวได้ว่า
เป็ น Firewall ที่ ใช้ ต รวจสอบภั ย คุ ก คามที่ ม าทาง Http Application
โดยเฉพาะ ซึ่งรวมไปถึงภัยคุกคามที่เรียกว่า Cross-site scripting (XSS)
และ SQL injection
40

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

(v) Web Service Security Gateway
เป็ น Gateway ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร Securing Web Service โดยจะ
ทำการตรวจสอบการพิ สู จ น์ ตั ว ตน (Authentication) ของผู้ ใช้ ง าน
ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ (Authorization) รักษาความลับของข้อมูลและ
Transaction โดยการเข้ารหัสลับและรับรองว่าข้อมูลหรือ Transaction
นั้นมีความถูกต้องโดยการใช้ Digital Signature
(vi) Database Firewall
จัดเป็น Application Firewall ประเภทหนึ่งที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ทาง กล่าวคือใช้ในการป้องกันและตรวจจับทุกๆ แพ็คเก็ตที่เข้าไปและออก
จาก Database Server เป็น Firewall ที่ตรวจสอบรูปแบบภัยคุกคามหรือ
ที่ เรียกว่า Signature ซึ่งอยู่ในรูป SQL statement มี White List ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยชุ ด คำสั่ ง ที่ ย อมให้ มี ก ารนำเข้ า และดึ ง ข้ อ มู ล ออกจาก
Database Server โดยไม่ อ นุ ญ าตให้ ชุ ด คำสั่ งนอกเหนื อ จากนี้ เข้ า ถึ ง
ฐานข้อมูลได้ นอกจากนี้แล้วยัง Black List ของชุดคำสั่งที่ไม่ยอมให้ใช้ใน
การเข้าถึงฐานข้อมูลโดยเด็ดขาด มีฟังก์ชันในการแจ้งเตือนถึงการเข้าถึง
ฐานข้อมูลจากธุรกรรมที่น่าสงสัยอีกด้วย โดย Database Firewall เป็น
Firewall ที่ติดตั้งไว้ด้านหน้าของ Database Server
3) เทคโนโลยี ระบบเครื อ ข่ ายใช้ ส าย สายนำสั ญ ญาณของระบบเครือ ข่ าย
องค์กรในปัจจุบันจะเลือกใช้สายใยแก้วนำแสง แบบ Single Mode 9/125
ตามมาตรฐาน OS1 หรื อ OS2 เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรั บ การเชื่ อ มต่ อ ระบบ
เครือ ข่ายแบบ Ethernet ที่ อั ต ราเร็ว 10 กิ ก ะบิ ต ต่ อ วิน าที ที่ ร ะยะทางไม่
มากกว่า 10 กิโลเมตรได้ หรือสายใยแก้วนำแสง แบบ Multi Mode 50/125
ตามมาตรฐาน OM3 เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ
Ethernet ที่อัตราเร็ว 10 กิกะบิตต่อวินาที ที่ระยะทางไม่มากกว่า 300 เมตร
ได้ หรื อ สายทองแดงคู่ ตี เกลี ย ว แบบ UTP ตามมาตรฐาน Category 6A
เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว
10 กิกะบิตต่อวินาที ที่ระยะทางไม่มากกว่า 100 เมตร หรือสายทองแดงคู่
ตีเกลียว แบบ UTP ตามมาตรฐาน Category 6 เพื่อให้สามารถรองรับการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว 10 กิกะบิตต่อวินาที ที่
ระยะทางไม่มากกว่า 55 เมตร
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4) เทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สาย ปัจจุบันนี้ระบบเครือข่ายองค์กรจะมีการ
ติ ดตั้ งระบบเครื อข่ ายไร้สายเพื่ อให้ บริการกั บบุ คลากรในการทำงาน ระบบ
เครือข่ายไร้สายที่นิยมติดตั้งกั นจะเป็น ระบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน
IEEE 802.11n ที่ทำงานที่ความถี่ 2.4 หรือ 5 จิกะเฮิรตซ์ โดยมีความครอบคลุม
ในการให้บริการนับจากจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณได้ถึง 250 เมตร และ
สามารถให้ บริการ การเชื่อมต่อด้วยอัตราเร็วสูงสุดที่ 600 เมกะบิตต่อวินาที
ขึ้นกับสภาพแวดล้อมและจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้นๆ หรือระบบเครือข่ายไร้
สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11ac ที่ทำงานที่ความถี่ 2.4 หรือ 5 จิกะเฮิรตซ์
โดยมีความครอบคลุมในการให้บริการนับจากจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ได้ถึง 125 เมตร และสามารถให้บริการการเชื่อมต่อด้วยอัตราเร็วสูงสุ ดตาม
มาตรฐาน Wave 1 ที่ 1.73 กิกะบิตต่อวินาที และตามมาตรฐาน Wave 2 ที่
3.47 กิกะบิตต่อวินาที ขึ้นกับสภาพแวดล้อมและจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น
4.2.1.3 สถานภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานส่วนกลางในปัจจุบัน
1) กรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างอาคารต่างๆ เข้าหากันเป็นที่
เรียบร้อยแล้วตามรูปที่ 4-3 โดยใช้เทคโนโลยี ดังนี้
(i) ระบบเครือข่ายใช้สายแบบสายใยแก้วนำแสง แบบ Single Mode
9/125 ตามมาตรฐาน OS2 เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรับ การเชื่ อ มต่ อ ระบบ
เครือข่ายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว 10 กิกะบิตต่อวินาที ที่ระยะทางไม่
เกิน 10 กิโลเมตรได้ และในปัจจุบันมีการใช้งานที่อัตราเร็ว 10 กิกะบิตต่อ
วินาทีแล้ว โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างอาคารสุขุมวิทและอาคารพหลโยธิน,
อาคารสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ และอาคารเฉลียวฯ เข้าด้วยกัน
(ii) สายใยแก้ วนำแสง แบบ Multi Mode 50/125 ตามมาตรฐาน
OM3 เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Ethernet ที่
อั ต ราเร็ ว 10 กิ ก ะบิ ต ต่ อ วิ น าที ที่ ร ะยะทางเกิ น 300 เมตรได้ และใน
ปัจจุบันมีการใช้งานที่อัตราเร็ว 2 กิกะบิตต่อวินาทีแล้ว โดยมีการเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคารพหลโยธิน , อาคารสำนั ก วิเคราะห์ แ ละตรวจสอบ และ
อาคารเฉลียวฯ ไปยังอาคารอื่นๆ ของหน่วยงานส่วนกลางเข้าด้วยกัน
(iii) กรมทางหลวงมี ก ารเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยภายในอาคาร โดยใช้
เทคโนโลยีระบบเครือข่ายใช้สายแบบสายทองแดงคู่ตีเกลียว แบบ UTP
ตามมาตรฐาน Category 6 เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรั บ การเชื่ อ มต่ อระบบ
เครือข่ายแบบ Ethernet ที่อัตราเร็ว 2 กิกะบิตต่อวินาที ที่ระยะทางไม่เกิน
100 เมตร และในปัจจุบันมีการใช้งานที่อัตราเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาทีแล้ว
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(iv) กรมทางหลวงมีการติดตั้งและให้บริการเครือข่ายไร้สายในทุกอาคาร
ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการกับบุคลากรในการทำงานแล้ว แต่ยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่ความต้องการในการใช้งานเพื่อการบริการและการทำงาน
ทั้ งหมด ระบบเครือ ข่ า ยไร้ส ายที่ ติ ด ตั้ งเป็ น ระบบเครือ ข่ า ยไร้ ส ายตาม
มาตรฐาน IEEE 802.11n และ IEEE 802.11ac ที่ทำงานที่ความถี่ 2.4
และ 5 จิกะเฮิรตซ์ โดยมีความครอบคลุมในการให้บริการนับจากจุดติดตั้ง
อุปกรณ์ กระจายสัญ ญาณได้ถึง 125 เมตร และสามารถให้ บริการ การ
เชื่อมต่อด้วยอัตราเร็วสูงสุดที่ 600 เมกะบิตต่อวินาที ขึ้นกับสภาพแวดล้อม
และจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น
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รูปที่ 4-3 การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างอาคาร
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จากรูปที่ 4-3 สามารถแสดงคำอธิบายหมายเลขได้ดังนี้
หมายเลข 1
อาคารพหลโยธิน ประชาสัมพันธ์, กองการเงินและบัญชี, อธิบดี
กรมทางหลวง, รองอธิบดีกรมทางหลวง, เลขานุการกรมทางหลวง,
สำนักแผนงาน, สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
หมายเลข 2
กองการเงินและบัญชี, ห้องประชุมมนัส คอวนิช, สำนักแผนงาน
หมายเลข 3
สำนั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น , สำนั ก งานเลขานุ ก ารกรม,
สำนักแผนงาน
หมายเลข 4
สำนักบริหารบำรุงทาง
หมายเลข 5
สำนั ก บริ ห ารบำรุ ง ทาง (ศู น ย์ บั ญ ชาการกรมทางหลวง ศู น ย์
อุบัติภัย)
หมายเลข 6
ฝ่ ายประชาสั ม พั น ธ์ สำนั ก งานเลขานุ ก ารกรม, กองฝึ ก อบรม,
ห้องสัมมนาเทิศศักดิ์, โรงอาหาร
หมายเลข 7
สำนั กงานควบคุมน้ำหนั กยานพาหนะ, สำนั กวิเคราะห์ ตรวจสอบ,
ศูนย์สุขภาพ
หมายเลข 8
สำนักงานแพทย์
หมายเลข 9
ทันตแพทย์
หมายเลข 10
อาคารศิริลักษณ์ฯ สำนักกฎหมาย
หมายเลข 11
กองการเงินและบัญชี
หมายเลข 12
กองการเจ้าหน้าที่
หมายเลข 13
สำนักสำรวจออกแบบ, กองทางหลวงระหว่างเมือง
หมายเลข 14 15 16 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
หมายเลข 18
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
หมายเลข 19
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 20 21 22 กองการพัสดุ
หมายเลข 23
อาคารแบบพิมพ์, ศูนย์กีฬา (แบดมินตัน)
หมายเลข 24
อาคารแบบพิมพ์ ฝ่ายคลังพัสดุ
หมายเลข 25
สำนักอำนวยความปลอดภัย
หมายเลข 26
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
หมายเลข 27
สำนักแผนงาน งานเก็บเอกสาร
หมายเลข 28
สำนักแผนงาน
หมายเลข 29 30
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
อาคารเฉลียวฯ
ห้องประกวดราคา, สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง, หอเกียรติยศ
จารึก อนุพงษ์, สำนักสำรวจและออกแบบ, งานพัสดุและสัญญา,
วารสารทางหลวง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า ว, ห้ อ งวิ ศ วกรใหญ่ , สำนั ก
ก่อสร้างทางที่ 1, 2
อาคารสุขุมวิท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, สำนัก
มาตรฐานและประเมินผล
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อาคารจอดรถ 6 ชั้น

วิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษา, สำนั ก บริ ห ารโครงการทางหลวงระหว่ า ง
ประเทศ
หมายเลข 40
โรงอาหาร
หมายเลข 43
สำนักเครื่องกลและการสื่อสาร
หมายเลข 44
สำนักเครื่องกลและการสื่อสาร งานยานพาหนะ
หมายเลข 46
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
หมายเลข 47
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารฐานรากและเทคนิ ค ธรณี , ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวัส ดุ
สร้างทางและโครงสร้างถนน, ห้องปฏิบัติการคอนกรีต
หมายเลข 48
สำนักสำรวจออกแบบ (ศูนย์เก็บเอกสาร)
หมายเลข 49
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
หมายเลข 50
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร (งานช่างไม้)
หมายเลข 51 53 54 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
4.2.1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานส่วนกลางใน
อนาคต
1) เพื่ อ ให้ ร ะบบเครื อ ข่ า ยของกรมทางหลวงเป็ น ระบบเครื อ ข่ า ยที่ มี
ประสิ ท ธิภ าพในการรองรับ การทำงานมากยิ่งขึ้น ควรเพิ่ ม อัต ราเร็วในการ
เชื่อมต่อระหว่างอาคารที่เป็นการเชื่อมต่อแบบ 1 กิกะบิตต่อวินาทีเป็นการ
เชื่ อ มต่ อ แบบ 10 กิ ก ะบิ ต ต่ อ วิ น าที และควรเพิ่ ม อั ต ราเร็ว ในการเชื่ อ มต่ อ
ระหว่างอาคารที่เป็นการเชื่อมต่อแบบ 10 กิกะบิตต่อวินาทีเป็นการเชื่อมต่อ
แบบ 20 กิกะบิตต่อวินาทีแทน เพื่อให้การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่าง
อาคารมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีเสถียรภาพสูงขึ้น เพื่อให้มีระบบเครือข่าย
รองรับการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2) เพื่อให้ระบบเครือข่ายไร้สายของกรมทางหลวงเป็นเครือข่ายที่รองรับการ
ทำงานของบุ ค ลากรได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ นการ
ปฏิ บั ติ งานมากขึ้ น ควรติ ดตั้ งระบบเครือข่ายไร้ส ายให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ก าร
ทำงานของบุคลากรทั้งหมด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทำงานต่างๆ จะเปลี่ยนจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ไปเป็นคอมพิวเตอร์
แบบพกพาหรือคอมพิวเตอร์แบบมือถือแทน ทำให้การทำงานต่างๆ ไม่จำกัด
พื้นที่การทำงานให้อยู่ภายในสำนักงานเท่านั้น ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้
โดยอยู่ในพื้นที่ส่วนใดก็ได้ในกรมทางหลวง
4.2.1.5 สถานภาพระบบเครือข่ายส่วนกลางในปัจจุบัน
1) ระบบเครื อ ข่ า ยส่ ว นกลางของกรมทางหลวง มี ก ารจั ด โซนของระบบ
เครือข่ายเพื่อติดตั้งและให้บริการในส่วนต่างๆ ตามรูปที่ 4-4
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รูปที่ 4-4 การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายส่วนกลางในปัจจุบัน
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การเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยส่ ว นกลางในปั จ จุ บั น มี ก ารแบ่ งเป็ น โซน
Provincial Network เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกรมทางหลวง
กับผู้ให้บริการเครือข่ายที่ให้บริการเครือข่ายของหน่วยงานภูมิภาคทั้ งหมด
โซน External Network เพื่ อ รองรั บ การเชื่ อ มโยงระบบเครื อ ข่ า ยของ
กรมทางหลวงกับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายของกระทรวง
คมนาคม โซน Internet Service เพื่ อ รองรับ การติ ด ตั้ งระบบคอมพิ วเตอร์
แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศและระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่ อให้บริการ
ผู้ใช้งานที่มาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โซน Intranet Service เพื่อรองรับการ
ติดตั้งระบบคอมพิ วเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศและระบบจัดการ
ฐานข้ อมู ล เพื่ อให้ บริการผู้ใช้งานที่ เป็น บุ คลากรของกรมทางหลวงทั้ งหมด
โซน Client เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกรมทางหลวงกับอุปกรณ์
ต่างๆ ของผู้ใช้งานที่ เป็น บุคลากรของกรมทางหลวง เพื่ อให้ สามารถเข้ าถึง
สารสนเทศทั้งหมดของกรมทางหลวง และสารสนเทศทั้งหมดจากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แต่ระบบเครือข่ายของกรมทางหลวงยังไม่มีการแบ่งโซนระหว่าง
Application กั บ โซน Database ทำให้ ในกรณี ที่ ผู้ ไม่ ป ระสงค์ ดี ถ้ าสามารถ
เข้าถึงระบบสารสนเทศได้แล้วจะสามารถเข้าถึงระบบจัดการฐานข้อมูลได้
ในทันที
4.2.1.6 แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายส่วนกลางในอนาคต
แนวคิดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายส่วนกลางของกรมทางหลวง แสดงดังรูปที่ 4-5
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รูปที่ 4-5 แนวคิดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายส่วนกลาง
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เพื่ อให้ ระบบเครือข่ายส่วนกลางของกรมทางหลวง เป็นระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรองรับการทำงานมากยิ่งขึ้น ต้องมีการจัดโซนของ
ระบบเครื อ ข่ า ยออกเป็ น ส่ ว นๆ เพื่ อ รองรั บ การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ เครื อ ข่ า ยหรื อ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และให้บริการในแต่ละส่วนที่แตกต่างกัน โดยต้องมีการแบ่งโซนอย่างน้อย
ดังนี้ โซน Provincial Network เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกรมทางหลวงกับ
ผู้ให้บริการเครือข่ายที่ให้บริการเครือข่ายของหน่วยงานภูมิภาคทั้งหมด โซน External
Network เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกรมทางหลวงกับผู้ให้บริการเครือข่าย
อิน เทอร์เน็ ต และเครือข่ายของกระทรวงคมนาคม โซน Internet Application เพื่ อ
รองรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริการผู้ใช้งาน
ที่มาจากเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต โซน Internet Database เพื่อรองรับการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ โซน
Internet Application สำหรับให้บริการในอินเทอร์เน็ต โซน Intranet Application
เพื่อรองรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริการ
ผู้ใช้งานที่เป็นบุคลากรของกรมทางหลวงทั้งหมด โซน Intranet Database เพื่อรองรับ
การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้บริการระบบ
สารสนเทศต่างๆ โซน Intranet Application สำหรับให้บริการผู้ใช้งานที่เป็นบุคลากรของ
กรมทางหลวง โซน Client เพื่ อ รองรับ การเชื่ อ มโยงระบบเครื อ ข่ ายกรมทางหลวงกั บ
อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ของผู้ ใช้ ง านที่ เป็ น บุ ค ลากรของกรมทางหลวง เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง
สารสนเทศทั้งหมดของกรมทางหลวง และสารสนเทศทั้งหมดจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โซน Security and Network Management เพื่อรองรับการติดตั้งระบบบริหารจัดการ
เครือข่าย ระบบบังคับใช้นโยบายเครือข่าย ระบบพิสูจน์ตัวตน ระบบเก็บประวัติการเข้าใช้
ระบบเครือข่ายของบุคลากรกรมทางหลวง นอกจากนี้ต้องมีการแสดงตนและพิสูจน์ตัวตน
พร้อมบังคับใช้นโยบายการให้และใช้บริการเครือข่าย เพื่อตรวจจับการใช้งานอุปกรณ์บน
ระบบเครือข่ายกรมทางหลวง การเข้าใช้เครือข่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และการเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศต่างๆ ตามที่ได้รับอนุญาตสิทธิ์ในการใช้งาน ให้ครอบคลุมในทุกส่วนของ
ระบบเครื อ ข่ า ยของกรมทางหลวง เพื่ อ เพิ่ ม ความมั่ น คงในการดู แ ลรั ก ษาข้ อ มู ล ของ
กรมทางหลวง และข้อมูลของผู้ใช้งานของกรมทางหลวง
4.2.1.7 การพัฒนาระบบเครือข่ายของหน่วยงานภูมิภาค
สถานภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภูมิภาคในปัจจุบัน เป็น
ดังนี้
1) ระบบเครือข่ายของสำนักงานทางหลวงตามรูปที่ 4-6 มีระบบเครือข่ายที่มี
การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกรมทางหลวงเพื่อ
รองรับการใช้งานสารสนเทศกรมทางหลวง ที่อัตราเร็ว 1 เมกะบิตต่อวินาที
เครือ ข่ ายกระทรวงคมนาคมเพื่ อ รองรับ การใช้ งานอิ น เทอร์เน็ ต ที่ อั ตราเร็ ว
1 เมกะบิ ตต่อวินาที และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ ดำเนินการจัดหาเอง เพื่ อ
รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่อัตราเร็ว 12-24 เมกะบิตต่อวินาที และระบบ
สารสนเทศกรมทางหลวงในกรณีที่ระบบเครือข่ายอื่นๆ ประสบปัญ หา โดย
ระบบเครื อ ข่ า ยภายในหน่ ว ยงานทั้ ง หมดจะไม่ เชื่ อ มเข้ า หากั น เป็ น ระบบ
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เครือข่ายเดี ยวกั น ทำให้ เมื่อ ระบบเครือข่ายที่ ใช้งานอยู่ป ระสบปั ญ หา ผู้ใช้
จะต้องทำการย้ายเครือข่ายด้วยตนเอง สร้างความยุ่งยากในการปฏิบัติงานที่
ต้องรับรู้ว่าเกิดปัญหาที่ระบบเครือข่าย ไม่ใช่ระบบสารสนเทศ
DMZ

DOH
MPLS
2Mbps

MOT
MPLS
1Mbps

Wireless
Access Point

Lease Line
Modem

Lease Line
Modem

Wireless Working Zone

Router

Router

ADSL/FTTx
Router

Internet
ADSL/FTTx
12-24Mbps

Internal Working Zone
Wireless Internet Zone
Wireless
Access Point

Internal Internet Zone

สํานักงานทางหลวง

รูปที่ 4-6 ระบบเครือข่ายสำนักงานทางหลวงปัจจุบัน
2) ระบบเครือข่ายของแขวงทางหลวงตามรูปที่ 4-7 เป็นระบบเครือข่ายที่มี
การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกรมทางหลวง เพื่อใช้
รองรับการใช้งานสารสนเทศกรมทางหลวง ที่อัตราเร็ว 2 เมกะบิตต่อวินาที
เครือข่ายกระทรวงคมนาคมเพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่อัตราเร็ว 1
เมกะบิตต่อวินาที และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการจัดหาเอง เพื่อรองรับ
การใช้ ง านอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ อั ต ราเร็ ว 12-24 เมกะบิ ต ต่ อ วิ น าที แ ละระบบ
สารสนเทศกรมทางหลวงในกรณีที่ระบบเครือข่ายอื่นๆ ประสบปัญ หา โดย
ระบบเครื อ ข่ า ยภายในหน่ ว ยงานทั้ ง หมดจะไม่ เชื่ อ มเข้ า หากั น เป็ น ระบบ
เครือข่ายเดี ยวกั น ทำให้ เมื่อ ระบบเครือข่ายที่ ใช้ งานอยู่ป ระสบปั ญ หา ผู้ ใช้
จะต้องทำการย้ายเครือข่ายด้วยตนเอง สร้างความยุ่งยากในการปฏิบัติงานที่
ต้องรับรู้ว่าเกิดปัญหาที่ระบบเครือข่าย ไม่ใช่ระบบสารสนเทศ
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DOH

Wireless Working Zone

Lease Line 2Mbps

Wireless
Access Point

Router

Lease Line
Modem

Lease Line 1Mbps

MOT

Router
Lease Line
Modem

ADSL/FTTx 12-24Mbps
ADSL/FTTx
Router

Internet

Internal Working Zone
Wireless Internet Zone
Wireless
Acces s Point

Internal Internet Zone

แขวงทางหลวง

รูปที่ 4-7 ระบบเครือข่ายของแขวงทางหลวงปัจจุบัน
3) ระบบเครือข่ายของหมวดทางหลวงตามรูปที่ 4-8 ส่วนมากระบบเครือข่าย
มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการจัดหาเอง เพื่ อรองรับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศกรมทางหลวง โดยเป็นระบบแบบ ADSL
หรือ FTTx ที่อัตราเร็ว 12-24 เมกะบิตต่อวินาที
Internet

ADSL/FTTx
Router

ADSL/FTTx 12-24Mbps

Wireless Zone
Wireless
Access Point

Internal Zone

หมวดทางหลวง

รูปที่ 4-8 ระบบเครือข่ายหมวดทางหลวงปัจจุบัน
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4.2.1.8

แนวทางการพั ฒ นาระบบเครือ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ข องหน่ วยงานภู มิ ภ าคใน
อนาคต
1) เพื่ อให้ ระบบเครือข่ ายของสำนั กงานทางหลวง เป็ นระบบเครื อข่ ายที่ มี
ประสิทธิภาพในการรองรับการทำงานมากยิ่งขึ้น ควรบูรณาการระบบเครือข่ายที่
เชื่ อมต่ อเข้ าสำนั กงานทุ กรูปแบบ ไม่ ว่ าจะเป็ นเครือข่ ายกรมทางหลวงแบบ
MPLS ที่ อั ตราเร็ ว 4-8 เมกะบิ ตต่ อวินาที เครือข่ ายกระทรวงคมนาคมแบบ
MPLS ที่อัตราเร็ว 2-4 เมกะบิตต่อวินาที และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการ
จัดหาเองแบบ ADSL หรือ FTTx ที่อัตราเร็ว 20-40 เมกะบิตต่อวินาที ให้เป็น
ระบบเครือข่ายเดียวกั น เพื่ อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ในกรณี ที่ระบบ
เครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ โดยต้องมีอุปกรณ์ทำหน้าที่ในการ
จัดสรรเส้นทาง และเลือกใช้เส้นทางที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้งาน โดยกำหนดให้
เครื อ ข่ า ยกรมทางหลวงเป็ น เครื อ ข่ า ยสำหรั บ ใช้ บ ริ ก ารสารสนเทศของ
กรมทางหลวง เครื อข่ ายกระทรวงคมนาคมเป็ น เครื อข่ ายสำหรั บ ใช้ บ ริ การ
สารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการจัดหา
เองเป็นเครือข่ายสำหรับใช้บริการสารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือใช้บริการ
สารสนเทศของกรมทางหลวงในกรณีที่ระบบเครือข่ายมีปัญหา แต่กำหนดให้ต้อง
มีการเข้ารหัสข้อมูลทุกส่วนที่ต้องมีการสื่อสารระหว่างกัน นอกจากนี้อุปกรณ์
ดั งกล่ าวจะต้ อ งทำหน้ าที่ เป็ น Firewall, Network Load Balancer และ
Wireless Controller เพื่อให้มีอุปกรณ์น้อยชิ้นแต่ครอบคลุมการทำงานทุกอย่าง
ที่ หน่ วยงานต้ องการ สำหรับสำนั กงานทางหลวงที่ มีจำนวนผู้ปฏิ บั ติงานเป็ น
จำนวนมากอาจมี การติ ดตั้ งเครื่องคอมพิ วเตอร์ เพื่ อเป็ นเซิ ร์ ฟเวอร์ใช้ ในการ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายสำนักทางหลวง ได้ตามรูปที่ 4-9
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Branch Wireless Zone

Wireless
Access Point

Branch Network Zone

DOH

Lease Line
Modem

MPLS
4-8Mbps

Firewall

Branch DMZ

Lease Line
Modem

MOT
MPLS
2-4Mbps

Internet

ADSL/FTTx
Router

ADSL/FTTx
20-40Mbps

Unified Broadband Router
-- Broadband Router
-- Network Load Balancer
-- Bandwidth Management
-- Firewall

FileServer

Antivirus
Server

Application
Server

Branch Internal Zone

Local Access
Remote Access

สํานักงานทางหลวง
รูปที่ 4-9 แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายสำนักงานทางหลวง
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2) เพื่ อ ให้ ร ะบบเครื อ ข่ า ยของแขวงทางหลวง เป็ น ระบบเครื อ ข่ า ยที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการรองรั บ การทำงานมากยิ่ ง ขึ้ น ควรบู ร ณาการระบบ
เครื อ ข่ า ยที่ เชื่ อ มต่ อ เข้ า สำนั ก งานทุ ก รู ป แบบไม่ ว่ า จะเป็ น เครื อ ข่ า ย
กรมทางหลวงแบบ MPLS ที่ อั ต ราเร็ ว 4-8 เมกะบิ ต ต่ อ วิ น าที เครื อ ข่ า ย
กระทรวงคมนาคมแบบ MPLS ที่ อั ต ราเร็ ว 2-4 เมกะบิ ต ต่ อ วิ น าที และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการจัดหาเองแบบ ADSL หรือ FTTx ที่อัตราเร็ว
20-40 เมกะบิ ต ต่ อ วิน าที ให้ เป็ น ระบบเครื อ ข่ ายเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ทำงานทดแทนกันได้ในกรณี ที่ระบบเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งไม่สามารถใช้
งานได้ โดยต้องมีอุปกรณ์ทำหน้าที่ในการจัดสรรเส้นทาง และเลือกใช้เส้นทาง
ที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้งาน โดยกำหนดให้เครือข่ายกรมทางหลวงเป็นเครือข่าย
สำหรับใช้บริการสารสนเทศของกรมทางหลวง เครือข่ายกระทรวงคมนาคม
เป็นเครือข่ายสำหรับใช้บริการสารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการจัดหาเองเป็นเครือข่ายสำหรับใช้บริการสารสนเทศ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือใช้บริการสารสนเทศของกรมทางหลวงในกรณี ที่
ระบบเครือข่ายมีปัญหา แต่กำหนดให้ต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลทุกส่วนที่ต้องมี
การสื่ อ สารระหว่ า งกั น นอกจากนี้ อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วจะต้ อ งทำหน้ า ที่ เป็ น
Firewall, Network Load Balancer และ Wireless Controller เพื่อให้มี
อุปกรณ์ น้อยชิ้นแต่ครอบคลุมการทำงานทุ กอย่างที่หน่วยงานต้องการ โดย
แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายแขวงทางหลวง ได้ตามรูปที่ 4-10
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Branch Wireless Zone
Wireless
Access Point
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4-8Mbps
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Unified Broadband Router
-- Broadband Router
-- Network Load Balancer
-- Bandwidth Management
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Internet ADSL/FTTx
20-40Mbps

แขวงทางหลวง
รูปที่ 4-10 แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายแขวงทางหลวง
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3) เพื่ อ ให้ ร ะบบเครื อ ข่ า ยของหมวดทางหลวงเป็ น ระบบเครื อ ข่ า ยที่ มี
ประสิทธิภาพในการรองรับการทำงานมากยิ่งขึ้น กรมทางหลวงควรดำเนินการ
จั ด หาบริ ก ารเครือ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต พร้ อ มปรั บ ปรุ งระบบเครื อ ข่ ายภายใน
สำนักงานให้หมวดทางหลวง โดยดูจากพื้นที่ตั้งของสำนักงานกับผู้ให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายนำสัญญาณที่ให้บริการในพื้นที่ ในกรณีที่ไม่
สามารถจัดหาผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายนำสัญญาณได้ อาจ
คัดเลือกจากผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่
สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติงานแทน เนื่องจากสำนักงานของหมวดทางหลวง
ค่อ นข้างอยู่ในพื้ นที่ ห่ างไกลจากเขตชุ ม ชน อาจทำให้ ไม่มีผู้ให้ บริการระบบ
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบใช้ ส ายนำสั ญ ญาณ อยู่ ใ นพื้ น ที่ หรื อ มี แต่
สายสัญญาณไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งหมด แนวคิดการออกแบบระบบ
เครือข่ายหมวดทางหลวง ได้ตามรูปที่ 4-11
DOH
Branch Wireless Zone
Wireless
Access Point

MOT

Branch Network Zone
Internet
ADSL 12-24Mbps
FTTx 20-40Mbps
3G 3.5-10Mbps
4G 10-150Mbps
4.5G 40-400Mbps

Broadband
Modem

Branch Internal Zone
Unified Broadband Router
-- Broadband Router
-- Network Load Balancer
-- Bandwidth Management
-- Firewall

หมวดทางหลวง

รูปที่ 4-11 แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายหมวดทางหลวง
4.2.2 ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.2.1 การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายในส่วนกลาง
1) เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยเครือข่าย
(i) SSL Accelerator/Load Balancer เป็นอุปกรณ์ Load Balance ที่
สามารถทำฟังก์ชันเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับการรับส่งข้อมูลผ่านทาง
Web Browser ที่ใช้โปรโตคอล HTTPS (High Text Transfer Protocol
Secure) เว็บไซต์ส่วนมากเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมโดย
การปรับเป็น Secured Website จึงมีผลทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่าง
Web Browser กั บ เว็บ ไซต์ ดังกล่ าวต้ องใช้ โปรโตคอล HTTPS เพื่ อ ให้
ธุ ร กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย มากขึ้ น สำหรั บ ฟั ง ก์ ชั น
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Load Balance นั้นมีไว้ในกรณีสำหรับบางองค์กรที่มีเซิร์ฟเวอร์ให้บริการ
มากกว่ า 1 เครื่ อ ง อุ ป กรณ์ นี้ จ ะทำหน้ าที่ ก ระจายงานหรือ ภาระไปยั ง
เซิร์ฟเวอร์ทุกตัวในระบบเพื่อให้การตอบสนองต่อการให้บริการสามารถทำ
ได้อย่างรวดเร็ว
(ii) SSL VPN (Secure Socket Layer Virtual Private Network) เป็น
อุปกรณ์ที่สามารถทำฟังก์ชันเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับการรับส่งข้อมูล
ผ่านทาง VPN โดย VPN นั้นเกิดจากการสร้างเครือข่ายขององค์กรขึ้นมา
ทับซ้อนบนเครือข่ายสาธารณะ ซึ่งเรียกว่าเครือข่ายเสมือนหรือ Virtual
Private Network (VPN) และเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการทำ
ธุรกรรมผ่านเครือข่ายเสมือนจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการเข้ารหัสลับในการ
ทำธุรกรรม ทำให้เป็นการยากต่อผู้ไม่หวังดีในการโจรกรรมข้อมูล
(iii) Firewall แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักดังนี้
i N e tw o rk F ire w all เป็ น F ire w all ที่ เน้ น ท างด้ าน
Throughput ดังนั้นการป้องกันหรือดักจับผู้บุกรุกจะให้ความสำคัญไม่เกิน
โปรโตคอลชั้นที่ 4 ของ OSI (Open System Interconnection) สามารถ
เปรียบเทียบได้เป็นตะแกรงที่กรองวัสดุขนาดกลางถึงใหญ่ เป็นอุปกรณ์ที่
วางไว้ในระบบเครือ ข่ายเพื่ อเป็ น หน้ าด่ านในการกรองข้อ มูล ที่ ไหลผ่าน
ระบบเครือข่าย
ii Application Firewall เป็ น Firewall ที่ เน้ น ทางด้านความ
ละเอียดในการอ่านข้อมูลทุกๆ แพ็กเก็ตและให้ความสำคัญถึงโปรโตคอล
ชั้นที่ 7 (ซึ่งเป็นชั้นบนสุด) ของ OSI จากการที่ต้องพิจารณาถึงโปรโตคอล
ชั้นที่ 7 จึงทำให้ Throughput อาจด้อยกว่า Network Firewall แต่มี
ความสามารถมากกว่า เป็นอุปกรณ์ที่วางไว้ในระบบเครือข่ายชั้นในหรือ
วางไว้ด้านหน้าของ Application Server สามารถเปรียบเที ยบได้เป็ น
ตะแกรงที่กรองวัสดุขนาดเล็กถึงละเอียดมาก
iii Database Firewall จัดเป็น Application Firewall ประเภท
หนึ่งที่มีคุณลักษณะเฉพาะทาง กล่าวคือ ใช้ในการป้องกันและตรวจจับทุกๆ
แพ็คเก็ตที่เข้าไปและออกจาก Database Server เป็น Firewall ที่ตรวจสอบ
รูปแบบภัยคุกคามหรือที่เรียกว่า Signature ซึ่งอยู่ในรูป SQL statement มี
White List ซึ่งประกอบด้วยชุดคำสั่งที่ยอมให้มีการนำเข้าและดึงข้อมูลออก
จาก Database Server โดยไม่อนุญาตให้ชุดคำสั่งนอกเหนือจากนี้เข้าถึง
ฐานข้อมูลได้ นอกจากนี้แล้วยังมี Black List ของชุดคำสั่งที่ไม่ยอมให้ใช้ใน
การเข้าถึ งฐานข้อมูลโดยเด็ดขาด มีฟั งก์ชันในการแจ้งเตือนถึงการเข้าถึง
ฐานข้อมูลจากธุรกรรมที่น่าสงสัยอีกด้วย เป็น Firewall ที่ติดตั้งไว้ด้านหน้า
ของ Database Server สามารถเปรียบเทียบได้เป็นตะแกรงที่กรองวัสดุ
เฉพาะด้านที่มีขนาดเล็กถึงละเอียดมาก
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(iv) IDP (Intrusion Detection and Prevention) เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใช้
ตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนในระบบเครือข่ายและถ้าขั้นตอน
เหล่านั้นเป็นภัยคุกคามก็จะทำการแจ้งเตือนและหยุดยั้งการกระทำทุกอย่างที่
เป็ นภั ยคุ กคาม ความแตกต่ างระหว่าง Pure Firewall กั บ IDP คื อ Pure
Firewall ไม่สามารถพิจารณาขั้นตอนของภัยคุกคามนั้นได้แต่ IDP สามารถทำ
ได้เพราะมีกระบวนการวิเคราะห์อยู่ในตัวอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม Firewall
ประเภท NGFW (Next Generation Firewall) หรือ Application Firewall
ในปัจจุบันก็มีการบรรจุฟังก์ชันของ IDP ไว้ในตัว สิ่งที่ต้องพิจารณาในการใช้
งานคือ Throughput และความสามารถในการตรวจจับและแจ้งเตือน ซึ่งถ้า
มากเกินความสามารถของฮาร์ดแวร์ที่จะรับได้จะมีผลทำให้ประสิทธิภาพของ
ระบบเครือข่ายโดยรวมลดลงไปด้วย
(v) Network Management เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบระบบ
เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ วิเคราะห์การจราจรในระบบเครือข่าย รวบรวม
Firewall Log พร้อ มกั บ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในปรั บ ปรุ งความมั่ น คงในระบบ
เครื อ ข่ า ย ใช้ บ ริ ห ารจั ด การอุ ป กรณ์ ใ นระบบเครื อ ข่ า ย ใช้ ใ นการทำ
Configuration Management อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่าย และใช้
ในการบริ ห ารจั ด การและแจ้ ง เตื อ นความผิ ด พลาดที่ เกิ ด ขึ้ น ในระบบ
เครือข่าย
(vi) Network Policy Enforcement เป็นระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์
หรื อ แอปพ ลิ เคชั น เพื่ อการบั งคั บ ใช้ น โยบ ายในระบบเครื อ ข่ า ย
คำว่า “นโยบาย” ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กรซึ่งอาจเหมือน
หรือไม่เหมือนกันก็ได้ เช่น บางองค์กรใช้เฉพาะควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์
เข้ าสู่ ระบบเท่ านั้ น บางองค์ กรใช้ ควบคุ ม ถึ งซอฟต์ แวร์ ที่ ติ ดตั้ งในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์และตัวบุคคลที่ใช้งานประจำเท่ านั้น นโยบายยังหมายความ
รวมถึงสิทธิในการใช้งานในระบบเครือข่าย การใช้แอปพลิเคชันในองค์กร
หรื อ แม้ ก ระทั่ งช่ วงเวลาที่ ส ามารถเข้ าและใช้ งานในระบบเครื อ ข่ ายได้
ซึ่งข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้เรียกว่า“กฎเกณฑ์” การนำ Network Policy
Enforcement มาใช้งานนั้น อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่ควบคุมนโยบาย
ต้องมีการติดต่อกับอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ภายในระบบเช่น LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) RADIUS (Remote
Authentication Dial-In User Service) AD (Active Directory) หรือ
IEEE802.1X (Port-Based Network Access Control)
(vii) Threat Intelligence เป็นระบบที่ใช้ตรวจจับและป้องกันภัยคุกคาม
ที่ เรียกว่า APT (Advanced Persistent Threat) ที่เรียกว่าเป็ นระบบ
เพราะเป็นการทำงานที่ผสมผสานระหว่างอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในองค์กร
กับข้ อมู ลที่รวบรวมจากทั่ วโลกที่อาจมาจากสื่อสังคม (Social Media)
เครื อ ข่ า ยด้ า นมื ด (Dark Network) องค์ ก รอาชญากรรมบนโลก
ไซเบอร์ (Cyber Organized-Crime) อาทิเช่น มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์
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(Artificial Intelligence: AI) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้
ได้ ม าซึ่ ง กลุ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะถู ก โจมตี จุ ด อ่ อ นหรื อ ช่ อ งโหว่ ที่ จ ะโจมตี
นอกจากนี้แล้วยังมีการเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อนำมาใช้ใน
การป้ องกัน ระบบ ระบบนี้ เป็ น ระบบที่ มี ค่าใช้ จ่ายค่อ นข้างสูง ต้องการ
บุคลากรที่มีความชำนาญพิเศษ การใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์จำเป็นต้อง
มีการอบรมก่อนที่จะนำมาใช้จริง จัดได้ว่าเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในการ
รับมือภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นกัน
(viii) Vulnerability Scanner เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการค้นหาจุดอ่อนภายใน
ระบบเครือข่ายซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยสามารถตรวจสอบได้ถึงระบบปฏิ บัติการและแอปพลิเคชัน เช่น Web
Content Management
(ix) Penetration Testing เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบความแข็งแกร่ง
ของระบบเครือข่ายซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถใช้ในการทดลองความตระหนักรู้ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยใน
โลกไซเบอร์ของบุคลากรในองค์กรได้ เช่น สร้างเพจปลอม ส่งอีเมล์ปลอม
อย่างไรก็ดีซอฟต์แวร์นี้เปรียบเสมือนดาบสองคมขึ้นอยู่กับจริยธรรมและ
ศี ลธรรมของผู้ ควบคุ มและผู้ ใช้ งานซอฟต์ แวร์ และเป็ นการเสี่ ยงต่ อการ
กระทำผิดกฎหมาย
2) ระบบเครือข่ายส่วนกลาง
เมื่อพิจารณาจากแผนผังเครือข่ายระบบส่วนกลางพบว่ามีการใช้ Firewall
และ IDP เป็นอุปกรณ์หลักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั้งนี้ เนื่องจาก
ไม่มีการแบ่งโซนของแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลออกจากกัน หากต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นควรแยกโซนแอปพลิเคชันออกจากโซนฐานข้อมูล
เพราะพฤติกรรมและการเข้าถึงของทั้งสองส่วนนี้มีความแตกต่างกัน การใช้
Firewall และ IDP ร่วมกันทำให้สมรรถนะโดยรวมของอุปกรณ์ลดลงเพราะ
ต้องตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างกัน หรืออาจทำให้การตรวจสอบ
ไม่สามารถทำได้เต็มที่ โดยภาพรวมแล้วควรมีการแบ่งโซนอย่างน้อย 2 โซน
คือ โซนแอปพลิเคชัน และโซนฐานข้อมูล และถ้าสามารถจัดสรรงบประมาณ
ได้เพิ่มขึ้น อาจมองไปถึงการแบ่งโซนให้บริการอื่นๆ ด้วยซึ่งแสดงในรูปแนวคิด
การออกแบบเครือข่ายและวางอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในส่วนกลาง
ตามรูป ที่ 4-12 โดยมี ก ารเลื อ กใช้ งานอุ ป กรณ์ Firewall และ IDP อย่ าง
เหมาะสม สำหรับ Network Management ที่มีใช้อยู่แล้วควรพิจารณาเพิ่ม
ฟังก์ชันการทำงานให้ครอบคลุม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องและ
ช่องโหว่ของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ ในระบบเครือข่าย การนำ Policy
Enforcement มาใช้ต้องพิจารณาต่อยอดจากปัจจุบันที่เป็น Web Portal
และต้ อ งค่ อ ยๆ ทำเพราะจะมี ผ ลต่ อ ผู้ ใช้ งานโดยตรงซึ่ งอาจก่ อ ให้ เกิ ด การ
ต่อต้านหรือตีกลับได้
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รูปที่ 4-12 แนวคิดการออกแบบระบบเครือข่ายในส่วนกลาง
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Vulnerability Scanner เป็นเครื่องมือที่ช่วยหาช่องโหว่ภายในระบบเครือข่าย
ถ้ามีการนำมาใช้งาน และใช้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้
ซึ่ งขึ้ นอยู่ กั บการจั ดสรรงบประมาณ ในส่ วนของ Threat Intelligence และ
Penetration Testing ยังไม่แนะนำให้นำมาใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพราะ Threat
Intelligence มีราคาค่อนข้างแพง สำหรับ Penetration Testing นั้นผู้ดูแลระบบ
เครือข่ายควรมีความชำนาญในการใช้ Vulnerability Scanner เสียก่อนแล้วจึงขยับ
ขยายไปใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
3) การเข้าถึงระบบเครือข่ายของบุคลากร
การพิสูจน์ตัวตนเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ถ้าระบบการ
พิสูจน์ตัวตนไม่มีความปลอดภัยหรือมีช่องโห่ว จะก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงมาก
กับระบบสารสนเทศ การพิสูจน์ตัวตนแบ่งเป็น 3 แบบโดยแบบแรกคือ สิ่งที่
คุณรู้ (Something You Know) เช่น รหัสผ่าน (password) แบบที่สองคือ
สิ่งที่คุณมี (Something You Have) เช่น บัตรพนักงานที่มีชิพเก็บข้อมูล และ
แบบที่สามคือ สิ่งที่เป็นตัวคุณ (Something You Are) เช่น ลายนิ้วมือ
ระบบโดยทั่วไปจะใช้รหัสผ่านในการพิสูจน์ตัวตน ซึ่งควรจะเป็นความลับ
และรู้เฉพาะตัวบุ คคลเท่านั้น แต่สิ่งที่พบเห็ นได้มาก คือ รหัสผ่านไม่ได้เป็น
ความลับ เช่น มีการเขียนรหัสผ่านติดไว้ที่จอคอมพิวเตอร์ และโดยเฉพาะใน
ปัจจุบัน การใช้รหัสผ่านเพียงแบบเดียวไม่มีความมั่นคงอีกต่อไป และมีความ
เสี่ยงสูงมากเพราะถ้าผู้ไม่หวังดีล่วงรู้ก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ ในปัจจุบันการ
พิสูจน์ตัวตนจึงนิยมเลือกที่จะใช้ 2 แบบ (Two-Factor Authentication) จาก
3 แบบ (Three-Factor Authentication) และในบางองค์กรมีการใช้ครบทั้ง
3 แบบ ดังนั้นองค์กรจึงควรพิ จารณาการปรับบริบ ทจากเดิม โดยปรับไปใช้
Two-Factor Authentication เพื่อให้มคี วามมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น
การพิ สู จ น์ ตั ว ตนถื อ เป็ น ด่ า นหน้ า ในการเข้ า สู่ ร ะบบ และจากการที่
กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศหลายระบบ โดยแต่ละระบบมีสถาปัตยกรรม
แอปพลิเคชัน (Application Architecture) ที่ไม่เหมือนกัน เพื่ อให้ระบบ
สารสนเทศของกรมทางหลวงพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน จึงควรมีการกำหนด
Business Architecture และ Data Architecture เพื่อให้การมองและการ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และอยู่ บ นมาตรฐานข้ อ มู ล
เดียวกัน เมื่อระบบพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดระบบสารสนเทศ
หลักที่ครอบคลุมระบบงานทั้งหมด อย่างไรก็ดีในส่วนของผู้ปฏิบัติงานนั้น ถ้า
แต่ ละระบบงานใช้ Two-Factor Authentication จะเป็ น การสร้างภาระ
อย่างมาก ดังนั้นถ้ากรมทางหลวงนำ Two-Factor Authentication มาใช้
งาน ควรพิจารณาระบบ Single-Signed On (SSO) ควบคู่ไปด้วย SSO จะทำ
ให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีความคล่องตัวอย่างมาก เพราะหลังจากผ่านการ
พิสูจน์ตัวตนแล้ว จะสามารถใช้ระบบสารสนเทศตามที่กำหนดไว้ใน Policy
Enforcement ได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวตนอีกจนกว่าจะออกจากระบบ โดย
สรุปแล้วการใช้ Policy Enforcement เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพิสูจน์ตัวตน
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ในระบบ ซึ่งสามารถต่อยอดไปประยุกต์เข้ากับ SSO ได้ นอกจากนี้แล้วการ
ส่งผ่ านข้ อมู ล ในระบบควรเข้ารหั ส ลับ ข้อมูล ด้วย เพื่ อป้ องกันการโจรกรรม
ข้อมูล ซึ่งการเข้ารหัสลับทำได้โดยการใช้แอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วคือ HTTPS
และ VPN ดังแสดงในรูปที่ 4-13
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รูปที่ 4-13 แนวคิดการออกแบบการเข้าถึงระบบเครือข่ายของบุคลากร
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4.2.2.2 การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
1) เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ส่วนสำคัญ ที่ทำงานอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์คือ ระบบ
ดำเนินการและแอปพลิเคชัน ทั้ง 2 ส่วนนี้ต้องได้รับการ update patch อย่าง
สม่ำเสมอซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลารับประกันและ/หรือการบำรุงรักษา ระบบ
สามารถกำหนดให้ทำการ update แบบอัตโนมัติได้โดยผู้ดูแลระบบ ในกรณีที่
ไม่ ส ามารถตั้ งแบบอั ต โนมั ติ ได้ ผู้ ดู แ ลระบบควรกำหนดขั้ น ตอนให้ ชั ด เจน
การใช้ AntiVirus ช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงลงได้ซึ่งต้องทำควบคู่ไปด้วย
การใช้ Vulnerability Scanner เป็ น อี ก ทางหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยลดความเสี่ ย ง
นอกจากนี้ ควรติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้หลัง Firewall และ IDP และถ้าสามารถแบ่ง
โซนได้ก็จะทำให้ปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งควรมีการตรวจสอบการใช้งานเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ในระบบอย่างสม่ำเสมอ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีการใช้งานควรปลด
ออกจากระบบเพราะเป็นจุดอ่อนของการโจมตี
2) เครื่องผู้ใช้งาน (Client) เป็นจุดที่ถูกโจมตีได้ง่ายที่สุด จากเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันสามารถแบ่งเครื่องผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้
(i) เครื่ อ ง Desktop ถึ งแม้ ว่ าระบบดำเนิ น การและแอปพลิ เคชั น ที่
ทำงานอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องผู้ใช้งานจะต่างกัน แต่สามารถใช้
แนวทางการป้ อ งกั น แบบเดี ย วกั น ได้ สิ่ งที่ ต้ อ งเพิ่ ม เติ ม สำหรั บ เครื่ อ ง
Desktop คื อ พฤติ ก รรมของผู้ ใช้ งาน เช่ น การดาวน์ โหลดซอฟต์ แวร์
รูปภาพ เพลง ภาพยนตร์ และอื่นๆ จากอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการเสี่ยงอย่าง
มากที่ จะนำมัลแวร์เข้ามาแพร่ระบาดในองค์กร สิ่งที่สามารถทำได้อย่าง
ค่อนข้างมีประสิทธิภาพคือการทำ Policy Enforcement โดยทำทั้ง Wireline และ Wireless รวมทั้งไม่อนุญาตให้นำ Flash Drive มาเชื่อมต่อไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น แต่การทำในลักษณะเช่นนี้ต้องมีการวางแผนและทดสอบ
การใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมตามข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัย
ขององค์กร การนำไปใช้งานจริงต้องให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ประกาศใช้
อย่างเป็นทางการและมีผลบังคับใช้โดยทั่วกัน และต้องมีการประชาสัมพันธ์
เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งในการใช้ ง าน ผู้ มี ห น้ า ที่ บั ง คั บ ใช้ ต้ อ งเตรี ย ม
คณะทำงานในการให้บริการเมื่อเกิดข้อขัดข้องขึ้นและต้องมีการกำหนด
SLA (Service Level Agreement) ในการให้บริการด้วย
(ii) เครื่อ ง Notebook ใช้ วิ ธี ก ารเดี ย วกั บ เครื่ อ ง Desktop แต่ สิ่ งที่
เพิ่มเติมคือการเข้ารหัสลับข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเครื่อง ทั้งนี้เนื่องจากอาจมี
การนำเครื่องออกไปใช้นอกสถานที่ เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลจึง
ต้ อ งเข้ า รหั ส ลั บ ในกรณี ท ำเครื่ อ งหายและเครื่ อ งนั้ น อาจถู ก นำไปใช้
ประโยชน์โดยผู้ไม่หวังดี ดังนั้นการใช้ Policy Enforcement ก็สามารถ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งสามารถยกเลิกการใช้งานเครื่องดังกล่าวได้
(iii) อุปกรณ์ พกพา ไม่ว่าอุปกรณ์ พกพาจะเป็นของส่วนบุคคลหรือของ
องค์กร ก็จำเป็นต้องใช้ Policy Enforcement ในลักษณะเช่นเดียวกั บ
เครื่อง Notebook แต่อาจมีความแตกต่างในเรื่องของ User Interface
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เพราะสภาพแวดล้อมและการประยุกต์ใช้งานแตกต่างกัน
4.2.2.3 ความมั่นคงปลอดภัยในระดับบุคคล
การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเป็นเรื่องที่ยาก
แต่เป็นไปได้ถ้าหน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน การสร้าง
ความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ านนี้ เกี่ ยวข้ อ งกับ ทรัพ ยากรบุ ค คลมากกว่าการใช้ อุ ป กรณ์ ห รือ
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็ นงานทักษะบุคคลถึงร้อยละ 90 และเป็ นการนำ
อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์มาช่วยอีกร้อยละ 10 ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักคือผู้บริหารระดับสูงที่ต้อง
เป็ น ตั ว อย่ า งและบั ง คั บ ใช้ น โยบายอย่ า งจริ ง จั ง ด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ ต้ อ งทำการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและมีการจัดเวทีขนาดเล็กเพื่อเผยแพร่อย่างต่อเนื่องกระจายไป
ทุกหน่วยงาน ด้านฝึกอบรมต้องมีการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พื้นฐานและ
หลั ก สู ต รการตระหนั ก รู้ ภั ย จากโลกไซเบอร์ ค วบคู่ กั น ไป โดยต้ อ งพิ จ ารณาสื่ อ และ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อให้ตรงกัน ด้านการเจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้
และการปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับและทุกหน่วยงานอย่าง
สม่ำเสมอและนำผลทดสอบไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความดีความชอบ ด้านสารสนเทศ
ต้องร่วมมือกับทุกหน่วยโดยเป็นผู้ให้ข้อมูลให้คำปรึกษาในการจัดเวที จัดเสวนา ผลิตสื่อ
และหลักสูตร ทำโปสเตอร์ เป็นวิทยากร และอื่นๆ
การพั ฒ นาความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบเครื อ ข่ า ยในส่ ว นกลางและระบบ
คอมพิวเตอร์มีความสำคัญเท่ากับความมั่นคงปลอดภัยในระดับบุคคลและการเข้าถึงระบบ
เครื อ ข่ ายของบุ ค ลากร ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ว่ า การให้ ค วามสำคั ญ ในประเด็ น ความมั่ น คง
ปลอดภัยสารสนเทศนั้น ต้องพิจารณาตั้งแต่ผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล จนถึงระบบ
เครือข่าย ซึ่งหมายความว่าต้องให้ความสำคัญ ในด้านการบริหารจัดการเท่าๆ กับด้าน
เทคนิ ค เพราะจุ ด เปราะบางที่ สุ ด ของความมั่ น คงปลอดภั ย คื อ บุ ค ลากร ดั งนั้ น การที่
กรมทางหลวงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากรไปพร้อมๆ กับ
นโยบายและแนวปฏิ บั ติ รวมถึ งการบั งคั บ ใช้ แ ละการจั ด หาอุ ป กรณ์ ด้ า นความมั่ น คง
ปลอดภัยจะทำให้กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการป้องกันและถูกโจมตี
บนโลกไซเบอร์
4.2.3 ด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเก็บข้อมูล
4.2.3.1 เทคโนโลยีเครือ่ งคอมพิวเตอร์
หัวข้อนี้จะกล่าวเฉพาะเทคโนโลยีของสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น สำหรับ
เทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะกล่าวในหัวข้อ 4.2.3.3 เซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้งานจาก Physical Server มาเป็น Hyperconverged Architecture ทั้งนี้
เนื่ องจากเหตุ ผลหลั กคื อ การใช้ ประโยชน์ (Utilization) กล่ าวคื อ การใช้ ประโยชน์ ของ
Physical Server จะมาควบคู่กับการพัฒนาแอปพลิเคชัน เมื่อมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ใหม่ ก็ต้องจั ดหาเซิ ร์ฟ เวอร์ตัวใหม่ เมื่ อเป็ น เช่น นี้ จะก่อให้ เกิดปั ญ หาตามมาคือ การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของ Physical Server ไม่เต็มที่เพราะมีเพียง 1 แอปพลิเคชันเท่านั้น
รวมทั้งทำให้การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ใน Data Center เพื่อติดตั้ง Physical Server ต้องใช้
เนื้ อที่ มากขึ้ น เพราะจำนวนเซิ ร์ฟเวอร์ที่ มากขึ้น นอกจากนี้ แล้ วยั งมี ความร้อนที่ เกิ ดจาก
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เซิร์ฟเวอร์เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของระบบควบคุมอุณหภูมิใน Data
Center
เมื่อเทคโนโลยี Virtual Machine (VM) ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพดีกว่า
Physical Server จึงมีการ Deploy VM ให้ทำงานบน Physical Server อย่างไรก็ดี เมื่อการ
ใช้งาน VM ได้รับการตอบรับอย่างมากและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จะทำให้จำนวนของ
Physical Server เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสัดส่วนตามไปด้วย การส่งผ่านข้อมูลระหว่าง VM ที่อยู่ต่าง
Physical Server จำเป็ นต้องอาศัยอุปกรณ์ สวิตช์ความเร็วสูง ดังนั้นจึงมี การติดตั้งสวิตช์
ดังกล่ าวส่วนบนของ Server Rack ซึ่งเรียกกั นโดยทั่ วไปว่า TOR Switch (Top Of Rack
Switch)
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รูปที่ 4-14 สถาปัตยกรรมเซิรฟ์ เวอร์แบบเดิมเมื่อเทียบกับสถาปัตยกรรม Hyperconvergence
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รูปที่ 4-14 แสดงสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมเมื่อเทียบกับสถาปัตยกรรม
Hyperconvergence โดยในสถาปั ตยกรรมเซิ ร์ ฟเวอร์ ต้ องมี ระบบเก็ บข้ อมู ล (Storage
System) ซึ่งประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ ในส่วนของ VM ต้องมีการติดต่อกับ
ระบบเก็บข้อมูล ซึ่งจำเป็นต้องใช้ TOR Switch ดังแสดงในรูปที่ 4-14 (ด้านซ้ายมือ) เพื่อให้
VM สามารถมองเห็นเนื้อที่บนระบบเก็บข้อมูลจึงจำเป็นต้องปรับแต่งค่า (configure) ระบบ
เก็บข้อมูลให้ทำงานเข้ากันได้กับ VM ซึ่งการ configure ดังกล่าว เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งต้อง
อาศัยผู้ที่มีความชำนาญและใช้เวลาในการ configure เพื่อให้ระบบโดยรวมทำงานเข้ากันได้
จากที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าสถาปัตยกรรม Physical Server ผนวกกับการใช้ VM
มีข้อเสียในเรื่องของการใช้ประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้มีสถาปัตยกรรมใหม่เกิดขึ้นซึ่งเรียกว่า
สถาปัตยกรรม Hyperconvergence โดยสถาปัตยกรรมนี้เป็นการรวมความสามารถในการ
ประมวลผลของซีพียู ความสามารถของหน่วยความจำ (ทั้งที่เป็น SSD, Flash และฮาร์ดดิสก์)
ความสามารถของเครือข่าย และเทคโนโลยี Virtualization เข้าด้วยกัน โดยมีหัวใจสำคัญคือ
ซอฟต์ แวร์ ที่ บริหารจั ดการให้ ทุ กส่ วนทำงานได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ และนำเสนอในรู ป
ฮาร์ดแวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานหรือที่เรียกว่า Pre-Configured Appliance ดังแสดงรูปที่
4-14 (ด้านขวามือ) สถาปัตยกรรมนี้สามารถเพิ่มขยายได้ทั้งความสามารถในการคำนวณความ
จุของระบบเก็บข้อมูลและระบบเครือข่าย การใช้งานมีความสะดวกและคล่องตัว สามารถ
configure ผ่าน Web Browser กำหนดพารามิเตอร์ให้ถูกต้องก็สามารถติดตั้ง VM ได้ทันที
การเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรม Hyperconvergence นี้สามารถลดปริมาณของ
Physical Server แบบเดิมๆ ได้อย่างมาก Data Center ที่ ใช้ เทคโนโลยี VM ในปั จจุ บั น
ปรับเปลี่ยนมาใช้สถาปัตยกรรม Hyperconvergence เป็น Infrastructure ซึ่งเรียกโดยรวมว่า
Hyper-converged Infrastructure
จากการที่กรมทางหลวงมีศูนย์ข้อมูลและห้องเซิร์ฟเวอร์กระจายอยู่ 8 หน่วยงาน
และมีบางหน่วยงานพร้อมที่จะโอนระบบงานทั้งหมดมาที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็น
โอกาสที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะให้บริการสารสนเทศของกรมทางหลวงโดยนำระบบงาน
ทั้งหมดที่มีอยู่เดิมของกรมทางหลวงมา Hosting ที่ศูนย์ข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้เทคโนโลยี VM ควบคู่ไปกับ Hyper-converged infrastructure ซึ่งจะทำให้การดูแลมี
ความสะดวกขึ้น ผู้ใช้มีความมั่นใจในเรื่องของความพร้อมใช้ ลดปัญหาจากการเกิดไฟฟ้าดับ
เป็นระยะเวลานานๆ ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการยุบรวมทั้งฮาร์ดแวร์และระบบงานทั้งหมด
เข้าด้วยกัน โดยต่อไปศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรวางโครงสร้างสารสนเทศขององค์กร
เพื่อให้มีมาตรฐานและสามารถพัฒนาต่อไปในอนาคต
4.2.3.2 ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คือ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน
และให้บริการผ่านทางระบบเครือข่าย ลักษณะของบริการแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ Cloud
Storage และ Cloud Computing ตัวอย่างของ Cloud Storage คือ Google Drive,
Dropbox, OneDrive เป็นต้น ในส่วนของ Cloud Computing คือ AWS (Amazon
Web Service) และ Azure เป็นต้น ระบบคลาวด์ (Cloud System) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
ให้บริการโดยผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นระดับใด ไม่ต้องสนใจสถาปัตยกรรมของระบบ เพียงแต่รู้ว่ามี
บริการอะไรบ้าง สำหรับสถาปัตยกรรมของระบบคลาวด์นั้น สามารถสร้างได้จาก Hyper69
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converged Infrastructure โดยเพิ่มซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการเข้าไปก็สามารถ
กำหนดได้ว่าจะให้บริการอะไรบ้าง โดยทั่วไปแล้วการให้บริการของระบบคลาวด์แบ่งเป็น
3 ประเภทคือ IaaS (Infrastructure as a Service) PaaS (Platform as a Service)
และ SaaS (Software as a Service) ดังแสดงในรูปที่ 4-15

รูปที่ 4-15 การให้บริการของระบบคลาวนด์
เพื่อให้การบริการทางด้านสารสนเทศของกรมทางหลวงโดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว กรมทางหลวงควรวางแผนถ่ายโอนระบบ
คอมพิวเตอร์แบบเดิมไปสู่การให้บริการคลาวด์ โดยใช้เทคโนโลยี Hyperconvergence
เป็น Infrastructure จากนั้นใช้ VM ให้บริการระบบสารสนเทศทั้งหมดในกรมทางหลวง
สร้ าง VM เพื่ อ พร้อ มรั บ การโอนระบบงานที่ ก ระจายตามห้ อ งเซิ ร์ ฟ เวอร์ จ ากทั้ งหมด
6 หน่วยงาน โดยระยะแรกกำหนดบริการเป็นแบบ IaaS ในขณะเดียวกัน กรมทางหลวง
ควรกำหนดสถาปั ต ยกรรมข้ อ มู ล และสถาปั ต ยกรรมแอปพลิ เคชั น เพื่ อ รองรั บ การ
ปรั บ เปลี่ ย นข้ อ มู ล ให้ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น และกำหนดแอปพลิ เคชั น ให้ เป็ น ไปในทาง
เดียวกัน เมื่อกำหนดได้แล้วสามารถปรับรูปแบบการให้บริการเป็นแบบ PaaS โดยผู้ใช้งาน
ยังสามารถพั ฒ นาระบบงานโดยใช้งบประมาณของตนเอง แต่ทุกอย่างต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว้ และสุดท้ายถ้ากรมทางหลวงให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดูแลและ
จัดหาแอปพลิเคชันให้กับทุกหน่วยงาน เมื่อนั้นการบริการควรปรับไปเป็น SaaS ซึ่งก็คือ
Cloud Service เต็มรูปแบบ
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4.2.3.3 เทคโนโลยีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
1) Window Based System การใช้งานของ Windows-Based ยังคงมีอยู่
ต่อไปแต่จะอยู่บน Platform ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น Tablet Computer
นอกเหนื อ จาก Desktop และ Notebook แต่ สิ่ ง ที่ ไม่ เปลี่ ย นแปลงคื อ
Windows License และ MS Office Licenses ที่ จ ำเป็ น ต้ อ งจั ด หาให้
เพียงพอต่อการใช้งานพร้อมทั้งการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
2) Mobile Based System จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้อุปกรณ์
หลายอย่างมีความสามารถมากขึ้น นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมการทำงานก็
มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จากแอปพลิเคชันที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์หรือ
Desktop กลายมาเป็น Cloud Application ความสามารถในการประมวลผล
เปลี่ยนจาก Desktop ไปเป็น Cloud Computing การเก็บข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์
เปลี่ ยนเป็ น เก็ บ ข้ อ มู ล ใน Storage เมื่ อ ทุ ก อย่างเปลี่ ยนเป็ น Cloud ทำให้
พฤติกรรมการทำงานเปลี่ยนไป อุปกรณ์ ที่รองรับระบบ Cloud แบ่งเป็น 3
ประเภทดังต่อไปนี้
(i) Tablet มีระบบปฏิบัติการ 3 ค่ายหลัก คือ Windows, Android
และ iOS สิ่งที่เกิดขึ้นคือ แอปพลิเคชันจะเป็นลักษณะ SaaS (Software
as a Services) อุปกรณ์ประเภทนี้จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ ดังนั้น
จึ งไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งบำรุ งรัก ษาในเรื่อ งของระบบดำเนิ น การ แต่ สิ่ งที่ ต้ อ ง
บำรุงรักษาจะอยู่ท างฝั่งผู้ให้บริการ คือ บริการทั้ งหมดที่ มีอยู่ใน Data
Center การพัฒ นาแอปพลิเคชันจะแตกต่างไปจากเดิม ดังนั้นการวาง
สถาปั ต ยกรรมของข้ อ มู ล (Data Architecture) และ สถาปั ต ยกรรม
แอปพลิเคชัน (Application Architecture) จึงมีความสำคัญมาก
(ii) Smart Phone มีลักษณะเช่นเดียวกับ Tablet ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
โดยระบบปฏิบัติการหลัก มี 2 ค่าย คือ Android และ iOS
(iii) Chrome Book เป็นอุปกรณ์ของค่าย Android ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้
กับ Cloud Application ในลักษณะ SaaS โดยเฉพาะปัจจุบันยังไม่เป็นที่
แพร่ ห ลายนั ก แต่ ในอนาคตอั น ใกล้ มี แ นวโน้ ม จะเป็ น คู่ แข่ ง สำคั ญ ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบเดิมๆ
3) Virtual Desktop Infrastructure (VDI) เป็นเทคโนโลยีที่ย้ายสถานะและ
Content ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ไปไว้บน Cloud เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้กับผู้ใช้งานไปพร้อมๆ กับบริการด้านความพร้อมใช้ เพราะไม่
ว่ า ผู้ ใช้ ง านจะทำงานจากที่ ไ หนก็ ต าม จะเสมื อ นหนึ่ ง ทำงานบนเครื่ อ ง
Notebook ของตัวเอง เพียงขอให้มีเครือข่ายในการเชื่อมต่อเท่านั้น ปัจจัย
หนึ่งที่จะกำหนดว่าควรเลือกใช้ Virtual Desktop หรือ Chrome Book คือ
เรื่องของราคา ว่าแบบไหนจะให้ประโยชน์คุ้มค่ากับผู้ใช้งานมากกว่ากัน
เพื่อให้ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจาก
การใช้งานของเครื่องลูกข่ายดังกล่าวข้างต้น กรมทางหลวงควรที่จะพิจารณา
นำ Policy Enforcement มาใช้ ค วบคู่ ไปกั บ การเข้ารหั ส ลับ ข้ อ มู ล ในการ
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เชื่อมต่อโดยอาศัย HTTPS และ VPN ทั้งนี้เนื่องจากการใช้งานจะอยู่ในรูปแบบ
SaaS มากขึ้น
สถาปัตยกรรม Hyperconverge เป็นสถาปัตยกรรมที่รองรับเทคโนโลยี
Virtualization ได้ อ ย่ า งลงตั ว และเหมาะแก่ ก ารให้ บ ริ ก ารระบบ Cloud
สามารถสร้าง Virtual Machine เพื่ อทำเป็ น Application Server ได้เป็ น
จำนวนมาก ทำให้ศูนย์ข้อมูลของกรมทางหลวงสามารถ Hosting แอปพลิเคชัน
ของทุกหน่วยงานได้ซึ่งทำให้สะดวกในการให้บริการ ง่ายต่อการบริหารจัดการ
และสอดคล้องต่อการนำ VDI มาใช้ในกรมทางหลวง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนไป
ใช้สถาปัตยกรรม Hyperconverge ภายในศูนย์ข้อมูลของกรมทางหลวงจึง
สอดคล้ อ งต่ อ การนำระบบ Cloud มาให้ บ ริ ก ารของกรมทางหลวง ทั้ งผู้ ที่
ต้องการบริการ Application Server, Database Server และ ผู้ใช้ทั่วไป
4.2.4 ด้านระบบสารสนเทศ
ระบบงานต่างๆ ของกรมทางหลวงในระยะที่ผ่านมายังไม่มีการบูรณาการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เข้ากับ กระบวนการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งหากบูรณาการร่วมกันได้ ก็จะสามารถนำมา
ปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สนับสนุนการทำงานองค์กรได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ในอดีตเราให้
ความสำคัญ กับกระบวนการดำเนินการน้อย ระบบงานสารสนเทศจึงไม่ค่อยตอบสนองกับการ
ทำงานเท่ าที่ ค วร ในปั จ จุ บั น การพั ฒ นาระบบสารสนเทศจะเน้ น กระบวนการดำเนิ น งานเป็ น
เป้าหมายสำคัญ ต้องมีการกำหนดแนวทางหรือคู่มือการดำเนินงานที่ชัดเจน แล้วใช้เทคโนโลยี
มาสนับสนุนตามกระบวนการ จึงจะได้สารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเป้าวัตถุประสงค์ของ
งานจริงๆ ซึ่งการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นของหน่วยงาน
ต่ างๆ ก็ คือ การปรับ เปลี่ยนกระบวนการธุรกิ จหรือกระบวนการดำเนิ น งานนั่ น เอง (Business
Process Reengineering : BPR)
นอกจากกระบวนการที่มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศแล้ว ในส่วนของเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศต่างๆ ก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน ข้อเสนอต่างๆ ต่อไปนี้ ถือเป็นแนวโน้ม
หรื อทิ ศ ทางที่ ระดั บ สากลยึ ดเป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ซึ่ งในส่ วนงานที่ เกี่ ยวข้ องของศู น ย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวง ควรต้องศึกษา และนำไปดูแลกำกับระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงให้
ดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการบริหารจัดการต่อไป
4.2.4.1 เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
เพื่อให้กรมทางหลวงได้เห็นทิศทางของเทคโนโลยีระบบสารสนเทศในปัจจุบัน
และอนาคต เพื่ อที่จะได้ ใช้เป็น แนวทางการพั ฒ นากรมทางหลวงต่อไป ในส่วนนี้จึงได้
นำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ และการ
บูรณาการระบบสารสนเทศไว้โดยสังเขป ดังนี้
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1) Web Based Application
ในระบบสารสนเทศทั่วไปส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคยกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลที่ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ที่ประกอบด้วย Word สำหรับ
สร้างและพิมพ์เอกสาร Excel สำหรับสร้างตารางคำนวณ โปรแกรมในกลุ่มนี้
เรียกว่า Desktop Application ซึ่งจะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
หรือโปรแกรมสำหรับงานบัญชี ที่บางหน่วยงานติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น
ลั ก ษณะ Client-Server Application โดยเก็ บ ฐานข้ อ มู ล ไว้ ที่ เซิ ร์ ฟ เวอร์
(Server) และติดตั้งตัวโปรแกรมบัญชีที่เครื่องใช้งาน (Client) ซึ่งตอบสนอง
ความต้ องการเพิ่ ม ขึ้ น ในด้ าน Multi-User หรือสามารถใช้ งานพร้อมกั น ได้
หลายคน โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน โดยเก็บฐานข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง
เทคโนโลยี Desktop Application ไม่สามารถตอบสนองความต้องการใน
การบริหารจัดการได้ โดยเฉพาะการทำธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา
ข้ อ มู ล มี ก ารเคลื่ อ นไหวตลอดเวลาเพื่ อ ตอบสนองภาวะการเปลี่ ยนแปลงที่
รวดเร็ว ในส่วนของระบบ Client-Server Application นั้น โปรแกรมมักมี
ความซั บ ซ้ อ น การแก้ ไข การ Upgrade ทำได้ ยุ่ ง ยาก ตั ว อย่ า งเช่ น หาก
ต้องการ Upgrade หรือเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมให้กับแอปพลิเคชันที่เซิร์ฟเวอร์
จะต้องหยุดระบบทั้งหมด และเมื่อ Upgrade ที่เซิร์ฟเวอร์แล้ว ก็จำเป็นต้อง
Upgrade ที่ Client ด้วย หากระบบมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ก็จะยิ่งความยุ่งยาก
มากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องเครื่อง Client มีความหลากหลายและแตกต่าง
กัน เช่น ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือคุณสมบัติของเครื่องที่
แตกต่างกัน ซึ่งหากการ Upgrade แล้วมี ความจำเป็นต้องใช้สเปคเครื่องที่
สูงขึ้น ฝั่ง Client จำเป็นต้อง Upgrade ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตามไปด้วย
จากตัวอย่างปัญหาเหล่านี้ ระบบสารสนเทศในปัจจุบันจะถูกแทนที่ด้วย
เทคโนโลยี Web Application (เว็บแอปพลิเคชัน) เพราะ Web Application
สามารถตอบสนองปั ญ หาข้ า งต้ น ได้ และสามารถแทนที่ Desktop
Application ที่เป็น Client-Server Application ได้เป็นอย่างดี ตัวโปรแกรม
ของ Web Application จะถู ก ติ ด ตั้ ง ไว้ ที่ Server เพื่ อ คอยให้ บ ริ ก ารกั บ
Client โดยที่เครื่อง Client ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถใช้
โปรแกรมประเภท Browser ได้ ทั น ที เช่น Internet Explorer, FireFox,
Google Chrome ด้วยความสามารถของ Browser ที่หลากหลาย ทำให้ไม่มี
ข้อจำกัดในเรื่องระบบปฏิบัติการ หรือประเภทของอุปกรณ์ อุปกรณ์ประเภท
TouchPad หรือ SmartPhone ก็สามารถเรียกใช้งานได้ รวมทั้งลดข้อจำกัด
เรื่องสถานที่ใช้งานอีกด้วย
จุดเด่นอีกประการหนึ่ง คือข้อมูลที่ส่งหากันระหว่าง Client กับ Server มี
ปริมาณน้อยมาก ทำให้สามารถย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้ และสามารถใช้ งานผ่ า น Internet Connection ที่ มี ค วามเร็ ว ต่ ำ ๆได้
จุดเด่นนี้ทำให้ สามารถใช้แอปพลิชันเหล่านี้ได้จากทุกแห่ง ดังนั้นการพัฒนา
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ระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงจึงควรปรับเปลี่ยนมาเป็น Web Based
Application
2) Web Responsive
ปัจจุบันอุปกรณ์ประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) มีการใช้งาน
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Smart Phone หรือ Tablet ทำให้พฤติกรรม
การใช้งานเว็บไซต์ของผู้คนเปลี่ยนไป โดยเริ่มหั นมาใช้ งานเว็บ ไซต์ผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Tablet มากขึ้น การออกแบบเว็บไซต์จึงต้องคำนึงถึง
ก ารใช้ งาน อุ ป ก รณ์ ต่ างๆ เห ล่ านี้ ด้ วย แ ล ะเนื่ อ งจ าก ห น้ าจอ ข อ ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Tablet มีพื้นที่จำกัด การใช้รูปแบบแสดงผลเว็บไซต์
แบบเดียวกับที่อยู่บน Desktop จะถูกจัดเพื่อให้พอดีกับหน้าจอ จนตัวหนังสือ
มีขนาดเล็กมาก และปุ่มต่างๆ ก็จะกดไม่สะดวกนัก จึงจำเป็นต้องออกแบบเว็บ
ที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบให้ เหมาะสมกั บ อุ ป กรณ์ ได้ ซึ่ งจะทำให้ ผู้ ใช้
สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และ Tablet
เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ มี ห น้ า จอขนาดเล็ ก กว่าเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
Desktop มาก เพื่ อ ให้ ก ารแสดงผลสวยงามและใช้ ง านง่ า ย เมื่ อ ดู ใ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Tablet รวมทั้งอาจปิดไม่ให้แสดงผลในส่วนของเนื้อหา
จุดที่ ไม่สำคัญ หรือรูปแบบการใช้งานใดที่มีขนาดใหญ่ เกินไป หรือ Touch
ไม่สะดวก จะถูกเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้ง่ายขึ้น
Responsive Web Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ให้ รองรับ ขนาด
หน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอหลากหลาย
ไปจนถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone และ Tablet ต่างๆ ที่มีมาตรฐาน
ขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน โดยเป็นการออกแบบครั้งเดียวที่สามารถนำไปใช้ได้
กับทุกหน้าจอ ทั้งนี้ Responsive Web Design เป็นการออกแบบเว็บไซต์โดย
ใช้เทคนิคของ CSS, CSS3 และ JavaScript ในการออกแบบ เพื่อให้เว็บไซต์
สามารถจัดลำดับ เรียงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลผ่านหน้าจอที่มี
ขนาดแตกต่ า งกั น ได้ โดยอั ต โนมั ติ โดยผู้ ใช้ งานเว็ บ ไซต์ ส ามารถเปิ ด ใช้ ง าน
เว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาดของหน้าจอหรือชนิดของอุปกรณ์สื่อสาร
3) User Interface/User Experience Design (UI/UX)
การออกแบบการใช้งานส่วนที่ใช้แสดงผล ติดต่อและตอบโต้กับผู้ใช้จะเน้น
การออกแบบในลั ก ษณะที่ เรี ย กว่ า User Interface Design (UI) ในการ
ออกแบบควรมีการใช้งานง่าย เพราะถ้าใช้งานยากก็จะไม่มีคนอยากใช้ รวมทั้ง
สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย โดยควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น
(1) ความหลากหลายของผู้ใช้งานทั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
(2) บุคลิกของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน/ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(3) ความแตกต่างของสติปัญญาและความสามารถในการรับรู้
(4) ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
(5) ผู้ใช้งานที่ไร้ความสามารถหรือพิการ
(6) อายุของผู้ใช้งาน
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ในขณะที่ การออกแบบส่วนที่ ใช้ แสดงผล ติดต่อ และตอบโต้กับผู้ใช้ใน
ปั จจุบั นจะเน้น ในเรื่องกระบวนการทำงาน User Experience (UX) โดย
คำนึงถึงขั้นตอนการทำงานก่อน/หลัง ตามลำดับ (Flow) ของงาน ดังนั้นการ
ออกแบบด้วยวิธี UX จะช่วยให้การใช้งานระบบสารสนเทศง่ายขึ้น
4) Mobile Application
ปัจจุบันอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าง Smart Phone และ Tablet มีบทบาท
มากขึ้นในชีวิตประจำวัน เพราะสามารถทำงานได้เร็ว เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
ง่าย สะดวกใช้งานได้ตลอดเวลา ในปัจจุบันจึงมีความนิยมนำระบบสารสนเทศ
มาทำงานบนอุปกรณ์ เหล่านี้ โดยส่วนใหญ่ นิยมพัฒ นาระบบสารสนเทศบน
Smart Phone และ Tablet ในรูปแบบดังนี้
(i) Online : Web Responsive
การออกแบบระบบสารสนเทศแบบ Web based ให้รองรับขนาด
หน้ า จอของอุ ป กรณ์ ทุ ก ชนิ ด ด้ ว ยเทคนิ ค ของ CSS, CSS3 และ
JavaScript ดั งกล่ าวมาแล้ วข้ างต้ น โดยการใช้ งานต้ องมี ก ารเชื่อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
(ii) Offline : Mobile Native Application
การออกแบบแอปพลิ เคชั น แบบ Native เป็ น การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเป็นแอปพลิเคชัน (App) โดยอาศัยเครื่องมือและภาษา ที่ถูก
ออกแบบขึ้ น มาให้ เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น สำหรั บ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารนั้ น ๆ เป็ น ภาษาพื้ น ฐานของระบบปฏิ บั ติ ก ารนั้ น ๆ
ตั ว อย่ า งเช่ น xcode และ ภาษา Objective-C หรื อ Swift จะถู ก
ออกแบบมาให้ใช้พัฒนา mobile application บนระบบปฏิบัติการ iOS
หรือเครื่องมือ Android Studio, Android SDK และภาษา JAVA ใช้ใน
การพัฒ นา mobile application บนระบบปฏิบัติการ Andorid โดย
ข้อดีและข้อเสียของการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Native มีดังนี้
 สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของ Platform นั้นๆ ได้อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
 ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด มีความยืดหยุ่นเอื้อประโยชน์ต่อ
นักพัฒนา
 ใช้ UX (User Experience) ในการออกแบบแอปพลิเคชันบน
พื้ น ฐานของ System interface components ทำให้ ผู้ ใช้งาน (End
User) คุ้นเคย และเข้าใจการใช้งานได้ดีกว่า
 ใช้ จ ำนวนคนในการพั ฒ นาหลายคนและหรื อ ใช้ เวลาในการ
พั ฒ นาค่ อ นข้ า งสู ง เพื่ อสามารถให้ รองรั บ การทำงานในแต่ ล ะ
ระบบปฏิบัติการ
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5) Offline: Hybrid Application
แอปพลิ เคชั น แบบ Hybrid เป็ น การพั ฒ นาแอปพลิ เคชั น โดยอาศั ย
Framework หรือ SDK ที่ถูกสร้างมาจากหลากหลายภาษา และมีเครื่องมือที่
เหมาะสมกั บ Framework หรื อ SDK นั้ น ๆ ให้ เลื อ กใช้ ใ นการพั ฒ นาที่
หลากหลาย ตัวอย่างเช่น Corona SDK ใช้ ภาษา lua , Adobe AIR ใช้ภาษา
Action Script 3 หรือ UNITY ใช้ C# และ Javascript โดยข้อดีและข้อเสีย
ของการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Hybrid มีดังนี้
(i) ประหยั ด ทรั พ ยากรในขั้ น ตอนการพั ฒ นา เช่ น เวลา ค่ า ใช้ จ่ า ย
ทรัพยากรบุคคลอย่างโปรแกรมเมอร์ เป็นต้น
(ii) เป็ น การพั ฒ นาแบบ Cross-Platform สามารถพั ฒ นาโดยใช้
ชุ ด คำสั่ ง หรื อ ภาษาใดภาษาหนึ่ ง ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ใ นหลาย
ระบบปฏิบัติการ
(iii) การใช้ฟังก์ชันการทำงานของ Platform นั้นๆ อาจทำได้ไม่เต็มที่
และมีป ระสิท ธิภ าพการทำงานในบางฟั งก์ชันด้อยกว่าการพั ฒ นาแบบ
Native
(iv) หากต้องการเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานแบบ Native ต้องพัฒนาส่วน
เสริม (Extention) ซึ่งก็ต้องพัฒ นาร่วมกันระหว่างภาษาที่เป็น Native
และ Hybrid
(v) ในด้ าน UX ( User Experience ) แอปพลิ เคชั น แบบ Hybrid
จะต้ อ งพั ฒ นาใหม่ ทั้ ง หมด เพื่ อ ให้ ใ กล้ เคี ย งกั บ System interface
components ของระบบปฏิบัติการนั้นๆ มากที่สุด
(vi) ในการพั ฒ นาเว็บ ไซต์ หรือ เว็ บ แอปพลิ เคชั น จะแยกการพั ฒ นา
ออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่ง Client และฝั่ง Server โดย ฝั่ง Client จะทำหน้าที่
ติดต่อรับส่งข้อมูลกับ Server มาแสดงผลบน Browser โดยฝั่ง Client มี
ภาษาที่ใช้พัฒนาหลักเช่น
 HTML ใช้วางโครงสร้างของเนื้อหาข้อมูล และ UI ต่างๆ
 CSS ปรับแต่งรูปลักษณ์, สีสัน
 JavaScript จัดการข้อ มูล และประมวลผลข้อมู ล ฝั่ ง Client
ตอบโต้ผู้ใช้งาน
HTML2/HTML5 : การพัฒนาระบบสารสนแทศแบบ Web Based
ภาษา HTML เป็ น ภาษาหลั ก ในการเขี ย นเว็ บ เพจ โดยระบุ Tag เพื่ อ
กำหนดการแสดงผล คำว่า HTML ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup
Language โดย Hypertext หมายถึ ง ข้ อ ความที่ เชื่ อ มต่ อ กั น ผ่ า น
Hyperlink และ Markup language คือการใช้ Tag ในการกำหนดการ
แสดงผลของสิ่งต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บเพจ
ความเป็ น มาของ HTML ในปี 1980 ถู ก สร้างเป็ น ภาษาต้น แบบ
สำหรับนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูลด้านการวิจัย โดยใช้ชื่อว่า
Enquire และในปี 1990 ได้ถูกพัฒนาต่อเป็น HTML ต่อมาในปี 1991
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HTML ถู ก พั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม จาก SGML ในปี 1996 ได้ รั บ การกำหนด
มาตรฐานให้ตรงกัน โดย World Wide Web Consortium (W3C) และ
ปี 1999 HTML 4.01 ก็ ถื อ กำเนิ ด ขึ้ น โดยมี HTML 5 ซึ่ ง เป็ น Web
Hypertext Application ถูกพัฒนาต่อมาในปี 2004 มาตรฐานทั้งหมด
อยู่ภายใต้การควบคุมของ W3C

รูปที่ 4-16 วิวัฒนาการของ HTML
ที่มา : http://www.4guysfromrolla.com/webtech/120303-1.shtml

HTML5 เป็ น ภาษา HTML ที่ พั ฒ นาต่ อ มาตามลำดั บ มี จุ ด เด่ น
มากกว่า HTML 4.01 และ XHTML 1.1 แต่รูปแบบลักษณะของการใช้
งานจะเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ HTML 4 โดยข้อดีของ HTML5 มีดังนี้
 สามารถรองรั บ อุ ป กรณ์ รุ่ น ใหม่ ๆ ที่ อ อกมา ไม่ ว่ า จะเป็ น
คอมพิวเตอร์ Desktop คอมพิวเตอร์ Notebook แม้กระทั่ง Smart Phone
และ Tablet ก็ได้มีการพัฒนาให้รองรับ HTML5 แล้ว
 สามารถแสดงภาพและเสี ยง และสื่อ กราฟิ กแอนิ เมชัน ต่างๆ
โดยไม่ต้องมีซอฟต์แวร์อื่นมาเพิ่มเติม
 ทำให้ ผู้ ที่ พั ฒ นาโปรแกรมต่ างๆ พั ฒ นาได้ ง่ายขึ้ น เพราะการ
พัฒนาจะเหมือนกับการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป ไม่ใช่
เว็ บ เพจเพื่ อ แสดงข้ อ มู ล อย่ า งเดี ย วเหมื อ นแต่ ก่ อ นแล้ ว นอกจากนั้ น
HTML5 ยังสามารถให้ผู้พัฒนาสามารถพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นด้วย
JavaScript ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของ HTML จากภายใน Web Browser เลย โดยไม่ ต้ อ งให้ Server
ทำงาน ซึ่งปกติการเปลี่ยนเนื้อหาหรือรูปแบบบนเว็บจะเปลี่ยนไปตามการ
กดปุ่ม หรือกดลิงค์ โดยจะมีการโหลดไฟล์ HTML ใหม่เข้ามาใน Web
Browser จะเห็ น ได้ ว่า JavaScript เป็ น ภาษาที่ ผู ก พั น กั บ HTML ใน
ปัจจุบัน มีการสร้าง Framework กับ Library ต่างๆ ขึ้นมามากมาย เช่น
Angular, TypeScript, React, JQuery หรือ NodeJS เป็นต้น
ส่วนในฝั่ง Server นั้น การออกแบบอาจจะมีหลายชั้น เช่น Web
Server, Application Server และ Database Server ดังรูปที่ 4-17
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รูปที่ 4-17 การออกแบบในส่วนเซิร์ฟเวอร์
Web Server คื อ เครื่องคอมพิ วเตอร์ที่ รับ ข้อมู ล เชื่อมต่อมาจาก
เครื่อง Web Browser โดย Application Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่มีโปรแกรมทำงานตามตรรกะของกระบวนการดำเนินงาน จะรับ
ข้ อ มู ล มาประมวลผลตามลั ก ษณะงานขององค์ ก รในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
ธุรกรรมของส่วนราชการต่างๆ จาก Web Server แล้วติดต่อ ค้นหา หรือ
บั น ทึ ก ผลลงใน Database Server ภาษาที่ ใช้ในการประมวลมี ห ลาย
ภาษาที่นิยมใช้ เช่น Java PHP หรือ C# เป็นต้น
Database Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งโปรแกรม
ที่ ท ำหน้ าที่ ให้ บ ริ ก ารด้ านการจั ด การดู แ ลข้ อ มู ล ต่ างๆ ภายในเว็ บ ไซต์
โปรแกรมที่มีการใช้งานส่วนใหญ่จะเป็น mysql, Postgresql, DB2 Oracle,
Microsoft SQL server เป็นต้น
6) Service Oriented Architecture
SOA (Service-Oriented Architecture) เป็ น หลั กการของการออกแบบ
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานร่วมกันได้ โดย
ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม ภาษาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการพัฒนา ระบบ
สถาปั ต ยกรรมเชิ งบริ ก ารหรื อ SOA เป็ น แนวคิ ด ในการจะออกแบบระบบ
สารสนเทศในองค์กรให้เป็นระบบเชิงบริการ (Service-Oriented) ที่สามารถนำ
กลับมาใช้ ใหม่ ได้ ทั้ งนี้ ระบบสารสนเทศขององค์กรต่างๆ ในปั จจุบั นมั กจะมี
สถาปั ตยกรรมแบบ Silo-Oriented Architecture ซึ่ ง การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศในแต่ละระบบต่างเป็นอิสระต่อกัน และอาจใช้เทคโนโลยีที่แตกต่าง
กัน เช่น Java, .NET, Oracle หรือ SAP เป็นต้น จึงทำให้ ยากต่อการเชื่อมต่อ
และบำรุงรักษา มีค่าใช้จ่ายสูง ปรับเปลี่ยนระบบได้ยาก รวมทั้งทำให้การพัฒนา
ระบบใหม่มีความซับซ้อนและเป็นไปด้วยความล่าช้า และระบบงานประยุกต์ก็จะ
ขึ้นกับฟังก์ชันของงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรูปที่ 4-18
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รูปที่ 4-18 การเชื่อมโยงระหว่างระบบโดยไม่มีระบบกลางรองรับ
ที่มา : http://www.uml.org.cn/net/200705283.asp

7) แนวคิดของระบบ SOA
แนวคิดของระบบ SOA คือการจัดระบบ Silo-Oriented Architecture
ใหม่ โดยการสร้างระบบสารสนเทศให้เป็น 4 ชั้น (Layer)
(i) Resource Layer ซึ่ งเป็ น ชั้ น ของระบบโครงสร้างไอที ต่ างๆ ใน
ปั จ จุ บั น เช่ น ระบบฐานข้ อ มู ล Oracle ระบบโซลู ชั น SAP หรื อ
PeopleSoft เป็นต้น
(ii) Service Layer ซึ่ ง เป็ น ชั้ น ของส่ ว นประกอบเซอร์ วิ ส ต่ า งๆ ที่
สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนประกอบเซอร์วิสเหล่านี้จะพัฒนามาจาก
โมดูล (Module) ต่างๆ ที่ทำงานบน Resource Layer เช่นโมดูลของ
ฐานข้อมูล Oracle โมดูลของระบบโซลูชัน SAP หรือ PeopleSoft และ
โมดูลของโปรแกรมประยุกต์ที่อาจพัฒนาด้วย Java หรือ .NET เป็นต้น
(iii) Process Layer ซึ่งเป็นชั้นของกระบวนการทางธุรกิจ (Business
Process) ที่พัฒนาขึ้นมาจากส่วนประกอบเซอร์วิสต่างๆ
(iv) Access Layer ซึ่งเป็นชั้นของการเรียกใช้กระบวนการทางธุรกิจที่
พั ฒ นาขึ้ น โดยอาจผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ห รื อ โทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ (Mobile
Phone)
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8) ระบบ SOA จะมีคุณลักษณะที่สำคัญหลักๆ ดังนี้
(i) การติดต่อสื่อสารระหว่างเซอร์วิส จะใช้เอกสารที่เป็น XML ที่นิยาม
ผ่าน XML Schema (.xsd) ทำให้ไม่จำเป็นต้องทราบรายละเอียดของ
แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของเซอร์วิสที่ใช้อยู่
(ii) เซอร์วิสจะมีตัวเชื่อมต่อ (Interface) ที่อธิบายเซอร์วิส เช่น Service
Name, Input Parameter, Output Parameter และข้อมูลอื่นๆ ใน
รู ป แบบของไฟล์ XML ทำให้ ไม่ ขึ้ น กั บ แฟลตฟอร์ ม และเทคโนโลยี ที่
เซอร์วิ ส นั้ น ใช้ อ ยู่ โดยมากมั ก จะใช้ ม าตรฐาน WSDL (Web Service
Description Language) ในการอธิบายเซอร์วิส
(iii) โปรแกรมประยุกต์ (Application) หรือกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ
สามารถพัฒนาขึ้นมาจากการใช้เซอร์วิสเดิมที่มีอยู่ ซึ่งมาตรฐานที่นิยมใช้
คือ WS-BPEL (Web Service Business Process Execution Language)
(iv) SOA จะมี Registry ในการเก็บเซอร์วิสต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่ง Registry
จะทำหน้าที่เหมือนไดเร็กทอรี่ของเซอร์วิส โดยโปรแกรมประยุกต์ห รือ
กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ จะค้นหาและเรียกใช้เซอร์วิสจาก Registry นี้
มาตรฐานที่ ใช้ ใ นการเก็ บ Registry ที่ นิ ย มใช้ คื อ UDDI (Universal
Description Definition and Integration)
(v) เซอร์วิสแต่ละตัวจะมีส่วนการควบคุมคุณภาพที่เป็น QoS (Quality
of Service) อาทิเช่นการควบคุมความปลอดภัยด้าน Authentication,
Authorization, Reliable Message และ Policy

รูปที่ 4-19 การพัฒนาระบบที่อิสระต่อกัน
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 4-20 การเชื่อมโยงระหว่างระบบผ่านช่องทางระบบบริการกลาง (Enterpirse Service Bus)
ที่มา : http://www.uml.org.cn/net/200705283.asp

การพั ฒ นา SOA อาจจำเป็ น ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ (Software Tool)
มิ ด เดิ้ ล แวร์ (Middle-ware) ที่ เป็ น Enterprise Service Bus (ESB) จะ
ทำหน้าที่เป็นมิดเดิ้ลแวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบไอทีต่างๆ ในชั้น Resource
Layer เข้าด้วยกัน ESB เปรียบเสมือนถนนเพื่อให้ Service ต่างๆ ติดต่อกันได้
โดยทั่วไป ESB จะประกอบด้วย Server ต่างๆ ดังรูปที่ 4-21
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Workflow Engine

Transformation Tool

Monitoring 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 4-21 การทำงานของระบบงานย่อยที่ผ่านระบบบริการกลาง
9) ประโยชน์ของการพัฒนา SOA
การพั ฒ นาระบบโครงสร้ า งไอที ในองค์ ก รให้ เป็ น ระบบ SOA จะเกิ ด
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้
(i) สามารถเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ
การพัฒนา SOA มีการเชื่อมโยงระบบไอทีต่างๆ ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์ กรที่ อาจใช้เทคโนโลยี ที่ ต่ างกั น ทำให้ เราสามารถเชื่ อมโยง
ข้ อ มู ล ในมิ ติ ต่ า งๆ ที่ อ าจอยู่ ต่ า งระบบกั น และสามารถให้ บ ริ ก ารกั บ
ผู้รับบริการ และบุคลากรในองค์กรได้
(ii) ระบบไอทีสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย
การพั ฒ นา SOA สามารถที่ จะทำให้ นำระบบไอที เดิ มมาใช้ ใหม่ ได้
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานจึงเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และ
ทำให้สามารถแข่งขันในระบบงานราชการได้อย่างรวดเร็ว
(iii) การลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่
คุ้มค่า
การพั ฒ นา SOA ทำให้ อ งค์ ก รสามารถที่ จ ะใช้ เ ทคโนโลยี ที่
หลากหลาย จึงทำให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องผูกติด
กับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านไอทีในระยะยาวลดลง
(iv) การทำงานของส่วนงานและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกัน
มากขึ้น
การพัฒนา Business Process ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
ขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถแสดงในเชิงกราฟฟิกได้และเข้าใจง่ายขึ้น และ
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ส่วนงานที่ต้องเข้าใจด้านกระบวนการดำเนินงานสามารถที่จะเข้ามาร่วม
ทำการพัฒนาร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีขึ้น
4.2.4.2 แนวคิดการจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อให้เห็นการบริหารจัดการระบบสารสนเทศได้ดีขึ้น ควรแบ่งประเภทของ
ระบบสารสนเทศออกเป็นส่วนตามลำดับชั้น เพื่อการออกแบบที่ดีและการดูแลปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ ไม่ให้ซับซ้อนมากเกินไป

รูปที่ 4-22 แนวคิดการจัดการระบบสารสนเทศ
โดยจัดกลุ่มดังนี้
1) Core layer หรือภารกิจหลัก เช่น ระบบบำรุงทาง เป็นต้น
2) Base layer ภารกิจพื้นฐาน เช่น ระบบการเงิน แผนงบประมาณและ
การเงิน ระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น
3) Business และ Support layer เช่น งานสนับสนุน ระบบเรียนรู้ภายใน
องค์กร (KM) เป็นต้น
4) Service layer เช่น งานบริการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
บริการ เป็นต้น
4.2.4.3 การกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงมี ทั้ ง ที่ พั ฒ นาเองโดยศู น ย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒ นาโดยที่ปรึกษาโครงการ และจากบริษัทที่รับพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทำให้ระบบสารสนเทศแต่ละระบบมีความแตกต่างกันหลายด้าน เช่น ด้านกายภาพ คือ
สถานที่ จั ด เก็ บ อยู่ ในห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ต ามหน่ วยงาน มี เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยที่
ให้ บ ริ ก ารแตกต่ า งกั น ความแตกต่ า งด้ า น เท คนิ คของระบ บ ซอฟ ต์ แ วร์ เช่ น
ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมภาษาที่ใช้พัฒนา และกรอบวิธีการ
พัฒนา (Framework) ดังรูปที่ 4-23
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รูปที่ 4-23 ความหลากหลายของระบบงานสารสนเทศ
เพื่อให้การดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศไม่ซับซ้อนสำหรับศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวงควรจะปรับเปลี่ยนและกำหนดทิศทางโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ระบบงานสารสนเทศใหม่ และกำหนดเป็นมาตรฐานให้การพัฒนาระบบงานที่จะเกิดขึ้น
ใหม่ เช่น
1) ระบบงานสารสนเทศขนาดเล็ก-กลาง ควรจำกัดภาษาที่ ใช้ในการพั ฒนา
เหลื อเพี ยง 2 ภาษาที่ มี ศั กยภาพรองรับการทำงานและผู้ ดู แลระบบคุ้ นเคย
สามารถพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง จำกั ด กรอบวิ ธี ก ารพั ฒ นาแอปพลิ เคชั น
(Framework) เลือกระบบปฏิบัติการและระบบจัดการฐานข้อมูลให้เหมาะสม
ดังรูปที่ 4-24
Application
Language
Application
Framework
Operating
System
Database
System

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

Java

Oracle Container
for J2EE (OC4J)

Apache Web/
Tomcat

Linux

Windows
Server

Solaris
Oracle

PHP

Access

Microsoft
SQL

MySQL

รูปที่ 4-24 ระบบงานสารสนเทศขนาดเล็ก-กลาง
2) ระบบงานสารสนเทศขนาดใหญ่ ควรระบุ ภ าษาที่ ใช้ ในการพั ฒ นาที่ มี
ศักยภาพรองรับการทำงานจากผู้ใช้จำนวนมาก รองรับการขยายหรือเพิ่มฟังก์ชัน
งานที่ ต้ องสนั บสนุ นได้ ง่าย และผู้ ดู แลระบบคุ้ นเคย สามารถพั ฒ นาต่ อเนื่ อง
รวมทั้ ง กำหนดกรอบวิ ธี ก ารพั ฒ นาแอปพลิ เคชั น (Framework) เลื อ ก
84

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

ระบบปฏิบัติการและระบบจัดการฐานข้อมูลให้เหมาะสม ที่สามารถรองรับภาระ
งานหนักได้ดังรูปที่ 4-25
Application
Language
Application
Framework
Operating
System
Database
System

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

Java

Java 2 Enterprise
Edition

Apache Web/
Tomcat

Linux

Windows
Server

Solaris
Oracle

C/PHP

Access

Microsoft
SQL

MySQL

รูปที่ 4-25 ภาพแสดงระบบงานสารสนเทศขนาดใหญ่
4.2.4.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
นอกจากความแตกต่างกันในด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศดังกล่าวมาแล้ว
ด้านของข้อมูลที่ใช้ในระบบ ซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่ต้องใช้งานข้อมูลร่วมกัน หรืออ้างอิง
ข้อมูลซึ่งกันและกัน แต่มีการจัดเก็บข้อมูลแยกกันอยู่ตามระบบงานสารสนเทศต่างๆ ซึ่ง
ลักษณะนี้จะก่อให้เกิดความซับซ้อนเมื่อต้องการรวมข้อมูล (Data Consolidate) เพราะ
จะทำได้ ยาก ทั้ งยังสร้างปั ญ หาเรื่อ งความสอดคล้ องและน่ าเชื่ อ ถือ (Data Integrity)
ในการที่จะนำข้อมูลมารวมสรุปรวม เพราะข้อมูลถูกจัดเก็บหลายแหล่ง ทำให้ยากที่จะ
ทราบได้ว่าแหล่งใดถูกต้องหรือทันสมัยที่สุด รวมทั้งการที่ระบบสารสนเทศหนึ่งจะใช้งาน
หรืออ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศอื่น ก็จะมีความซับซ้อน ทำให้ดูแล
บำรุงรักษาระบบสารสนเทศยากขึ้น ดังรูปที่ 4-26 และ รูปที่ 4-27
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รูปที่ 4-26 จัดเก็บฐานข้อมูลแยกกันอยู่ตามระบบงานสารสนเทศ
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Client Tier

Web Server Tier

Business Logic Tier

Distributed
Database Tier

รูป ที่ 4-27 ความซั บ ซ้ อ นในการที่ ระบบสารสนเทศใช้ งานหรือ อ้ างอิ งข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล ของระบบ
สารสนเทศอื่น
แนวทางหนึ่ งที่ จะช่วยลดความซั บ ซ้ อนของการบริห ารจัด การฐานข้ อมู ล ที่
กระจายกันอยู่ คือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลขององค์กร โดยใช้
ซอฟต์แวร์การจัดการฐานข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพรองรับ
ภาระงานได้ ฐานข้อมูลขององค์กรจะถูกบริหารจัดการอยู่ที่เดียวกัน ดังนั้นถึงแม้ระบบ
สารสนเทศจะมีความแตกต่างในด้าน Platform แต่ก็สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง
เดียวกันได้ ดังรูปที่ 4-28 และ รูปที่ 4-29
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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 4-28 ระบบสารสนเทศที่มี Platform ต่างกันแต่ใช้ฐานข้อมูลกลางเดียวกัน
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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 4-29 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานต่างกันแต่ใช้ฐานข้อมูลกลางเดียวกัน
4.2.4.5 การบูรณาการระบบงานสารสนเทศ
การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานนั้น มักจะ
เริ่ ม ต้ น จากระบบงานที่ ส นั น สนุ น งานปฏิ บั ติ ก าร (Operation) ต่ า งๆ ที่ ห น่ ว ยงาน
รับผิดชอบ โดยการพัฒนาระบบจะเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการใช้
ระบบสนับสนุนงาน ซึ่งอาจทำให้ขาดการเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลให้สอดคล้องกัน
และไม่สามารถตอบข้อมูลในมิติต่างๆ ขององค์กรขนาดใหญ่ได้
การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเทศโดยทั่วไปมักจะเริ่มจากการเลือกระบบ
ซอฟต์แวร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมภาษาที่ใช้พัฒนา เช่น
Object-oriented programming หรือ Procedural programming language แล้ว
เลื อ กพั ฒ นาระบบแบบ Client/Server หรื อ Desktop Application หรื อ Web
Application และกรอบวิธีการพัฒนา (Framework) ดังรูปที่ 4-29
การพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรทั่วไปมันจะเป็นไปในลักษณะดังกล่าว
โดยเฉพาะหากหน่วยงานที่ดูแลกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้กำหนดทิศทางหรือ
แนวทางการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเทศที่ ชั ด เจน ก็ จ ะทำให้ ก ารบู ร ณาการเชื่ อ มโยง
กระบวนงานที่ข้ามหน่วยงานย่อย หรือ การบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างรายงานที่ต้องมี
ข้อมูลข้ามมิติในหน่วยงานอื่นไม่สามารถทำได้โดยง่าย เนื่องจากการปล่อยให้ระบบงานถูก
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พัฒนาแบบไม่มีทิศทาง ทำให้เกิดระบบงานสารสนเทศที่เป็นอิสระต่อกัน หรือที่เรียกว่า
Silo-Oriented Architecture เพราะความแตกต่างกันดังที่กล่าวแล้ว เช่น ภาษาที่ใช้
พั ฒ นาต่ า งกั น ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล ที่ ต่ า งกั น หรื อ มี ก ารใช้ ง านระบบสารสนเทศ
บริหารงานและทรัพยากรทั้งหมดในองค์กรที่ต่างกัน เป็นต้น ซึ่งทำให้ยากต่อการเชื่อมต่อ
ยากต่อการบำรุงรักษา มีค่าใช้จ่ายสูง ปรับเปลี่ยนระบบได้ยาก และการพัฒนาระบบใหม่ๆ
เป็นไปด้วยความล่าช้า

รูปที่ 4-30 ระบบงานสารสนเทศที่อิสระต่อกัน
4.2.4.6 แนวคิดในการบูรณาการระบบงานสารสนเทศ
จากการวิเคราะห์สถานภาพระบบสารสนเทศของกรมทางหลวง จึงได้นำเสนอ
แนวทางในการบูรณาการ โดยนำเอาสถาปัตยกรรม SOA มาช่วยบูรณาการตามรูปที่
4-31 ดังนี้
1) การวางระบบตาม Conceptual Model ตามลำดับชั้นของ SOA
(i) Resource Layer หรือ Database/Content layer Tier เป็นชั้น
ของระบบโครงสร้างไอทีต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น ระบบฐานข้อมูล ข้อมูลอื่น
เป็นต้น
(ii) Service Layer หรือ Business Service Tier และ Enterprise
Service Bus (ESB) เป็ นชั้ นของส่วนประกอบเซอร์วิสต่ างๆ ที่ สามารถ
นำมาใช้ใหม่ ได้ โดยส่วนประกอบเซอร์วิสเหล่ านี้ จะพั ฒ นามาจากโมดู ล
(Module) ต่างๆ ที่ทำงานบน Resource Layer
(iii) Process Layer ซึ่งเป็นชั้นของกระบวนการทางธุรกิจ (Business
Process) ที่พัฒนาขึ้นมาจากการส่วนประกอบเซอร์วิสต่างๆ
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(iv) Access Layer หรือ Presetation Tier ซึ่งเป็นชั้นของการเรียกใช้
กระบวนการทางธุ รกิ จที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยอาจเรี ยกใช้ เซอร์วิ ส จาก Web
Application ผ่านทางเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)
2) กำหนดมาตรฐานข้ อ มู ล สำหรับ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารหรือแลกเปลี่ ย นระหว่ าง
บริการ เช่น เอกสารที่เป็น XML ที่มีนิยามผ่าน XML Schema (.xsd)
3) กำหนดเซอร์วิส โดยจะมีตัวเชื่อมต่อ (Interface) ที่อธิบายเซอร์วิส เช่น
Service Name, Input Parameter, Output Parameter และข้อมูลอื่นๆ
ในรู ป แบบของไฟล์ XM L โดยใช้ ม าตรฐาน W SDL (Web Service
Description Language) ในการอธิบายเซอร์วิส
4) กำหนดให้โปรแกรมประยุกต์ (Application) หรือกระบวนการทางธุรกิจ
ต่างๆ สามารถพัฒนาขึ้นมาจากการใช้บริการเดิมที่มีอยู่ ซึ่งมาตรฐานที่นิยมใช้
คือ WS-BPEL (Web Service Business Process Execution Language)
Web Browser

Web Server

Database/ Content
Server

Application Server

CORBA, SOAP

HTML,HTTP,TCP/IP

ERP

ERP

CORBA, SOAP

HTML,HTTP,TCP/IP

SO
AP
,J

A
SO

J
P,

M

S

S
M

CORBA, SOAP

SO
AP
,J
M

S

HTML,HTTP,TCP/IP

CORBA, SOAP

HTML,HTTP,TCP/IP

Front/Back Office
On Cloud Computing
1'st Tier
User Interface

Database System

2'nd Tier
Presentation

3'rd Tier
Business Logic

ESB/SOA

Business Service

Content System

4'th Tier
Integration

5'th Tier
Business Logic

6'th Tier
Data/Content Storage

Centralize Database and Service Oriented Architecture

Final Phase for Enterprise Application Architecture

รูปที่ 4-31 แนวทางในการบูรณาการระบบงานสารสนเทศ
4.2.4.7 Enterprise Data Warehouse
คลังข้อมูล (Data Warehouse) คือ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่รวบรวมข้อมูลจาก
หลายแหล่ ง หลายช่ วงเวลา ซึ่ งโดยปกติ แล้ ว ฐานข้ อมู ลในองค์ กรทั่ วไปจะมี ลั กษณะที่
ค่อนข้างทันต่อเหตุการณ์ เช่น ฐานข้อมูลบุคลากรก็จะเก็บเฉพาะบุคลากรในปัจจุบัน จะไม่
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สนใจข้อมูลบุคลากรเก่าๆ ในอดีต ซึ่งอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่มีประโยชน์สำหรับผู้บริหาร
ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและคุณลักษณะต่างๆ ขององค์กร นอกจากนี้ ฐานข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติการ (Operational System) ต่างๆ มักถูก
ออกแบบมาใช้เก็บข้อมูลเฉพาะด้าน จึงมีข้อมูลเฉพาะบางส่วนขององค์กรเท่านั้น ฉะนั้น
คลังข้อมูลจึงถูกออกแบบมา เพื่อรวบรวมข้อมูลในทุกส่วนของทั้งองค์กร ทั้งเก่าและใหม่ไว้
ด้วยกัน ดังรูปที่ 4-32
ในองค์กรต่างๆ มักมีหลายคลังข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน เช่น
คลังข้อมูลด้านการเงิน คลังข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยคลังข้อมูลเฉพาะด้านเหล่านี้
มักเรียกว่า ตลาดข้อมูล (Data Marts) กระบวนการใช้ข้อมูลในคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
และวางแผนในทางธุรกิจ มักถูกเรียกว่า ปัญญาธุรกิจ (Business Intelligence) และในการ
วิเคราะห์หรือสืบค้นข้อมูลในคลังข้อมูล มักจะใช้กระบวนการที่เรียกว่า Online Analytical
Processing (OLAP)

รูปที่ 4-32 Enterprise Data Warehouse
ที่มา : http://www.datazoomers.com/data-warehouse

Business Intelligence (BI) คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
ขององค์กร โดยนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาปัจจัย หรือทำนายแนวโน้ม เพื่อนำไปใช้
ประกอบการตัดสินใจกำหนดทิศทางธุรกิจหรือวางเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้ องค์กรที่เริ่มใช้
แนวคิดนี้จะเป็นองค์กรที่ได้ประโยชน์และสามารถนำองค์กรสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
BI นำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
มุมมองในการวิเคราะห์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และใช้สำหรับวิเคราะห์
ข้อมูลของงานในมุมมองต่างๆ ตามแต่ละหน่วยงานย่อย เช่น วิเคราะห์การดำเนินงานของ
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องค์กรเพื่อการตัดสินใจด้านการลงทุนสำหรับผูบ้ ริหาร, วิเคราะห์และวางแผนและดำเนินงาน
ขององค์กร
BI ประกอบไปด้วยระบบข้อมูล และโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ ทำงานร่วมกับ
ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ดาต้ามาร์ท (Data Mart) หรือการทำเหมืองข้อมูล
(Data Mining) การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Operations Research & Numerical
Methods) หรือใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติ (OLAP)
ผลลัพธ์การการวิเคราะห์ที่ได้จาก BI สามารถแสดงผลเป็นรายงานในรูปแบบ
ต่างๆ ที่ เข้าใจง่าย สามารถเปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลดำเนินปั จจุบัน ในลักษณะ
Dashboard และสามารถพยากรณ์และทำนาย (Forcast) แนวโน้มหรือทิศทาง เพราะให้
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
4.2.4.8 Enterprise Resource Planning (ERP)
Enterprise Resource Planning (ERP) คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรได้อย่าง
สูงสุด ระบบ ERP คือระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ
องค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น หากเป็น
ERP ของบริ ษั ท จะหมายรวมตั้ งแต่ ร ะบบงานทางด้ านบั ญ ชี และการเงิ น ระบบงาน
ทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การ
วางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลา
และขั้นตอน การทำงานได้อีกด้วย
ปัจจุบัน ระบบ ERP มีการพัฒ นาในรูปแบบของโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งเป็น
ซอฟต์ แวร์ ป ระยุ ก ต์ ม าตรฐาน สามารถติ ด ตั้ งและใช้ งานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย
ซอฟต์ แวร์ ERP มี ห น้ า ที่ ร วบรวมส่ ว นประกอบทางธุ ร กิ จ ต่ า งๆ เช่ น งานวางแผน
(Planning) งานผลิ ต (Production) งานบริ ก าร (Service) งานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
(Human Resource) และงานบัญชีการเงิน (Accounting/Finance) แล้วเชื่อมโยงส่วน
งานต่ างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่ อให้ มี การใช้ข้อมู ล ร่วมกัน จากฐานข้อมูลเดียวกั น มี การใช้
กระบวนการที่ เป็ น มาตรฐานร่ ว มกั น (Common Processes) ทั้ ง นี้ เพื่ อ สนั บ สนุ น
กระบวนการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยข้อดีของการรวมข้อมูลไว้
ในฐานข้อมูลเดียวกัน คือเพื่อให้ข้อมูลเดียวกันสามารถใช้ร่วมกันทั้งองค์กรได้
ระบบ ERP ประกอบด้วยหลายโมดูลที่ทำงานประสานกันตามฟังก์ชันงานใน
องค์ กร โดยมี การเชื่ อ มโยงในส่วนของโมดูล ทั้งหมดเข้าด้ วยกัน ระบบ ERP ได้รับ การ
ออกแบบมาบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในธุรกิจต่างๆ (Best Practice) คือมีการ
กำหนดกระบวนการทางธุรกิจที่มีการทดสอบ และสำรวจมาแล้วว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
โดยที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะการดำเนินงานขององค์กรอื่นได้ด้วย ตัวอย่าง
โมดูลต่างๆ ในระบบ ERP เช่น
1) งบประมาณ/ระบบบัญชี หรือระบบการเงินงบประมาณ (Finance/Account)
เป็ น โมดูล ที่รวมขั้นตอนการทำงานของระบบการทำบัญ ชีและบริหาร
การเงินไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลและตรวจสอบได้ว่าบัญ ชีการ
จ่ายเงินต่างๆ ถูกจ่ายแล้ว และบัญชีการรับเงินถูกต้องและตรงเวลา รวมถึงการ
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บริห ารองค์ กรในด้ านการบั ญ ชีแ ละการเงิน ในทุ ก ๆ ส่ว นด้ วย โดยแบ่ งเป็ น
ระบบย่อยๆ ได้ดังนี้
(i) ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) จัดเก็บแผนผัง
บัญชีไว้เป็นศูนย์กลาง และงบดุลทางด้านการเงินของทั้งองค์กร รองรับ
ทุกส่วนของขั้นตอนการบัญชี ในโมดูลนี้ รายการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน
และบั ญ ชี จะถู ก ประมวลผล สรุป และรายงาน รวมทั้ งเก็ บ รัก ษาการ
ตรวจสอบบัญชีที่สมบูรณ์ของรายการ ทำให้หน่วยงานแต่ละส่วนสามารถ
ดูข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานได้ ขณะที่องค์กรหลักสามารถตรวจสอบ
ผลการดำเนินงานได้ทั้งหมด และดูข้อมูลโดยรวมได้เช่นกัน
(ii) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable) กำหนดตารางการจ่ายตั๋ว
เงิน ที่ต้องให้ผู้จำหน่ายและผู้แทนจำหน่ายเก็บรายละเอียดข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นหนี้ วันที่ครบกำหนดจ่าย และส่วนลดที่มีให้ จัด
เตรียมการทำงานและเชื่อมระบบอื่นๆ เช่น การบริการลูกค้า การจัดซื้อ
การควบคุมคลังสินค้าและวัตถุดิบ ควบคุมโรงงานผลิต
(iii) ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) ทำการบริหารค่าเสื่อมราคา
และต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้
(iv) ระบบการทำบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) วิเคราะห์ต้นทุนของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายประจำ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิต
จากใบสั่งผลิตที่โรงงาน จัดเตรียมวิธีการจัดการจากต้นทุนที่หลากหลาย
เช่ น คำนวณต้ น ทุ น แบบมาตรฐาน แบบต้ น ทุ น เฉลี่ ย แบบเข้ า ก่ อ น
ออกก่อน แบบเข้าทีหลังออกก่อน แบบเป้าหมาย และแบบคำนวณต้นทุน
จากฐานกิจกรรม
(v) ระบบการบริห ารเงิน สด (Cash Management) ทำการบั น ทึ ก
ค่ า ใช้ จ่ า ยเงิ น สดหรื อ เงิน ฝาก การบั น ทึ ก การชำระเงิ น สดและการรั บ
รายงานการวางแผนเงินสด การคำนวณความคาดหวังของเงินสดที่จะใช้
และแหล่งที่มา เงินสดที่พร้อมใช้ การตรวจสอบและวิเคราะห์การถือครอง
เงินสด ทำความตกลงด้านการเงิน ความเสี่ยงในการลงทุน
(vi) ระบบระบบการบริ ห ารงบประมาณ (Budgeting) ควบคุ ม
งบประมาณหลั ก ขององค์ ก ร การทำบั ญ ชี ง บประมาณ การพั ฒ นา
งบประมาณ การจัด สรรงบประมาณ ระบบควรจัดเตรียมเครื่องมื อให้
พอที่จะให้สามารถพัฒนารายละเอียดของงบประมาณ และการวิเคราะห์
ส่วนที่เพิ่มเติมจะสามารถเข้าไปรวมกันได้กับระบบการบริหารโครงการ
อย่างสมบูรณ์
(vii) ระบบบั ญ ชี ลู ก หนี้ (Accounts Receivable) ทำการติ ด ตาม
กำหนดการจ่ายเงินจากลูกค้าที่ต้องการจ่ายให้องค์กร บรรจุเครื่องมือที่
ทำการควบคุม เร่งการรับเงินจากรายการที่บันทึกไว้ของใบสั่งขาย โอนไป
เป็นการรับชำระหนี้
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(viii) รายงานการเงิน (Financial Reporting) วิเคราะห์ประสิท ธิภาพ
ขององค์กรได้แม่นยำโดยอาศัยข้อมูลจากรายงานเหล่านั้น จะอนุญาตให้
องค์กรย่อยทราบรายละเอียดทางด้านการเงิน ส่วนองค์กรใหญ่ที่ถือหุ้นใน
องค์กรย่อยสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์กรสาขาทั้งหมด
และดูข้อมูลข่าวสารรวม ระบบมีเครื่องมือให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายการ
เพิ่มเองได้
(ix) การทำบัญ ชีโครงการ (Project Accounting) ตรวจดูต้นทุนและ
ตารางการทำงานของแต่ ละโครงการในระดับ พื้น ฐาน จะถู กรวมโมดูล
ย่อยๆ ไว้เสมอ
2) ระบบจัดซื้อจัดหา (Procurement)
เป็นโมดูลกลุ่มของระบบงานที่ทำการสนับสนุนและควบคุมการสั่งซื้อทุก
ประเภท การรับของและการชำระเงิน ข้อมูลผู้ขาย การวิเคราะห์ตรวจสอบ
ต่างๆ จะสนับสนุนขั้นตอนการทำงานดังนี้
(i) ข้อมูลผู้ขาย (Vendor/Supplier Profile)
(ii) การจัดเก็บใบเสนอราคา (Requisition and Quotation)
(iii) การออกใบสั่งซื้อและการจัดการใบสั่งซื้อ (Purchase Orders and
Purchase Orders Management)
(iv) การควบคุมราคาและส่วนลด (Price and Discounts)
(v) การควบคุม สัญ ญาและข้อตกลงกับผู้ขาย (Vendors Contracts
and Agreement)
(vi) รายการทางด้านการจัดซื้อ (Online Procurement Reporting)
(vii) การรับของ (Procurement Receipts)
(viii) การประเมินผลผู้ขาย (Vendor Evaluation)
(ix) การสนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลจากภายนอก (Data Interface)
3) ระบบคลังครุภัณฑ์/วัสดุ (Inventory)
เป็นโมดูลที่รวมระบบงานที่ทำการสนับสนุนการควบคุมสินค้าคงคลัง และ
วัตถุดิบที่สำคัญเหล่านี้ โดยมีความสามารถดังนี้
(i) สร้างรายการเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้า วัตถุดิบ การรับ การจ่าย
และการโอนย้าย
(ii) ข้อห้ามต่างๆ ในการทำการเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้าและวัตถุดิบ
(iii) ตรวจสอบ ติ ด ตาม รายการเปลี่ ย นแปลงของคลังสิน ค้า วัตถุ ดิ บ
และประวัติ
(iv) กำหนดโรงงาน คลั ง เก็ บ สิ น ค้ า โรงเก็ บ สิ น ค้ า และวั ต ถุ ดิ บ ที่
หลากหลาย
(v) ควบคุมและติดตาม ที่ตั้งและกลุ่มของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
(vi) จองและจัดสรรวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง
(vii) ตรวจนับของในคลังตามวาระ เพื่อตรวจสอบยอดคงคลัง
(viii) ปรับยอดในคลัง
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(ix) ใช้หน่วยวัดได้หลากหลาย
(x) วิเคราะห์แบบเอบีซี เพื่อแบ่งกลุ่มความสำคัญ ของผลิตภั ณ ฑ์ และ
วัตถุดิบ
(xi) รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบคลังสินค้าและวัตถุดิบ
4) ระบบบริหารจัดการบุคลากร (Human Resource Management)
ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร เพราะองค์กรจะ
ประสบความสำเร็จ ก้าวไปถึงวิสัยทั ศน์ ได้นั้น จำเป็นต้องพั ฒ นาทรัพ ยากร
บุคคล โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับงานบริหารงานบุคคล จึงเป็นโมดูลสำคัญใน
ระบบ ERP ซึ่งจะประกอบด้วยโมดูลย่อยดังนี้
(i) ระบบการบริห ารงานบุ ค คล (Personnel Management) รวม
ระบบงานต่างๆ ที่รองรับการทำงานด้านการบริหารงานบุคคลไว้ เช่น การ
คัดสรรบุคลากร ฐานข้อมูลส่วนบุคคล การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลในอดีต
โครงสร้างองค์ ก ร การบริห ารฝึ ก อบรม/การพั ฒ นาอาชี พ การจั ด การ
การให้ ร างวั ล การจั ด การโครงสร้ า งตำแหน่ งและค่ า จ้ า ง การบริ ห าร
วันหยุด
(ii) ระบบการบริหารเวลาการทำงาน (Attendance Management)
เก็บข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน เวลาเข้างานและเลิกงาน คำนวณ
ชั่ ว โม งท ำงาน คำน วณ ค่ า เบี้ ยเลี้ ย ง เงิ น หั ก ระบ บ จะเชื่ อ ม กั บ
การบริหารงานบุคคล
(iii) ระบบการบริหารเงินเดือน (Payroll Management) จัดการด้าน
การเงิน เตรียมการคำนวณ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยงในแต่ละงวด
การจ่ายค่าจ้าง รองรับการหักภาษี
(iv) ระบบการขึ้นเงินเดือน/เลื่อนขั้น จากการประเมินผล (Evaluation)
รวมประวัติการทำงานของพนักงาน การขาดงาน ลา สาย เตรียมการเก็บ
ข้อมูลประมวลผล การประเมินผลจากหัวหน้างาน เพื่อคำนวณกับสูตรการ
ขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส เงินปันผล
(v) ระบบประเมิ นพนั กงาน ใช้ ประเมิ นและบริ หารผลการปฏิ บั ติ งาน
(Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้
สมรรถนะเป็ น พื้ น ฐาน (Competency-based Human Resource
Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรใน
องค์ ก รอย่ า งมี ร ะบบต่ อ เนื่ อ งและสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นมาตรฐาน
การแสดงพฤติกรรมที่ดีในการทำงานของบุคลากร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการ
วั ด และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรได้ อ ย่ างชั ด เจนและมี
ประสิทธิภาพ
(vi) ระบบพัฒนาและฝึกอบรม ช่วยให้การวางแผนการฝึกอบรมสำหรับ
พนักงานแต่ละฝ่ายหรือแต่ละคนเป็นไปแนวโน้มและทิศทางขององค์กรตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
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4.2.4.9 มาตรฐานข้อมูลและกระบวนการทางธุรกิจ
ปั ญ หาการเชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งฐานข้ อ มู ล ต่ า งๆทั้ ง ภายใน
หน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถจําแนกปัญหาได้ดังนี้
1) การใช้รหัสอ้างอิงที่แตกต่างกัน เช่น การอ้างอิงบุคคลในหน่วยงานต่างๆ
กรมการปกครองใช้เลขประจําตัวประชาชน โรงเรียนใช้เลขประจําตัวนักเรียน
มหาวิทยาลัยใช้รหัสนิสิต/นักศึกษา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เลขที่
มัคคุเทศก์ เป็นต้น
2) การแยกแยะหมวดหมู่ที่ต่างกัน เช่น ประเภทสินค้าตามพิกัดศุลกากร จะมี
ความแตกต่างไปจากประเภทสินค้าตามพิกัดสรรพสามิต ประเภทผู้ป่วยตาม
ระบบสาธารณสุขจะต่างจากประเภทผู้ป่วยตามระบบประกันสุขภาพของธุรกิจ
ประกันชีวิต เป็นต้น
3) ความหมายของรายการข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น ความเสียหายเมื่อเกิด
อุ บั ติ เหตุ สําหรับ กรมทางหลวงจะหมายถึงความเสี ย หายในทรัพ ย์ สิ น ของ
กรมทางหลวง ในระบบสาธารณสุ ข อาจหมายถึงค่ ารักษาพยาบาล ขณะที่
ความหมายของกรมบรรเทาสาธารณภัยอาจหมายถึงความเสียหายในทรัพย์สิน
ราชการ ทรัพย์สินส่วนตัว และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
4) หน่วยนับ/หน่วยอ้างอิง มีความแตกต่างกัน เช่น ผู้ป่วยโปลิโอนั้น ในระบบ
สาธารณสุข มีค วามต้องการในการแยกแยะอายุของผู้ ป่ วยเป็ น เดือน แต่ใน
ระบบรายงานประชากรจะมีความสนใจในระดับปีเท่านั้น ปริมาณมลพิษใน
ระบบการรายงานมลพิษจากการปล่อยน้ำเสียจะเป็นค่าของเสียที่วัดได้จาก
แต่ละโรงงาน แต่ในรายงานน้ำเสียตามแหล่งน้ำจะเป็นปริมาณของเสียของทั้ง
แหล่งน้ำนั้น เป็นต้น
5) รูปแบบข้อมูลและชนิดของข้อมูลมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด
ของข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลต่างๆ และการออกแบบรูปแบบของข้อมูล
ที่ แ ตกต่ างกั น ในแต่ล ะหน่ วยงาน เช่น ข้ อมู ล ชนิ ด ตัวอั ก ษรในระบบจั ดการ
ฐานข้อมูลหลักที่ใช้อยู่ปัจจุบัน มีมาตรฐานในการกำหนดประเภทของข้อมูลที่
หลากหลาย เช่น ข้อมู ล ที่ เป็ น ประเภทข้อ ความ ก็มีการกำหนดเป็ น Char,
Var Char, Text, String, Long, Note เป็นต้น สำหรับข้อมูลประเภทจำนวน
เต็ม ก็มีทั้ง Small Integer, Short Integer, Integer และ Long Integer
6) การกำหนดกรอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล แตกต่ างกั น เช่ น น้ ำหนั ก ใน
โรงพยาบาลที่ให้บริการ ผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องเก็บทศนิยมของน้ำหนัก แต่ใน
โรงพยาบาลเด็กมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บทศนิยมของน้ำหนัก เพื่อประโยชน์
ในการกำหนดขนาดยาให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัว อายุในโรงเรียนประถมศึกษา
อาจกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่ 5 ปี แต่ในโรงเรียนปฐมวัยจะรับนักเรียนได้ตั้งแต่
อายุไม่ถึงปี หรือในระบบบริการงานบุคคลข้าราชการ อายุข้าราชการจะต้องไม่
เกิน 65 ปี ขณะที่ระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถระบุได้มากกว่า 65 ปี
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7) การอ้างอิงมาตรฐานที่แตกต่างกัน เช่น กระทรวงมหาดไทยมีการกำหนด
รหัสหน่วยงานปกครองระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด แต่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติมีการกำหนดรหัสพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจเป็นมาตรฐานของ
สำนักงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถนำมากล่าวได้ครบ
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นทั้ง 7 ประการ เป็นปัญหาหลักของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ า งหน่ ว ยงาน การแก้ ไขปั ญ หาด้ ว ยการจั ด ทำมาตรฐานข้ อ มู ล (Master Data
Management) จำเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู้ในระบบข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่
ต้องการใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นคณะทำงานในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลร่วมความสำคัญของ
การจัดทำมาตรฐานข้อมูล
ในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลนั้นสามารถจัดทำได้หลายระดับ เช่น มาตรฐาน
ระดั บ หน่ ว ยงาน มาตรฐานระดั บ กลุ่ ม มาตรฐานระดั บ อุ ต สาหกรรม มาตรฐาน
ระดับประเทศ และมาตรฐานระดับระหว่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและ
ความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน
การจัดทำมาตรฐานข้อมูลมีความสำคัญ ดังนี้
1) เพิ่ ม ความสามารถ ในการแลกเปลี่ ย นและใช้ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
หน่วยงาน
2) ลดค่าใช้จ่ายจ่ายในการใช้ข้อมูลร่วมกัน เนื่องจากในการดำเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานนั้น มักจะเป็นการดำเนินโครงการของ
หน่วยงานที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลที่
ต้องการใช้ หรือต้องการแลกเปลี่ยน เมื่อมีหน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์จะ
ดำเนินโครงการเช่นนี้ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเหล่านี้อีก ดังนั้น เมื่อมี
การจั ด ทำมาตรฐานระดั บ กลุ่ ม หรื อ ระดั บ ชาติ ที่ เป็ น ที่ ย อมรับ ร่วมกั น และ
ประกาศเป็นมาตรฐานกลาง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายการข้อมูลซ้ำ
และไม่เป็นมาตรฐาน
3) ลดระยะเวลาในในการดำเนินงาน ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มี
ความต้องการใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่ วยงานนั้น
จากการสำรวจพบว่า เวลาที่ใช้ไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงาน คือการติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อขอใช้ข้อมูล และมีกฎ กติกา ระเบียบ ที่
ต้องปฏิบัติอีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งต้องจัดทำเอกสารระหว่างหน่วยงาน จัด
ประชุมเพื่ อทำความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์เนื้ อหา และตัดสินใจอีกหลายครั้ง
ดังนั้นเมื่อสามารถจัดทำมาตรฐานข้อมูลและประกาศใช้แล้ว ก็จะสามารถลด
ระยะเวลาใน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ลงได้
4) เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในการดำเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญประการหนึ่งคือ หน่วยงานที่ผู้ใช้ต้องการ
ข้อมูลอาจจะไม่ให้ข้อมูล หรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการ หรือตกลงเข้าร่วม
โครงการ แต่ใช้ระยะเวลามาก ทำให้เมื่อดำเนินโครงการไประยะหนึ่งแล้วไม่
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สามารถดำเนิ น โครงการต่ อ ได้ แ ละจำเป็ น ต้ อ งปรับ เนื้ อ งานใหม่ ทำให้ เสี ย
โอกาสในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก ดังนั้นการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและ
ประกาศไว้ชัดเจนจะทำให้สามารถศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการได้ชัดเจน
ก่อนเริ่มโครงการ ทำให้โอกาสที่โครงการจะล้มเหลวน้อยลง
5) สามารถสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มในบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้มากขึ้น
ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถให้ บ ริ ก ารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ใ นระดั บ
หน่วยงานของตน และมีระดับคุณภาพของการให้บริการที่ดีแต่ประชาชนยังคง
มีความยุ่งยากในการติดต่อเพื่อทำธุรกรรมจากหลายหน่วยงานในการดำเนิน
กิจกรรมหนึ่งๆ เช่น การขอจดทะเบียนประกอบกิจการอุตสาหกรรมจะต้อง
ติดต่อและทำธุรกรรมกับหลายหน่วยงาน อาทิเช่น กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น
หากสามารถรวบบริ ก ารให้ เป็ น บริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ ด้ ว ยการกำหนด
มาตรฐานของข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน จะก่อให้เกิดนวัตกรรมบริการจากข้อมูล
เดิมได้ เช่น การติดตามผลการขอจดทะเบียน การยื่นเปลี่ยนสถานที่ตั้ง และ
การขอใบอนุ ญ าตอื่ น เพิ่ ม เติ ม อี ก ทั้ ง เป็ น การเพิ่ ม ช่ อ งทางในการเข้ า ถึ ง
ประชาชน นอกจากนี้เมื่อมีผู้นิยมใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น หน่วยงาน
ต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานจากการกำกับมาเป็นการตรวจสอบ
ได้มากขึ้น เช่น การให้บริการเสียภาษีบุคคลธรรมดาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จะช่ ว ยให้ มี ผู้ เสี ย ภาษี เข้ า ใช้ บ ริ ก ารทางอิ น เทอร์ เน็ ต มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ มี
ผู้ใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์น้อยลงทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการตรวจสอบและ
ประเมินภาษีได้มากขึ้น หรือหากสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนระหว่าง
โรงเรียน และโรงพยาบาลได้ ครูก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างการเจ็บป่วยและผลการเรียน และสามารถช่วยเหลือนักเรียนให้มีผล
การเรียนดีขึ้นได้
6) ลดผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมู ล โดยทั่ วไป
หากไม่ มี ก ารกำหนดมาตรฐานข้ อมู ล เมื่ อ มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะปรับ เปลี่ ย น
รูปแบบหรือรหัสต่างๆ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของก็จะทำการปรับเปลี่ยนทันที
ส่งผลให้หน่วยงานอื่นที่ใช้ข้อมูลร่วมกันต้องรีบเร่งแก้ไขตาม ซึ่งบางหน่วยงาน
อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นข้อมูลที่มีการใช้
ร่วมกันมาก จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง การกำหนดเป็นมาตรฐานข้อมูลกลาง
นั้ น จะทำให้ ไม่ ส ามารถแก้ ไขได้ โดยอิ ส ระ แต่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
หน่วยงานกำกับมาตรฐานให้ออกมาตรฐานเวอร์ชันใหม่ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์
ผลกระทบ และประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อน
7) Business Process Modeling Notation (BPMN)
งานด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ เพื่อจัดการกระบวนงาน มักนิยมเขียน
เป็นแผนภาพโดยให้คนทั่วไปเห็นแล้วสามารถเข้าใจความหมายได้โดยไม่ต้อง
อธิบายเพิ่มเติมและเข้าใจตรงกัน แผนภาพจึงจัดว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการสื่อ
ความเข้าใจ ที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารความหมายเดียวกัน
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แผนภาพกระบวนงานทางธุ ร กิ จ Business Process Modeling
Notation (BPMN) พั ฒ นาขึ้ น โดย Business Process Management
Initiative (BPMI) และ Object Management Group (OMG) ได้ร่วมมือกัน
พัฒนามาตรฐานการสร้างแบบจำลองกระบวนการทำงาน BPMN ที่มีรูปแบบ
ใกล้เคียงกับ workflow โดย BPMN พัฒนาขึ้นเพื่อการจัดการกระบวนการ
ของงานด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเริ่มต้นจากการเขียนแผนภาพ
แล้วแปลงแผนภาพเป็นภาษาที่ทำงานได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ BPMN จึง
เป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับงานด้านการจัดการกระบวนงาน การกำหนดรูปทรง
วิ ธี ก ารจั ด วาง การให้ ร ายละเอี ย ดที่ จ ำเป็ น ในการเขี ย นแผนภาพทาง
กระบวนการ ที่เป็นที่นิยมใช้งานมากในปัจจุบัน
4.2.5 แนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร
4.2.5.1 สถานภาพการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวงในปัจจุบัน
ปัจจุบันกรมทางหลวงมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ในกรมทางหลวงกันอยู่แล้ว โดยการเชื่อมโยงข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูล ร่วมกัน การใช้ระบบไฟล์ร่วมกั น การเชื่อมโยงข้ อมู ล ผ่านทาง Web
Service หรือ RESTful เป็นต้น
4.2.5.2 แนวทางการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง
1) การบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง ที่มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(i) สามารถกำหนดให้เป็นการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลร่วมกัน โดย
วิธีการสร้าง View หรือ Table เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันทำให้เข้าถึง
ข้อมูล ได้โดยตรงและทั นที แต่ต้องกำหนดสิท ธิ์ในการเข้าถึงของระบบ
สารสนเทศต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงระบบจัดการฐานข้อมูลเดียวกันได้ การ
ใช้ ข้ อ มู ล View หรือ Table ร่ว มกั น ควรกำหนดการเชื่ อ มต่ อ ระหว่าง
2 ระบบสารสนเทศเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการรับรู้หรือแก้ไข
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล ยกเว้นแต่เป็นการใช้ข้อมูลร่วมกันแบบอ่าน
อย่ างเดีย ว ที่ ส ามารถใช้ร่วมกั น ระหว่างระบบสารสนเทศต่ างๆ กั น ได้
มากกว่าหนึ่งระบบสารสนเทศ
(ii) สามารถกำหนดให้เป็นการใช้ระบบไฟล์ข้อมูลร่วมกัน โดยวิธีการ
สร้างไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนด เช่น XML, Fixed Text หรือ CSV ก็ได้
โดยกำหนดตำแหน่ ง ของไฟล์ เซิ ร์ ฟ เวอร์ แ ละโฟลเดอร์ ที่ ใช้ เก็ บ ไฟล์ ที่
ต้องการการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ทำให้
เข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง แต่ต้องกำหนดช่วงเวลาที่จะทำการส่ง (เขียนไฟล์)
และช่วงเวลาที่จะทำการรับ (อ่านไฟล์) พร้อมกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ของระบบสารสนเทศต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงระบบไฟล์เซิร์ฟเวอร์เดียวกัน
ได้ การใช้ โฟลเดอร์ ร่ว มกั น ควรกำหนดการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง 2 ระบบ
สารสนเทศเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการรับรู้หรือแก้ไขปรับปรุง
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เปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล และควรกำหนดวิ ธี ก ารตั้ ง ชื่ อ ไฟล์ ที่ ต้ อ งการ
แลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วย ยกเว้นแต่เป็นการใช้ข้อมูลร่วมกันแบบอ่าน
อย่ า งเดี ย วที่ ส ามารถใช้ ร่ ว มกั น ระหว่ างระบบสารสนเทศต่ างๆ กั น ได้
มากกว่าหนึ่งระบบสารสนเทศ
2) การบู ร ณาการข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานภายในกรมทางหลวง ที่ ร ะบบ
สารสนเทศมีกระบวนการทางธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน
การบูรณาการข้อมู ลของระบบสารสนเทศที่ มีกระบวนการทางธุรกิจที่
ต่อเนื่องหรือสนับสนุนกัน ควรออกแบบให้เป็นระบบสารสนเทศเดียวกันและ
ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเดียวกัน พร้อมทั้งทำการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดให้เกิดขึ้นพร้อมๆ กันสำหรับระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่ต้อง
ทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ โดยพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลกลางของ
องค์กรเพื่อเป็นมาตรฐานข้อกำหนดในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ที่ต้องมี
การใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในกรมทางหลวง
3) การบู ร ณาการข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานภายในกรมทางหลวง ที่ ร ะบบ
สารสนเทศมีกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่ต่อเนื่องกัน แต่มีความจำเป็นที่ต้อง
รวมร่วมข้อมูลทั้งหมดไปใช้เพื่อการวิเคราะห์
การบูรณาการข้อมูลของระบบสารสนเทศที่มีกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่
ต่อเนื่องควรออกแบบให้เป็นระบบคลังข้อมูล เพื่อใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล
เดียวกันในการจัดเก็บข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่างๆที่จำเป็นต่อการใช้เพื่อ
การวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อให้ง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้งาน โดยข้อมูลที่ได้จะ
อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานได้ทันที
4) การบู รณาการการข้อมูลของของหน่ วยงานภายในกรมทางหลวง เพื่ อ
รองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบใหม่ๆ โดยระบบสารสนเทศอาจ
มีกระบวนการทางธุรกิจที่ ต่อเนื่ องกัน หรือไม่ ต่อเนื่ อ งกัน ก็ได้ เพื่ อ ให้ ระบบ
สารสนเทศต่างๆทำงานเสมือนว่าเป็นระบบสารสนเทศเดียวกัน
(i) การบูรณาการข้อมูลข้อมูลของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง เพื่อ
รองรั บ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศในรู ป แบบใหม่ ควรมี ก ารนำ
สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการบริการ (Service Oriented Architecture)
มาใช้งาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศ
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่
จะต้องมีจุดให้บริการเพื่อรองรับการเชื่อมต่อจากระบบสารสนเทศอื่นๆ
ผ่านทางระบบ Enterprise Service Bus (ESB) แทน ทำให้การประสาน
การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งระบบสารสนเทศจะถู ก จั ด การที่ ESB แทนการ
ประสานการเชื่อมต่อระหว่างระบบสารสนเทศทีละคู่บนระบบสารสนเทศ
แต่ละตัวแทน ทำให้มีความน่าเชื่อถือของการบูรณาการข้อมูลมากกว่า
(ii) ในกรณีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ให้รองรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ สามารถทำได้โดยผ่านระบบ Enterprise
Service Bus (ESB) โดยต้ อ งมี ขั้ น ตอนในจั ด เตรีย มการพั ฒ นาระบบ
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แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล ดังนี้
i ออกแบบและกำหนดมาตรฐานข้ อ มู ล โดยการออกแบบ
โครงสร้ า งข้ อ มู ล (Data Modeling) กลุ่ ม ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ง านร่ ว มกั น และ
สอดคล้องกัน (Data Harmonization) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบสารสนเทศภายในองค์กร
ii พัฒนาระบบจัดเก็บมาตรฐานข้อมูล เพื่อเป็นที่รวบรวมนิยาม
ความหมาย รูปแบบ และเนื้อข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน
iii ประกาศและบังคับใช้มาตรฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานต้องใช้ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ที่มีการใช้ข้อมูลกลุ่มมาตรฐานสำหรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
iv วางแผนการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานข้ อ มู ล สม่ ำ เสมอ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนกลุ่มข้อมูล หรือที่มีกลุ่มข้อมูลใหม่เพิ่มเติมในอนาคต
4.2.6 แนวทางการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System:
GIS)
4.2.6.1 มาตรฐานข้อกำหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS)
มาตรฐานข้อมูล (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) เกิดจาก
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้พัฒนามาตรฐานในด้านโครงสร้าง เนื้อหา
คุณลักษณะ คุณภาพ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อกำหนดที่จะใช้ในการจัดทำชั้น
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ที่มีความหลากหลายของมาตราส่วนเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกันสำหรับการใช้งานของประเทศ โดยมีการกำหนดหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
แต่ละชั้นข้อมูล เพื่อการจัดทำและบำรุงรักษาข้อมูลให้ทันสมัยพร้อมให้บริการสำหรับ
หน่วยงานและผู้ใช้โดยทั่วไป และเพื่อการใช้งานหรือพัฒนาต่อยอด
ชุดของมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล FGDS นี้ ประกอบด้วยเอกสารมาตรฐาน
13 ฉบับ แต่ละฉบับเป็นมาตรฐานข้อกำหนดสาหรับชั้นข้อมูล FGDS ซึ่งคณะกรรมการ
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้กำหนดไว้จานวน 13 ชั้นข้อมูล15 ได้แก่
1) มาตรฐานข้อกำหนดชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน
2) มาตรฐานข้อกำหนดชั้นข้อมูลเขตการปกครอง
3) มาตรฐานข้อกำหนดชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม
4) มาตรฐานข้อกำหนดชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร (ชื่อเดิม ชั้นข้อมูลเขต
ชุมชน)
5) มาตรฐานข้อกำหนดชั้นข้อมูลป่าไม้
6) มาตรฐานข้อกำหนดชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ชื่อเดิม ชั้นข้อมูล
การใช้ที่ดิน)

ร่ างมาตรฐานข้อ กําหนดข้อมูลภูมิ ส ารสนเทศพื้น ฐาน (FGDS) 13 ชั้น ข้อมู ล, http://thaisdi.gistda.or.th/index.php?option=com_
phocadownload&view=category&id=22:fgds&Itemid=57
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7) มาตรฐานข้อกำหนดชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ (ชื่อเดิม ชั้นข้อมูลแม่น้ำ ลำธาร
แหล่งน้ำ)
8) มาตรฐานข้อกำหนดชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์
9) มาตรฐานข้อกำหนดชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่
10) มาตรฐานข้อกำหนดชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM)
11) มาตรฐานข้อกำหนดชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ (ชื่อเดิม ชั้น ข้อมูล
แผนที่ภูมิประเทศ)
12) มาตรฐานข้อกำหนดชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (ชื่อเดิม ชั้น
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ)
13) มาตรฐานข้อกำหนดชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ (ชื่อเดิม ชั้นข้อมูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียม)
ในการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศภายในกรมทางหลวงจำต้องจะต้องอิง
มาตรฐานข้อกำหนดข้อมูล (เวอร์ชั่น 4.1 ประกาศ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556) ด้วย โดย
อาจจะแบ่งได้ดังนี้
i Based Map ที่ใช้อ้างอิง เช่น เขตการปกครอง เขตชุมชน/อาคาร ข้อมูล
ป่าไม้ เป็นต้น หากเป็นไปได้ควรใช้ชั้นข้อมูลจาก ชุดข้อมูล FGDS ชั้นต่างๆที่หน่วยงานอื่น
ดูแล
ii ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ซึ่งกรมทางหลวงเป็นผู้ดูแล เช่น ถนน เส้นที่
แสดงแนวกลางของถนน ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนของถนน หรือโครงข่ายของถนน จุดคมนาคม
แสดงการเชื่อมต่อของถนน หรือแสดงการตัดกันของถนน รวมทั้งจุดเชื่อมต่อและจุดตัด
ระหว่างเส้นทางคมนาคมที่ต่างกัน เช่น ถนน-รถไฟ ขอบถนน เส้นที่แสดงขอบเขตด้านข้าง
ของผิวจราจร สะพาน โครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อข้ามผ่านเหนือทางน้ำ ทางรถไฟ หรือ
สิ่งกีดขวางอื่นๆ อุโมงค์และทางลอด ทางใต้ดิน ใต้น้ำ ซึ่งเป็นทางที่ขุดลงไปใต้ดิน ในภูเขา
หรือใต้น้ำ สาหรับการสัญจรทางบกของยานพาหนะ จุดกลับรถ แสดงตำแหน่งการกลับ
ทิศจราจร จุดทางแยก/จุดตัด แสดงตำแหน่งทางแยก/จุดตัด เป็นต้น
หากการบริหารจัดการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศภายในกรมทางหลวงทำได้
ตามมาตรฐาน FGDS เช่น ชนิดของการนำเสนอเชิงปริภูมิ (Spatial Representation Type)
ความละเอียดปริภูมิ (Spatal Resolution) เป็นต้น จะทำให้การส่งมอบข้อมูลชั้นเส้นทาง
คมนาคม ของ FGDS กระทำได้ ทั นที ที่ ข้ อมู ลภู มิ สารสนเทศภายในกรมทางหลวงมี การ
ปรับปรุงให้ทันสมัย
4.2.6.2 แนวทางการบูรณาการระบบสารสนเทศภายในกรมทางหลวง
ด้ ว ยความแตกต่ า งของระบบงานภู มิ ส ารสนเทศของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ใน
กรมทางหลวง กรมทางหลวงจึงควรสร้างระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวงเพื่อให้
เป็นระบบบริการข้อมูลชั้นแผนที่หลักและข้อมูลชั้นแผนที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย
ระบบจะประกอบด้วยส่วนที่ให้บริการข้อมูลภาพแผนที่ (Web Map Service Server) ส่วน
บริหารจัดการข้อมูลแผนที่ชั้นมูลฐาน (DOH Based Map Server) และส่วนบริหารจัดการ
ข้ อมู ลเชิ งพื้ นที่ (Spatial Database server) ทั้ งสามองค์ ประกอบ คื อระบบกลางของ
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กรมทางหลวง เมื่ อ หน่ ว ยงานอื่ น ต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารระบบภู มิ ส ารสนเทศกลางของ
กรมทางหลวง ก็เพียงพัฒนาระบบงานของตนเองแล้วเรียกใช้บริการ Web Map Service
จากระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง และใช้งาน Based Map จากส่วนกลาง
รูปแบบนี้จะลดความซ้ำซ้อน และความแตกต่างของข้อมูลแผ่นที่ได้ ทั้งยังสามารถประสาน
การทำงานเพื่อปรับปรุงชั้นข้อมูลแผนที่ได้อย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการบูรณาการอย่าง
แท้จริง ตามรูปที่ 4-33 และรูปที่ 4-34
ขั้นตอนของการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง มีดังนี้
1) กำหนดรูปแบบมาตรฐานข้อมูลแผนที่ ความละเอียด (scale) รูปแบบการ
จัดเก็บ (Format) และรูปแบบแสดงผล
2) จัดหาข้อมูลแผนที่ชั้นมูลฐาน (Based map) และกำหนดความรับผิดชอบ
ในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ชั้นมูลฐานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3) จัดสรรลำดั บ ชั้ น ข้ อมู ล แผนที่ (Spatial Database) โดยจั ด แบ่ งให้ กั บ
หน่วยงานอย่างเพียงพอ
4) ควรมีคณะกรรมการกำหนดนโยบายและมาตรฐานต่างๆ ในการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ และการจัดสรรลำดับชั้นข้อมูลแผนที่ รวมทั้งการกำหนดบทบาท
การทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมทางหลวงที่มีส่วนร่วมในการสร้าง
ปรับปรุง และใช้งานข้อมูลแผนที่
ในการบริหารจัดการมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับจัดสรรลำดับ
ชั้นข้อมูลแผนที่ (Spatial Database) จำเป็นต้องมีระบบสำหรับบริหารมาตรฐานข้อมูล
และจัดสรรลำดับชั้นข้อมูลแผนที่ให้เป็นระเบียบ
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รูปที่ 4-33 แนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
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ระบบภูมิส ารสนเทศ 1

ประชาชน

Internet
Application
Server

ประชาชน

Spatial
Database
Server

ระบบภูมิส ารสนเทศ 2
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Spatial
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ระบบภูมิส ารสนเทศ 3

รูปที่ 4-34 ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Data Service) ในรูปแบบของ Web Map Service
หรืออื่นๆ เพื่อใช้เชื่อมโยงภายในและภายนอก (กระทรวงคมนาคม)
หลังจากการกำหนดมาตรฐาน GIS กรมทางหลวงจำเป็นต้องจัดเตรียมระบบ
สำหรับบูรณาการชั้นข้อมูลแผนที่จากหน่วยงานซึ่งเป็นผู้สร้างชั้นข้อมูล เมื่อหน่วยงาน
ต้องการเผยแพร่ชั้นข้อมูลแผนที่ของหน่วยงานนั้นให้หน่วยงานอื่นใช้งาน ก็จะส่งชั้นข้อมูล
แผนที่มายังระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง เมื่อระบบภูมิสารสนเทศกลาง
ของกรมทางหลวงถูกพัฒนาขึ้นมาแล้ว และมีการบริหารจัดการชั้นข้อมูลแผนที่มาจัดเก็บที่
ระบบกลางแล้ว การบูรณาการจะช่วยให้หน่วยงานอื่นสามารถพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของกรมทางหลวงได้ โดยนำเอาชั้นข้อมูลแผนที่ที่ต้องการ
ใช้งานร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้ชั้นข้อมูลแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง
นั้นมีมาตรฐานเดียวกัน ทำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเผยแพร่ชั้นข้อมูลของหน่วยงานที่
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1

MOT Base Map

2

MOT Base Map
...

99

MOT Base Map

100

DOH Base Map

101

DOH Base Map

102

DOH Base Map
...

199

DOH Base Map

200

Local App 1 Spatial Data

201

Local App 2.1 Spatial Data

202

Local App 2.2 Spatial Data
...

999

ข้อมูลหลักในระบบภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน

Application Spatial Data Layer

MOT Base Map

ข้อมูลหลักที่ถูกให้บริการบนระบบภูมิสารสนเทศหลักของกรม

0

ข้อมูลบางส่วนถูกนําไปให้บริการบน
ระบบภูมิสารสนเทศหลักของกรม

DOH Base Map Layer

MOT Base Map Layer

รั บ ผิ ด ชอบได้ และหน่ ว ยงานอื่ น ก็ ส ามารถนำไปใช้ ง านได้ ด้ ว ย นอกจากนั้ น ระบบ
ภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวงยังเป็นศูนย์รวมข้อมูลแผนที่ ที่สามารถนำเข้า และ
ส่งออก ไปยังระบบภูมิสารสนเทศภายในกรมทางหลวง และไปยังกระทรวงคมนาคมได้อีก
ด้วย ดังแสดงในรูปที่ 4-35

200

Local App 1 Spatial Data

201

Local App 2.1 Spatial Data

202

Local App 2.2 Spatial Data

Local App N Spatial Data
999
GIS Statial Data Model

...
Local App N Spatial Data

รูปที่ 4-35 การบริหารจัดการข้อมูลชั้นภูมสิ ารสนเทศ
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4.2.6.3 แนวทางการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศระดับชาติ
กระทรวงคมนาคมมีความร่วมมือกับคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
โดยกระทรวงคมนาคมรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศพื้ น ฐานของประเทศ
(Fundamental Geographic Data Set : FGDS) คือชั้นข้อมูล เส้นทางคมนาคม ซึ่ง
กรมทางหลวงเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมที่ต้องให้ความร่วมมือในการ
นำส่งชั้นข้อมูลทางหลวงให้กับกระทรวงคมนาคมเพื่อส่งต่อไปยัง FGDS อีกทอดหนึ่งทั้งนี้
มาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS)
ของประเทศไทยนี้ เกิดจากคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้มีกำหนดชั้นข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน โดยมีผู้ดูแลชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานเป็นหน่วยงานราชการ
ต่ า งๆ และได้ มี ก ารกำหนดมาตราส่ ว นแผนที่ ฐ านของประเทศไว้ 5 มาตราส่ ว น คื อ
1:250,000 1:50,000 1:25,000 1:10,000 และ 1:4,000 วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ทุ ก
หน่วยงานสามารถจัดทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้งานร่วมกันได้
ตามข้ อมู ล สถานภาพและผลการวิเคราะห์ ข้ างต้ น จึ งเสนอแนวทางพั ฒ นา
ระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมทางหลวง ดังนี้
1) พัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรมทางหลวง
2) จั ด สรรลำดั บ ชั้ น ข้ อ มู ล แผนที่ (Spatial Database) ของกระทรวง
คมนาคม สำหรับการบริการข้อมูลแก่กระทรวงกระทรวงคมนาคม โดยมีการ
ปรับปรุงข้อมูลจากชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
3) จัดหาข้อมูลแผนที่ชั้นมูลฐาน (Based map) และทำการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ ชั้ น มู ล ฐานให้ ทั น สมั ย อยู่ เสมอเพื่ อ ใช้ กั บ ระบบภู มิ ส ารสนเทศของ
กรมทางหลวงทั้งหมด
4) จัดสรรลำดั บ ชั้ น ข้ อมู ล แผนที่ (Spatial Database) โดยจัด แบ่ งให้ กั บ
หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลและเป็ น ต้ น ทางของข้ อ มู ล ชั้ น ข้ อ มู ล แผนที่ ให้ ดู แ ลและ
ปรับปรุงให้ทันสมัย
5) พัฒนาระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Data Service) ในรูปแบบ
ของ Web Map Service หรืออื่นๆ เพื่อใช้เชื่อมโยงทั้งภายในหน่วยงานและ
ภายนอก (กระทรวงคมนาคม) ดังรูปที่ 4-34 ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลระดับชาติ
ควรผ่านกระทรวงคมนาคมจุดเดียว เช่น ผ่านระบบ FGDS
6) จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและมาตรฐานต่างๆ ในการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ และการจัดสรรลำดับชั้นข้อมูลแผนที่ รวมทั้งการกำหนดบทบาท
การทำงานของหน่ วยต่ างๆ ภายใต้ ก รมทางหลวงที่ มี ส่ วนร่ วมในการสร้ าง
ปรับปรุง และใช้งาน เพื่อบริหารชั้นข้อมูลแผนที่ของหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมของกระทรวงคมนาคมมีความชัดเจน ตลอดจน
มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอและมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ดังรูปที่ 4-35
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บทที่ 5

เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน16
5.1

เป้าหมายโดยรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง
1) ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้กรมทางหลวง สามารถดำเนินการตาม
ภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(i) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมทางหลวงทั้งหน่วยงานส่วนกลางและ
ภูมิภาค มีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถรองรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(ii) ข้อมูลและสารสนเทศของกรมทางหลวง สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(iii) กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการและการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจัดการของกรมทางหลวง มีคุ ณ ภาพสูง สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ และส่งผลสะท้อนไปสู่เป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ของ
องค์กร
3) กรมทางหลวง สามารถยกระดับ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนาระบบ
ทางหลวง ให้บริการที่รวดเร็วครอบคลุม และความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ
4) ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของกรมทางหลวง มี ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์

5.2

วิสัยทัศน์ (Vision)
1) วิสัยทัศน์ของกรมทางหลวง
“ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ”
2) วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมทางหลวง
“เป็นองค์กรดิจิทัล บู รณาการและพั ฒ นาโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคงปลอดภัยสูง เพื่อ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมการให้บริการสู่ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย”

5.3

พันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Mission)
1) พัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานที่มีสมรรถนะสูง สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ
2) พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ภายในกรมทางหลวงให้เกิดการบูรณาการ
สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง ให้เกิดการพัฒนาระบบทางหลวง
ให้บริการที่รวดเร็วครอบคลุม และการยกระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ
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4) ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านการบูรณาการด้านสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ
ภายในหน่วยงานและสังคมภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและครอบคลุม
5) พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ัล ของกรมทางหลวง

จากผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบหลักด้านการบริหารจัดการ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ด้านระบบงานสารสนเทศ ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านการจัดการบริหารข้อมูล และภารกิจหน้าที่ ตลอดจนบทบาทและความ
รับผิดชอบ การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง จึงได้มีการ
กำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความพร้อมที่สามารถรองรับระบบงาน
สารสนเทศและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง
2) การพัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับข้อมูลด้านสารสนเทศให้เป็นมาตรฐาน ที่สามารถนำ
ระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน บริหารจัดการและดำเนินการต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวง เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินการ
4) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่และบริการข้อมูลการเดินทาง และอำนวยความ
ปลอดภัยแก่หน่วยงานและประชาชน
5) การพัฒนาผู้บริหาร และบุคลากรของกรมทางหลวง ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสม
จากกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง และเป้าหมายของกรม
ทางหลวงในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาองค์กร ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล จึงสามารถกำหนดได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
“เสริม สร้ างประสิ ท ธิภ าพโครงสร้ างพื้ น ฐานด้ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ป ฏิ บั ติ งาน แ ล ะก ารให้ บ ริ ก ารอ ย่ างทั่ วถึ ง มั่ น ค ง แ ล ะป ล อ ด ภั ย ได้ คุ ณ ภ าพ แ ล ะ
ตรงความต้องการ”
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานสากล
การพัฒ นาระบบโครงสร้างพื้ นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มี เสถียรภาพ ความมั่ นคง
ปลอดภัย ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและให้บริการ รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐที่กำหนดให้มีการทำงานที่เชื่อมโยงและบูรณาการข้าม
หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์นี้มีความสำคัญมาก หากโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่มีประสิทธิภาพก็จะไม่สามารถรองรับระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการ
ดำเนินการในส่วนต่างๆ ได้ นอกจากนี้การดำเนินการในยุทธศาสตร์นี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการรองรับการดำเนินการทั้งหมดที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของ
ทุกโครงการในทุกยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลด้วย
โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุทธศาสตร์นี้ เป็นการสร้างความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เครือข่าย และช่องทาง
การสื่ อ สาร ให้ มี ค วามพร้ อ มในการรองรั บ การทำงานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยครอบคลุ ม
การจัดหา การทดแทน การบำรุงรักษา การพัฒนาปรับปรุง การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และ
การสำรองข้อมูล เป็นต้น
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล นี้ ร องรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ของกรมทางหลวง โดย
โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุทธศาสตร์นี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
“เสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ภายในกรมทางหลวงให้
เกิดการบูรณาการ สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจอย่างเป็นองค์รวม
ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี”
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันและ
ช่วยให้ผู้บริหารระดับกลางและสูง สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรั บ วางแผน บริ ห ารจั ด การ และตั ด สิ น ใจสร้ า งโอกาสธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและทั น ต่ อ
สถานการณ์ สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล นี้ ร องรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ของกรมทางหลวง โดย
โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุทธศาสตร์นี้เป็นการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ การวิเคราะห์สารสนเทศ และคลังข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways)
“รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง ให้เกิดการพัฒนาระบบ
ทางหลวงที่เอื้อต่อการเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์ การรักษาระดับให้บริการระบบทางหลวงที่
รวดเร็วครอบคลุม และการยกระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ เพื่อก้าว
ไปสู่ระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation Systems) ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล”
กลยุทธ์ที่ 3.1 จั ด หาและพั ฒ นานวั ต กรรมดิ จิ ทั ล เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ หลั ก ของ
กรมทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3.2 นำเทคโนโลยีดิจิ ทัล และระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่ อก้าวไปสู่
ระบบขนส่งอัจฉริยะ
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การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งาน ทั้ งส่ วนของการ
วางแผนระบบทางหลวง การบำรุงบริหารทางหลวงเพื่อการบริการ และการอำนวยความปลอดภัย
รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นี้รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 2 และ 4 ของกรมทางหลวง
โดยโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุทธศาสตร์นี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ภารกิจหลักของกรมทางหลวง ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานการให้บริการด้าน ICT
“ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
สารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม”
กลยุทธ์ที่ 4.1
สารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.2
กลยุทธ์ที่ 4.3

เสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผลักดันนโยบายด้านการจัดทำมาตรฐานและการบูรณาการข้อมูล
ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นี้รองรับยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 ของกรมทางหลวง โดย
โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุทธศาสตร์นี้เป็นการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อ
การสร้างมาตรฐานข้อมูลและการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT
“พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มก้ า วสู่ ก ารทำงานในยุ ค ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับเปลี่ยนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบศูนย์กลางใน
การถ่ายทอดความรู้และจัดเก็บความรู้ของบุคลากรและความรู้ขององค์กร รวมถึงการเผยแพร่
ความรู้
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นี้ รองรับยุทธศาสตร์ที่ 4 ของกรมทางหลวง ในส่วนของ
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุทธศาสตร์นี้เป็นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ระบบ
จั ด การความรู้ ระบบจั ด การการเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง ได้รับการออกแบบให้สามารถ
ตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของกรมทางหลวง เพื่ อ ให้ ภ ารกิ จ ต่ างๆ สามารถดำเนิ น การและบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้
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นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง ยังมีความสอดคล้อง
และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม ยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของอาเซียน ตลอดจน
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล
5.5

ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทลั 2021 กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์ในการพั ฒ นาคมนาคมดิจิทัล 2021 ของกระทรวงคมนาคม มียุทธศาสตร์ จำนวน
5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นา Digital Logistics มุ่งสู่การเป็ น Smart Corridor ของภูมิภาค และ
สนับสนุนเศรษฐกิจระดับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พั ฒ นา Smart Mobility มุ่ งสู่ก ารเป็ น ต้ น แบบ Smart City ควบคู่ กั บ การ
สนับสนุน Inclusive Transport
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง Digital Transport Ecosystem เพื่อพัฒนาประชาชนและผู้ประกอบการ
ด้านคมนาคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับ NMTIC เพื่อบูรณาการและเพิ่มคุณค่าข้อมูลคมนาคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้าง Digital Government Platform เพื่อยกระดับงานบริการ บุคลากร และ
การบริหารจัดการ
5.6

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ.2560 – 2564

ยุ ท ธศาสตร์ ในแผนยุ ท ธศาสตร์ ก รมทางหลวง พ.ศ.2560 – 2564 มี จ ำนวน 4 ยุ ท ธศาสตร์
ประกอบด้วย :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบทางหลวงที่เชื่อมต่อ (Connectivity) เข้าถึง (Accessibility)
และคล่องตัว (Mobility) อย่างมีคุณภาพและตรงความต้องการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาระดับการให้บริการ (Serviceability) ของระบบทางหลวง ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กร (Ogranization Management)
อย่างมีธรรมาภิบาล
5.7

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุท ธศาสตร์ในการพั ฒ นาดิ จิทั ล เพื่ อเศรษฐกิจและสังคม มี ยุท ธศาสตร์ จำนวน 6 ยุท ธศาสตร์
ประกอบด้วย :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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ตารางที่ 5-1 ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมทางหลวง พ.ศ.2560-2564 กับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั ขององค์กร
พ.ศ.2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1:
เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
เสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3:
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง
(Smart Highways)
ยุทธศาสตร์ที่ 4:
เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานการให้บริการ
ด้าน ICT
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง
พ.ศ.2560 – 2564

ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทลั 2021
กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดิจทิ ัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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รูปที่ 5-1 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมทางหลวง พ.ศ.2560-2564 กับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 5-2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ที่นำไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้าง
 เพื่อให้กรมทางหลวงมีโครงสร้างพื้นฐาน
พื้นฐานด้าน ICT
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทีม่ ีเสถียรภาพ มี
“เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพที่
ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ อย่าง
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและ
ทั่วถึง มั่นคงและปลอดภัย ได้คุณภาพและตรงความ
ให้บริการ รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ต้องการ”
เทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 เพื่อสร้างความพร้อมในการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐที่กำหนดให้
มีการทำงานที่เชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้ามหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน และช่วย
เพื่อการจัดการ
ให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
“เสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จาก
จัดการ ภายในกรมทางหลวงให้เกิดการบูรณาการ สามารถ
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวางแผน
นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจอย่าง
บริหารจัดการ และตัดสินใจสร้างโอกาส
เป็นองค์รวม ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานแนว
ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันต่อ
ปฏิบัติที่ดี”
สถานการณ์
 สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของ
องค์กรได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพือ่ งาน
 เพื่อให้กรมทางหลวงมีระบบเทคโนโลยี
วิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways)
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้ง
“รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทาง
ในส่วนของการวางแผนระบบทางหลวง
หลวง ให้เกิดการพัฒนาระบบทางหลวงที่เอื้อต่อการ
การบำรุงบริหารทางหลวงเพื่อบริการ
เดินทางขนส่งและโลจิสติกส์ การรักษาระดับให้บริการ
และการอำนวยความปลอดภัย รองรับ
ระบบทางหลวงที่รวดเร็วครอบคลุม และการยกระดับความ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ เพื่อก้าวไปสู่
ดิจิทัล
ระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation Systems)
ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล”
ยุทธศาสตร์ที่ 4: เพิ่มขีดความสามารถและสร้าง
 เพื่อให้กรมทางหลวงมีมาตรฐานด้าน
มาตรฐานการให้บริการด้าน ICT
ข้อมูล และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
“ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อเพิ่มช่อง  เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการด้าน
ทางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีดิจิทัล แก่บุคลากรและ
ทั่วถึง และครอบคลุม”
ประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ICT
ศักยภาพบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วน
“พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่การทำงานในยุค
ได้ส่วนเสีย ให้มีทักษะ ความสามารถใน
ดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์
กรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
และสร้างสรรค์
 เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเข้า
สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั เพื่อ
พัฒนาระบบศูนย์กลางในการถ่ายทอด
ความรู้และจัดเก็บความรู้ของบุคลากร
และความรู้ขององค์กร รวมทั้งเผยแพร่
ความรู้
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บทที่ 6

การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลกรมทางหลวง ปี พ.ศ.2560–256417
6.1

การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวงนั้น ดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใต้รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นอกจากนี้ การ
ดำเนินการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง ยังต้องปฏิบัติตามภารกิจที่กระทรวงคมนาคม
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง เป็ นหน่วยงานหลักที่ ท ำหน้าที่ รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการและดูแลระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงรวมทั้ งการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ
2) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง
3) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
4) ปฏิ บั ติงานร่วมกับ หรือสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานอื่น ที่ เกี่ยวข้ อ งหรือ ที่ ได้ รับ
มอบหมาย
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง มีลักษณะการบริหารจัดการเหมือนกัน
กับ หน่ วยงานของรัฐทั่ วไปคือมี การกำหนดตำแหน่ งผู้บริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับ สูง (Chief of
Information Officer: CIO) เพื่ อทำหน้าที่ บริหารจัดการ กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่
คณะรัฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบให้ ทุ ก หน่ วยงานแต่ งตั้ งผู้ บ ริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดั บ สู ง ประจำ
กระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ ในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานนั้น ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง เพื่อช่วยบริหารจัดการและผลักดันการดำเนินงานต่างๆ โดย
มีผู้บริหารระดับสูง เช่น รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และมีอธิบดีกรมทางหลวงเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น โดย
คณะกรรมการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
1) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามนโยบายจำเป็นเร่งด่วนในวงเงินไม่
เกิน 1 ล้านบาท
2) พิ จ ารณา วิ นิ จ ฉั ย และให้ ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การ งาน/แผนงาน/โครงการ ด้ า นการ
บำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมทางหลวง
3) บูรณาการงาน/แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทางหลวง เพื่อไม่ให้
4) เกิดความซ้ำซ้อน และมีการร่วมใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5) เสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมทางหลวง
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6) รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงคมนาคมทราบ
7) ประธานกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยหรือสนับสนุนการทำงานของ
คณะกรรมการฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายไว้
6.2

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเสนอหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงสามารถจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์โดยที่หน่วยงานดำเนินการได้เอง
1) การจัดหาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงานพื้นฐานตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่
กระทรวงดิจิทัลกำหนด ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานไม่เกิน 1 เครื่อง/คน ตามความเหมาะสมของ
หน่วยงาน
2) การจัดหาเพื่อทดแทนระบบที่ใช้แล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ในวงเงินที่ไม่มากกว่าเดิม
3) การจัดหาเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบที่ไม่ซ้ำซ้อนกับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น (การ
ดำเนินการตามข้อ 2 และ 3 ให้จัดหาได้ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท)
ทั้งนี้ การจัดหาระบบคอมพิ วเตอร์ของหน่วยงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก CIO ประจำ
หน่วยงาน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงคมนาคม และให้ CIO ประจำกระทรวงคมนาคมลงนามกำกับท้ายเอกสารรายละเอียดผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการ และส่งเรื่องให้ปลัดกระทรวงคมนาคมลงนามในหนังสือนำส่ง ก่อนการตั้งคำ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนิ นการตามหลักเกณฑ์ ที่ 1 หรือก่อนส่งคำขอความเห็ นชอบงาน/
แผนงาน/โครงการ มายังกระทรวงดิจิทัล
กระทรวงและหน่วยงานที่ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการแล้ว ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ โดยให้กระทรวงดำเนินการพิจารณา
อนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดได้เองตามแนวทางที่กระทรวงดิจิทัลกำหนด
6.3

การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทั ลของกรมทางหลวงในภาพรวม หรือวัดผลกระทบ
สุดท้ายของการพัฒนา ได้กำหนดไว้ ดังนี้
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ตารางที่ 6-1 ตัวชี้วัด ผู้ประเมิน และระยะเวลาในการประเมินรายยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

 ร้อยละของระบบสารสนเทศ
ของกรมทางหลวงที่ย้ายไปยัง
ระบบส่วนกลาง
 ร้อยละของหน่วยงาน
กรมทางหลวงที่สามารถใช้
บริการระบบเครือข่ายได้
 มีนโยบายใช้ตัวควบคุมตาม
มาตรฐาน ISO 27000
 ร้อยละของความพร้อมและ
ความต่อเนื่องในการใช้งาน
ระบบเครือข่าย
 ร้อยละของการระบุปัญหา
และปิดช่องโหว่จากการบุกรุก
ระบบเครือข่ายในเวลาตาม
ข้อกำหนดของ
กรมทางหลวง
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 มีระบบงานที่สนับสนุนงาน
เสริมสร้างและพัฒนา
บริหารจัดการการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ผู้บริหาร
จัดการ
 ร้อยละของชุดข้อมูลด้าน
สนับสนุนและบริหารที่มีใน
ระบบสารสนเทศของผู้บริหาร
 ร้อยละของระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานที่รองรับการ
ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล
 ร้อยละของความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศในงาน
สนับสนุนและการบริหาร
จัดการของผู้ใช้งาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ร้อยละของระบบสารสนเทศ
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
ของหน่วยงานรองรับการ
เพื่องานวิศวกรรมทาง
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม
หลวง (Smart
งานทาง
Highways)
 ร้อยละของชุดข้อมูลด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ICT

ผู้ประเมิน/หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาใน
การประเมิน
ทุก 12 เดือน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทุก 12 เดือน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทุก 12 เดือน
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ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด


ยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มขีดความสามารถ
และสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการด้าน ICT




ยุทธศาสตร์ที่ 5

เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลด้าน ICT




วิศวกรรมงานทางที่มีในระบบ
สารสนเทศของผู้บริหาร
ร้อยละของความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อวิศวกรรมงานทาง
ร้อยละของข้อมูลที่มีการ
จัดทำมาตรฐานมีการใช้งาน
ร่วมกัน
มีระบบสารสนเทศสำหรับการ
ให้บริการประชาชน
ร้อยละของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมทาง
หลวงได้รับการประเมิน
ความสามารถตามตำแหน่ง
ร้อยละของบุคลากรทั่วไปของ
กรมทางหลวง (Non IT)
ได้รับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
มีระบบสารสนเทศสำหรับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประเมิน/หน่วยงาน

ระยะเวลาใน
การประเมิน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทุก 12 เดือน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทุก 12 เดือน
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บทที่ 7
ตารางสรุป แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มคี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ในแผนที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 7-1 สรุปยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์กร พ.ศ.2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน ICT
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง
โครงการที่ 1.1
โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
โครงการที่ 1.2
โครงการจัดหาระบบคอมพิวแตอร์ลูกข่ายเสมือนสำหรับสำนักงาน
โครงการที่ 1.3
โครงการจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โครงการที่ 1.4
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์
โครงการที่ 1.5
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)
โครงการที่ 1.6
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับ Cloud
Computing
โครงการที่ 1.7
โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางกรมทางหลวง
โครงการที่ 1.8
โครงการพัฒนาระบบสำรองและกู้คืนระบบจากอุบัติภัย (DR Site)
โครงการที่ 1.9
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนกลาง
โครงการที่ 1.10
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค
โครงการที่ 1.11
โครงการจัดหาบริการเครือข่าย

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง
พ.ศ. 2560- 2564

ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล
2021 กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบทางหลวง
ที่เชื่อมต่อ (Connectivity)
เข้าถึง (Accessibility) และ
คล่องตัว (Mobility) อย่างมี
คุณภาพและตรงความต้องการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนา Digital Logistics
มุ่งสู่การเป็น Smart
Corridor ของภูมิภาค และ
สนับสนุนเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนา Smart Mobility
มุ่งสู่การเป็นต้นแบบ Smart
City ควบคู่กับการสนับสนุน
Inclusive Transport

ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์กร พ.ศ.2560-2564

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง
พ.ศ. 2560- 2564

ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล
2021 กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานสากล
โครงการที่ 1.12
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงการที่ 1.13
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 1.14
โครงการจัดจ้างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย Cloud Computing
กรมทางหลวง
โครงการที่ 1.15
โครงการเช่าบริการดาต้าเซนเตอร์สำรองเพื่อการกู้คืนข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ
(DR Site)
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ตารางที่ 7-2 สรุปยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์กร พ.ศ.2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการที่ 2.1
โครงการพัฒนาระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร ส่วนงานด้านการเงิน
บัญชีและพัสดุ
โครงการที่ 2.2
โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
โครงการที่ 2.3
โครงการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมบริหารงานด้านบัญชีพัสดุ
โครงการที่ 2.4
โครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานขออนุมัติถอนคืนรายได้แผ่นดิน
โครงการที่ 2.5
โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโปรแกรมการคำนวณต้นทุนต่อผลผลิต
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการประเมินความสำเร็จของการ
ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool :
PART) และการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
(Department Personnel Information System : DPIS) เพิ่มเติมในส่วนที่
ไม่มอี ยู่ในระบบงานมาตรฐานของสำนักงาน ก.พ.
โครงการที่ 2.6
โครงการจัดหาและติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
โครงการที่ 2.7
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานด้านกฎหมาย
โครงการที่ 2.8
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document
Management System : EDMS)
โครงการที่ 2.9
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office)
โครงการที่ 2.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : พัฒนาปรับปรุงโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้เป็น Version ล่าสุดและนำสื่อสิ่งพิมพ์ภายใน
ห้องสมุดที่หน่วยงานของกรมทางหลวงจัดพิมพ์โดยจัดทำเป็นหนังสือดิจิทัล

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง
พ.ศ. 2560- 2564

ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล
2021 กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การรักษาระดับการให้บริการ
(Serviceability) ของระบบ
ทางหลวง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยกระดับ NMTIC เพื่อบูรณา
การและเพิ่มคุณค่าข้อมูล
คมนาคม

ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมคุณภาพ
ที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
สร้าง Digital Government
Platform เพื่อยกระดับงาน
บริการ บุคลากร และการ
บริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์กร พ.ศ.2560-2564

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง
พ.ศ. 2560- 2564

ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล
2021 กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

โครงการที่ 2.11
โครงการที่ 2.12

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจ้างสแกนเอกสารทะเบียนประวัติบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการของกรมทางหลวง
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 2.13 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS/BI)
โครงการที่ 2.14 โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการดำเนินงานของกรมทางหลวง
(Balanced scorecard : BSC)
โครงการที่ 2.15 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การวางแผนและเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง
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ตารางที่ 7-3 สรุปยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์กร พ.ศ.2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways)
กลยุทธ์ที่ 3.1 จัดหาและพัฒนา นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวงอย่าง
ต่อเนื่อง
โครงการที่ 3.1
โครงการงานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ
โครงการที่ 3.2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนงานสำรวจและออกแบบ
โครงการที่ 3.3
โครงการพัฒนาพิกัดหลักฐานด้านภูมิสารสนเทศ (GPS) ระยะที่ 2 ระยะที่ 3
โครงการที่ 3.4
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โครงการที่ 3.5
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสร้างทาง
โครงการที่ 3.6
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสร้างสะพาน
โครงการที่ 3.7
โครงการพัฒนาระบบประเมินผลงานโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง
โครงการที่ 3.8
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบำรุงรักษาสะพาน
โครงการที่ 3.9
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ
โครงการที่ 3.10 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง
(Roadnet)
โครงการที่ 3.11 โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)
โครงการที่ 3.12 โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง (Highway Registration
Information System : HRIS)
โครงการที่ 3.13 โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการทรัพย์สินนอกเขตทาง
โครงการที่ 3.14 โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวง
โครงการที่ 3.15 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสำนักอำนวย
ความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง
พ.ศ. 2560- 2564

ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล
2021 กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบทางหลวง
ที่เชื่อมต่อ (Connectivity)
เข้าถึง (Accessibility) และ
คล่องตัว (Mobility) อย่างมี
คุณภาพและตรงความต้องการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนา Digital Logistics
มุ่งสู่การเป็น Smart
Corridor ของภูมิภาค และ
สนับสนุนเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การรักษาระดับการให้บริการ
(Serviceability) ของระบบ
ทางหลวง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนา Smart Mobility มุ่ง
สู่การเป็นต้นแบบ Smart
City ควบคู่กับการสนับสนุน
Inclusive Transport

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหาร
จัดการองค์กร (Ogranization
Management) อย่างมี
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยกระดับ NMTIC เพื่อบูรณา
การและเพิ่มคุณค่าข้อมูล
คมนาคม

ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
สร้าง Digital Government
Platform เพื่อยกระดับงาน
บริการ บุคลากร และ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์กร พ.ศ.2560-2564
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
โครงการที่ 3.28

โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Highway
Safety Management System : HSMS)
โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง (HAIMS)
โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศปริมาณจราจร (Traffic Information
Management System : TIMS) และระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง
(RIMS) บนอุปกรณ์พกพา
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ 2
(EMS)
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสำนักวิเคราะห์และ
ตรวจสอบ
โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมมาตรฐานงานบำรุงทางส่วนตรวจสอบและ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรม
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชน
โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ
โครงการบำรุงรักษาระบบให้บริการและทดสอบวัสดุแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อ
การบริหารจัดการ (ACC+EMS+MIS)
โครงการฐานข้อมูล (Bride Big Data) เพื่อการบริหารงานโครงการ
ก่อสร้างสะพาน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินและบัญชีเพื่อ
การบริหารจัดการให้อยู่ในรูปแบบ Web Application
โครงการพัฒนาระบบงานตรวจสอบสินทรัพย์

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง
พ.ศ. 2560- 2564

ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล
2021 กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

การบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์กร พ.ศ.2560-2564

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง
พ.ศ. 2560- 2564

ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล
2021 กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมบริหารงานบำรุง (TPMS)
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง (Road Assets)
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารแผนงานทางหลวง
(PlanNet) เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
(Executive Analytics) และรองรับการติดตามแผนงานบำรุงทาง
โครงการที่ 3.32 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง เพื่อการบริหารงานภัย
พิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 1
กลยุทธ์ที่ 3.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อก้าวไปสู่ระบบขนส่ง
อัจฉริยะ
โครงการที่ 3.33 โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อการให้บริการระบบเก็บ
ค่าผ่านทางอัตโนมัติข้ามโครงข่าย ระยะที่ 1
โครงการที่ 3.34 โครงการบำรุงรักษาระบบเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง กอง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
โครงการที่ 3.35 โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบำรุงรักษาโครงข่ายสาย
ทาง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
โครงการที่ 3.36 โครงการบำรุงรักษาระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจสนับสนุนกอง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
โครงการที่ 3.37 โครงการบำรุงรักษาระบบอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย
ให้แก่ผู้ใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
โครงการที่ 3.29
โครงการที่ 3.30
โครงการที่ 3.31
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ตารางที่ 7-4 สรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์กร พ.ศ.2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานการให้บริการด้าน ICT
กลยุทธ์ที่ 4.1 เสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ
โครงการที่ 4.1
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 4.2
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง
ปี พ.ศ.2567 -2571
กลยุทธ์ที่ 4.2 ผลักดันนโยบายด้านการจัดทำมาตรฐานและการบูรณาการข้อมูล
โครงการที่ 4.3
โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล
โครงการที่ 4.4
โครงการจัดทำมาตรฐานและบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับ
กรมทางหลว
โครงการที่ 4.5
โครงการบูรณาการข้อมูลหน่วยงานภายนอก (Data Integration Gateway)
กลยุทธ์ที่ 4.3 ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการที่ 4.6
โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง
โครงการที่ 4.7
โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานบริการ
(DOH to Travel)
โครงการที่ 4.8
โครงการพัฒนาระบบบริการขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวง
(e-Service)
โครงการที่ 4.9
โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและความโปร่งใส
โครงการที่ 4.10 โครงการพัฒนาการจดทะเบียนผู้รับเหมาด้วยระบบดิจิทัล แบบบูรณาการระยะ
ที่ 1 (ตรวจสอบเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนามผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา)

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง
พ.ศ. 2560- 2564

ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล
2021 กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การรักษาระดับการให้บริการ
(Serviceability) ของระบบ
ทางหลวง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้าง Digital Transport
Ecosystem เพื่อพัฒนา
ประชาชนและผูป้ ระกอบการ
ด้านคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับความปลอดภัย
(Safety) ของระบบทางหลวง
อย่างบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมคุณภาพ
ที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6
สร้างความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์กร พ.ศ.2560-2564
โครงการที่ 4.11
โครงการที่ 4.12
โครงการที่ 4.13
โครงการที่ 4.14

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง
พ.ศ. 2560- 2564

ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล
2021 กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมทางหลวงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
(Web Accessibility)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการข้อมูลศูนย์
สำหรับประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลแบบบูรณาการ
โครงการเช่ากล้อง CCTV เพื่อการบริหารจัดการจราจร
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ตารางที่ 7-5 สรุปยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์กร พ.ศ.2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT
กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับเปลี่ยนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล
โครงการที่ 5.1
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงลึกแก่บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 5.2
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหารของ
กรมทางหลวง
โครงการที่ 5.3
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทั่วไป (Non-IT)
ของกรมทางหลวง
โครงการที่ 5.4
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการที่ 5.5
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการฝึกอบรม (Training
Management System: TMS)
โครงการที่ 5.6
โครงการพัฒนาทักษะด้านระบบรักษาความปลอดภัยบน
Cloud Computing กรมทางหลวง

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง
พ.ศ. 2560- 2564

ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล
2021 กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาส่งเสริมระบบ
บริหารจัดการองค์กร
(Ogranization Management)
อย่างมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
สร้าง Digital Government
Platform เพื่อยกระดับงาน
บริการ บุคลากร และการ
บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมคุณภาพ
ที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6
สร้างความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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บทที่ 8
ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2565 - 2566
ตารางที่ 8-1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน ICT
ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
แผนงาน/โครงการ
เป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
65
66
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องกลยุทธ์ที่
โครงการที่ 1.1
เพื่อให้กรมทางหลวงมีซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ตามกฎหมายใช้งาน

โครงการที่ 1.2
โครงการจัดหาระบบคอมพิวแตอร์
ลูกข่ายเสมือนสำหรับสำนักงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานและ
Technology ระบบคอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายจากระบบคอมพิวเตอร์ปกติไป
เป็นระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
เสมือน
2. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายเป็นแบบรวมศูนย์ดูแลแก้ไข
ปัญหาและให้บริการง่ายขึ้น

-



ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

1. จำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ได้รับ
การจัดหาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. ความพึงพอใจของบุคลากรผู้ใช้
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ได้รับการจัดหา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1. บุคลากรในส่วนกลางที่ทำงาน
สำนักงานใช้ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
เสมือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ในปีงบประมาณที่เริ่มโครงการ
2. ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ
2. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้กับบุคลากรได้ใช้งานแบบ
1:1
โครงการที่ 1.4
ให้ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซม และซอฟต์แวร์ ของหน่วยงาน
แก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
กรมทางหลวงส่วนกลางให้สามารถใช้งาน
เครือข่าย และซอฟต์แวร์
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 1.3
โครงการจัดหา/ทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

โครงการที่ 1.5
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล
(Data Center)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมทางหลวงมีห้องศูนย์ข้อมูล (Data
Center) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยได้
มาตรฐานตามข้อกำหนดการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี
ตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึง
กระบวนการจัดการห้องศูนย์ข้อมูล (Data
Center) ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2005

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด
65
66
 1. สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ได้ตามแผนงานที่กำหนด
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70
MA

MA

-



หมายเหตุ

1. จำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการเข้ามาดูแล
บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์ครบ
ตามแผนงาน
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70
1. กรมทางหลวงมีห้องศูนย์ข้อมูล (Data
Center) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
ตามมาตรฐาน
2. ความพึงพอใจของหน่วยงานภายใน
ที่นำระบบมาไว้ในห้องศูนย์ข้อมูล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ความพึงพอใจของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล กับประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ และการให้บริการ
หลังการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการที่ 1.6
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับ
Cloud Computing

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แม่ข่ายให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
รองรับระบบสารสนเทศที่ใช้งานใน
ปัจจุบันและงานที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
2. การดูแลบริหารจัดการระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบ
สารสนเทศทำได้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

โครงการที่ 1.7
โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลกลางกรมทางหลวง

1. มีฐานข้อมูลกลาง บริการให้ระบบ
สารสนเทศทุกระบบ
มีการใช้ร่วมกัน
2. สามารถบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล
และเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. สามารถลดความซับซ้อนการสำรอง
ข้อมูลระบบสารสนเทศได้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด
65
66
 1. ลดต้นทุนค่าดูแลบำรุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศที่ทำงานอยู่บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Cloud
Computing น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ความพึงพอใจของหน่วยงานเจ้าของ
ระบบสารสนเทศที่ทำงานอยู่บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบ
Cloud Computing ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
 1. มีระบบฐานข้อมูลกลาง
2. ระบบสารสนเทศมีการใช้งาน
ฐานข้อมูลกลางร่วมกัน
3. มีฐานข้อมูลกลางที่มีประสิทธิภาพ
4. สัดส่วนระหว่างระบบสารสนเทศที่ใช้
ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางกับระบบ
สารสนเทศทั้งหมดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปีที่ 2 หลังจากการ
ดำเนินการและเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ใน
ปีถัดไป

หมายเหตุ

134

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการที่ 1.8
โครงการพัฒนาระบบสำรองและกู้คืน
ระบบจากอุบัติภัย (DR Site)

มีระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ทดแทนได้
หากเกิดปัญหากับข้อมูลและระบบ
สารสนเทศหลัก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการที่ 1.9
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่ายส่วนกลาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
ส่วนกลางให้สามารถรองรับภารกิจต่างๆ
ของกรมทางหลวงได้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด
65
66
 1. มีระบบสารสนเทศที่ศูนย์ข้อมูลสำรอง
ที่สามารถทำงานทดแทนระบบ
สารสนเทศที่ศูนย์ข้อมูลหลักได้
2. สามารถลดความสูญเสียข้อมูลจาก
ปัญหาความเสียหายของเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างน้อยร้อยละ 99
3. สามารถกู้ข้อมูลที่เสียหายได้ร้อยละ
99.9 และสามารถดำเนินการภายใน
เวลาที่กำหนด
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีระดับความเชื่อมั่นใน
เสถียรภาพของระบบสารสนเทศอยู่
ในระดับดีหรือดีมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
 1. สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด
ไว้
2. ระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
3. หน่วยงานส่วนกลางสามารถใช้บริการ
ระบบเครือข่ายได้ร้อยละ 100
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
เครือข่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการที่ 1.10
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่ายส่วนภูมิภาค

เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในหน่วยงานภูมิภาค

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการที่ 1.11
โครงการจัดหาบริการเครือข่าย

เพื่อให้กรมทางหลวงมีระบบเครือข่าย
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภูมิภาคที่มี
ประสิทธิภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด
65
66
 1. โครงการสามารถดำเนินการตามแผนที่
กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานภูมิภาคไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
 ๑. ระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
๒. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
เครือข่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานสากล
ระบบสารสนเทศทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 1.12
ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทาง
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์รวมทั้งตรวจสอบ และพิสูจน์
จัดเก็บข้อมูลการจราจรทาง
ตัวตนของผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย สื่อสารข้อมูลภายในกรมทางหลวงได้ ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
คอมพิวเตอร์
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 พร้อมกับการใช้งานระบบรักษา
ความปลอดภัยเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เช่น Anti-Virus, Anti-Spam, IPS, Web
filtering และ Application Control
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 1.13
1. ระบบเครือข่ายมีความมั่นคง
โครงการพั ฒ นาระบบบริหารจัดการ
ปลอดภัยจากการบุกรุกของผู้ไม่
และรัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ยด้า น
ประสงค์ดี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บุคลากรมีความมั่นใจในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของกรมทางหลวง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

ตัวชี้วัด

MA

MA

1. จำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการเข้ามา
ดูแลบำรุงรักษาระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย
และซอฟต์แวร์ครบตามแผนงาน
2. ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ต่อระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย
เครือข่ายและ ซอฟต์แวร์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70

-



1. มีอุปกรณ์ Security Gateway
ตามแผนงาน
2. มีอุปกรณ์ตรวจสอบและพิสูจน์
ตัวตนสำหรับผู้ใช้งานตามแผนงาน
3. สามารถระบุปัญหาช่องโหว่ได้
ร้อยละ 100
4. สามารถปิดช่องโหว่ในระบบ
เครือข่ายที่มีความเสี่ยงสูงได้ตาม
แผนงานร้อยละ 100

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 1.14
1. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
โครงการจั ด จ้ า งติ ด ตั้ ง ระบบรั ก ษา
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับ
ความปลอดภั ย Cloud Computing
ระบบ Cloud Computing สามารถ
กรมทางหลวง
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และป้องกันภัย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ได้แบบ
เรียลไทม์
2. สามารถควบคุมการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศ และข้อมูลบนระบบ
Cloud Computing กรมทางหลวง
3. สามารถบริหารจัดการและรองรับ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
กรมทางหลวง ที่ใช้งานร่วมกับระบบ
Cloud ได้อย่างมีเสถียรภาพ มีความ
ปลอดภัย สามารถปกป้องข้อมูล
สำคัญขององค์กร บนระบบ Cloud
Computing กรมทางหลวง ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

-



ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

5. กรมทางหลวงมีการประกาศ
นโยบายใช้ตัวควบคุมตาม
มาตรฐาน ISO 27000 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
ร้อยละของการป้องกันภัยคุกคามบน
ระบบ Cloud Computing
กรมทางหลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
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แผนงาน/โครงการ
โครงการที่ 1.15
โครงการเช่าบริการดาต้าเซนเตอร์
สำรองเพื่อการกู้คืนข้อมูลกรณีเกิด
ภัยพิบัติ (DR Site)

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีระบบสำรองข้อมูลภายนอกและกู้คืน
ข้อมูลระบบ (Disaster & Recovery :
DR Site) ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนระบบ
สำรองและกู้คืนข้อมูลได้ หากเกิดภัยพิบัติ
ขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด
65
66
 1. มีระบบสารสนเทศที่ศูนย์ข้อมูล
สำรองที่สามารถทำงานทดแทน
ระบบสารสนเทศที่ศูนย์ข้อมูลหลัก
ได้
2. สามารถลดความสูญเสียข้อมูลจาก
ปัญหาความเสียหายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างน้อย
ร้อยละ 99
3. สามารถกู้ข้อมูลที่เสียหายได้
ร้อยละ 99.9 และสามารถ
ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีระดับความเชื่องมั่น
ในเสถียรภาพของระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับดีหรือดีมาก
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

หมายเหตุ
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ตารางที่ 8-2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กรมทางหลวงมีระบบการจัดการ
โครงการที่ 2.1
โครงการพัฒนาระบบวางแผนบริหาร ทรัพยากรองค์กร ส่วนงานด้านการเงิน
การบัญชี และพัสดุ ให้สามารถฏิบัติงาน
ทรัพยากรองค์กร ส่วนงานด้าน
ตามกระบวนงานหลักด้าน
การเงินบัญชีและพัสดุ
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และ
พัสดุได้ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการ
กำกับดูแลที่ดีในหน่วยงานภาครัฐ

โครงการที่ 2.2
โครงการพัฒนาระบบบริหารการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศเพื่อ
สำหรับงานจัดเก็บค่าธรรเนียมที่รองรับ
ปริมาณจราจรและเส้นทางใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

1. กองการเงินและบัญชี
2. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. หน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง





1. กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
2. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-



ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

1. มีรายงานผลการศึกษาระบบ
ปัจจุบัน (AS-IS Current
Business Process) กระบวนการ
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ERP และการปรับเปลี่ยน
กระบวนการให้มีความเหมาะสม
2. มีข้อกำหนดการจ้างพัฒนาระบบ
วางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร
ในส่วนงานด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ
3. มีระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร
ในส่วนงานด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ ของ
กรมทางหลวง ในรูปแบบ
Enterprise System
4. ความพึงพอใจของผู้บริหารและผู้ใช้
ระบบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
1. มีระบบ Central Syster (CS)
ของกองทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองที่พร้อมรองรัรบปริมาณ
จราจรที่มากขึ้น และรองรับ
เส้นทางใหม่ในอนาคต
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการพัสดุ

โครงการที่ 2.3
โครงการบำรุงรักษาระบบโปรแกรม
บริหารงานด้านบัญชีพัสดุ

เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบโปรแกรม
บริหารงานด้านบัญชีพัสดุให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 2.4
โครงการพัฒนาระบบติดตามผล
การดำเนินงานขออนุมัติถอนคืน
รายได้แผ่นดิน

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการควบคุม กองการเงินและบัญชี
และติดตามผลการดำเนินการเพื่อขอ
อนุมัติถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินของกรม
ทางหลวงให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นไปตามระเบียบ
ที่กรมบัญชีกลาง กำหนดในเรื่องการถอน
คืนเงินรายได้แผ่นดิน

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

MA

MA

MA

MA

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

2. ระยะเวลาในการให้บริการจัดเก็บ
ค่าผ่านทางเป็นไปได้ด้วยความ
รวดเร็วมากขึ้น
3. เพิ่มช่องทางการชำระเงิน
1. มีรายงานการบำรุงรักษาระบบ
โปรแกรมบริหารงานด้านบัญชี
พัสดุ
2. ระบบโปรแกรมบริหารงานด้าน
บัญชีพัสดุให้สามารถทำงานได้
อย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 80
1. สามารถพัฒนาระบบติดตามผลการ
ดำเนินงานขออนุมัติถอนคืนรายได้
แผ่นดินได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้
ร้อยละ 100
2. สามารถขออนุมัตถิ อนคืนเงินรายได้
แผ่นดินดำเนินการทันได้
ปีงบประมาณร้อยละ 80
3. ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบติดตามผลการ
ดำเนินงานขออนุมัติถอนคืนรายได้
แผ่นดินในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
4. ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานระบบต่อ
ข้อมูลของระบบติดตามผลการ
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แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 2.5
โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ
โปรแกรมการคำนวณต้นทุนต่อ
ผลผลิตด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามแนวทางการประเมิน
ความสำเร็จของการดำเนินการใช้จ่าย
งบประมาณ (Performance
Assessment Rating Tool : PART)
และการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (Department Personnel
Information System : DPIS)
เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่มีอยู่ในระบบงาน
มาตรฐานของสำนักงาน ก.พ.

เป้าหมาย

เพื่อให้กรมทางหลวงมีระบบโปรแกรมที่
สามารถคำนวณต่อหน่วยผลผลิตด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเน้นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66
MA

MA

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

ดำเนินงานขออนุมัติถอนคืนรายได้
แผ่นดิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
1. มีรายงานการบำรุงรักษาระบบ
โปรแกรมการคำนวณต้นทุนต่อ
ผลผลิตด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามแนวทางการประเมิน
ความสำเร็จของการดำเนินการใช้
จ่ายงบประมาณ (Performance
Assessment Rating Tool :
PART) และการพัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศทรัพยาบุคคล
ระดับกรม (Department
Personnel Information
System : DPIS) เพิ่มเติมในส่วนที่
ไม่มีอยู่ในระบบงานมาตรฐานของ
สำนักงาน ก.พ.
2. ระบบโปรแกรมการคำนวณต้นทุน
ต่อผลผลิตด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง
การประเมินความสำเร็จของการ
ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ
(Performance Assessment
Rating Tool : PART) และ
การพัฒนาปรับปรุงระบบ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการที่ 2.6
โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ
ประชุมทางไกล (Video
Conference)

ดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมทางไกล (Video Conference) ใน
สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ศูนย์
สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการที่ 2.7
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานด้านกฎหมาย

สำนักกฎหมายกรมทางหลวงมีระบบ
สารสนเทศงานคดีที่ทันสมัยและมีการบูร
ณาการจัดเก็บฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทางด้านกฎหมาย สามารถใช้งาน
ฐานข้อมูลร่วมกัน และรองรับการขยาย
งานในอนาคตที่ตอบสนองการใช้บริการ
ของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการได้

1. สำนักกฎหมาย
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

MA

MA

-



ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (Department Personnel
Information System : DPIS)
เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่มีอยู่ใน
ระบบงานมาตรฐานของสำนักงาน
ก.พ. สามารถทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 80
1. มีระบบประชุมทางไกล (Video
Conference) ครบทุกสำนักงาน
ทางหลวง แขวงทางหลวง
ศูนย์สร้างทาง และศูนย์สร้าง
สะพาน
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ประชุมทางไกล (Video
Conference) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70
1. มีระบบสารสนเทศงานด้าน
กฎหมาย
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศงานด้านกฎหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70
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แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 2.8
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Document Management
System : EDMS)

โครงการที่ 2.9
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สำนักงานอัตโนมัติ (e-office)

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไป
ตามกำหนดเวลาที่วางไว้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ทุกหน่วยงานในกรมทางหลวง
สามารถจัดเก็บ ติดตาม สืบค้นเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

ทุกหน่วยงานในกรมทางหลวงสามารถใช้
งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)
ได้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66
-



-



ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

1. มีระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Document Management
System : EDMS)
2. จำนวนหน่วยงานเข้าใช้ระบบ
จัดเก็บเอกสารเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ทุกปีของหน่วยงาน
ทั้งหมด
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
1. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
(e-Office) ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้รองรับการใช้งาน
ของทุกหน่วยงานในกรมทางหลวง
2. มีหน่วยงานในกรมทางหลวงเข้าใช้
งานระบบไม่น้อยกว่า 10
หน่วยงาน
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
(e-Office) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
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แผนงาน/โครงการ
โครงการที่ 2.10
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ : พัฒนาปรับปรุง
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้
เป็น Version ล่าสุดและนำสื่อ
สิ่งพิมพ์ภายในห้องสมุดที่หน่วยงาน
ของกรมทางหลวงจัดพิมพ์โดยจัดทำ
เป็นหนังสือดิจิทัล
โครงการที่ 2.11
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โครงการที่ 2.12
โครงการจ้างสแกนเอกสารทะเบียน
ประวัติบุคคลของข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ของกรมทางหลวง

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. เพื่อให้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมี
สำนักวิจัยและพัฒนา
ประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการ งานทาง
ได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ผู้ใช้งานห้องสมุดของกรมทาง
หลวงสามารถ ยืม-คืน สืบค้น และ
เข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดได้อย่าง
สะดวก (Online Self Service)
3. เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ห้องสมุดให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานได้ทั่ว
ประเทศ
1. เพื่อให้ได้มาซึ่งไฟล์เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติบุคคลของข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ของกรมทางหลวง ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่
ในปจจุบันและย้อนหลัง 10 ปี
2. เพื่อให้สามารถนำไฟล์เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติบุคคลฯ ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

กองการเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด
65
66
1. ผู้ใช้บริการระบบงานห้องสมุด

สามารถเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุด
ประเภทหนังสือดิจิทัล จำนวน
100 เล่ม
2. กรมทางหลวงมีระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ

-



-



หมายเหตุ

1. มีระบบบริหารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
2. ความพึงพอใจของผู้ใชงานระบบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70
-
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อให้มีแหล่งข้อมูล เอกสาร และ
หลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ
บุคคลฯ ที่ปลอดภัย ไม่สูญหายหรือถูก
ทำลาย
4. เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในงาน
ที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียน
ประวัติบุคคลฯ
5. เพื่อให้มีการคัดแยกและจัดเรียง
เอกสารเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคคล
ฯ ให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เรียบร้อย
และสามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 2.13
1. พัฒนาระบบคลังข้อมูลที่รวบรวมข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ข่าวสาร ในมิติด้าน
สำหรับผู้บริหาร (EIS/BI)
การบริหารงานของกรมทางหลวง
เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับผู้บริหารใน
การตัดสินใจด้านการบริหารงานใน
ทุกๆ ด้าน
2. มีการบูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูล
ต่างๆ โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล
สารสนเทศกลางเพื่อให้ผู้บริหารใช้
ระบบฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และ
การบริหารงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว และ

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

-



ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

1. มีระบบสารสนเทศสำหรับผูบ้ ริหาร
(EIS/BI) ที่มีข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร
2. ความพึงพอใจของผู้บริหารที่ใช้งาน
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
(ESI/BI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

โครงการที่ 2.14
โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการ
ดำเนินงานของกรมทางหลวง
(Balanced scorecard : BSC)

สามารถติดตามงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระบบสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการองค์กร
โดยรวบรวมเชื่อมโยงข้อมูลผล
การดำเนินการตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์และ
การดำเนินงานตามการบริหารองค์กร
สำหรับประเมินและตรวจสอบ เพื่อให้
สามารถที่จะตัดสินใจได้ดีขึ้น

โครงการที่ 2.15
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับผูบ้ ริหาร เพื่อวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการวางแผนและเบิกจ่าย
งบประมาณของกรมทางหลวง

กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศ
ที่สามารถรวบรวม สรุป และรายงาน
วงเงินงบประมาณคงเหลือ การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ และการกันเงิน
เหลื่อมปี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

สำนักงานพัฒนาระบบ
บริหาร



-

กองการเงินและบัญชี

MA

MA

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

1. มีระบบบริหารผลการดำเนินงาน
ของกรมทางหลวง (Balanced
scorecard : BSC)
2. สามารถพัฒนาระบบบริหารผลการ
ดำเนินงานของกรมทางหลวง
(Balanced scorecard : BSC) ได้
ตามแผนที่กำหนด
3. จำนวนระบบที่บูรณาการข้อมูล
สร้างความสัมพันธ์ของผลงาน
ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงหน่วยงาน
ย่อย
4. จำนวนตัวชี้วัดที่สามารถจัดทำผล
การดำเนินการตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์
และการดำเนินงานตามธุรกิจของ
องค์กรที่กระจายลงสู่การประเมิน
และตรวจสอบระดับหน่วยงานย่อย
1. มีระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร MA
เพื่อวิเคราะห์ระสิทธิภาพการ
วางแผนและเบิกจ่ายงบประมาณ
ของกรมทางหลวง
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70
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ตารางที่ 8-3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง (Smart Highways)
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 3.1 จัดหาและพัฒนา นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
สำนักอำนวยความปลอดภัย
โครงการที่ 3.1
1. มีอุปกรณ์เพื่อการบริหารจัดการ
โครงการงานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ
จราจรและอุบัติเหตุ
จราจรและอุบัติเหตุ
บนทางหลวงหมายเลข 1 และ
หมายเลข 2 ช่วงกรุงเทพมหานคร –
นครราชสีมา รวมถึงเชื่อมต่อการ
ทำงานเข้าสู่ศูนย์บริหารจัดการจราจร
และอุบัติเหตุ
2. ปรับแต่งอุปกรณ์สำหรับการควบคุม
สั่งการการทำงานภายใต้ศูนย์บริหาร
จัดการจราจรและอุบัติเหตุ
3. จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและ
อุบัติเหตุชั่วคราวสำหรับดำเนินการ
ระบบที่มีการติดตั้งก่อนการดำเนิน
โครงการ และที่จะติดตั้งในโครงการ
1. เพื่อกรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศ สำนักสำรวจและออกแบบ
โครงการที่ 3.2
สนับสนุนงานสำรวจและออกแบบ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
2. เพื่อให้มีข้อมูลการตัดสินใจ การ
สนับสนุนงานสำรวจและออกแบบ
สืบค้น การติดตามการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการข้อมูล รูปแบบ
รายงานข้อมูล การสำรวจสภาพทาง
การนำเข้าและส่งออกข้อมูลตาม

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66
MA

MA



-

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

MA
1. มีอุปกรณ์เพื่อการบริหารจัดการ
จราจรและอุบัติเหตุบน
ทางหลวงหมายเลข 1 และ
หมายเลข 2 ช่วงกรุงเทพมหานคร
– นครราชสีมา รวมถึงเชื่อมต่อ
การทำงานเข้าสูศ่ ูนย์บริหารจัดการ
จราจรและอุบัติเหตุ
2. มีศูนย์บริหารจัดการจราจรและ
อุบัติเหตุชั่วคราว
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สนับสนุนศูนย์บริหารจัดการจราจร
และอุบัติเหตุไม่น้อยกว่าร้อยละ
70
1. ระบบสนับสนุนงานสำรวจและ
ออกแบบ
มีฟังก์ชั่นงานรองรับการทำงาน
ของสำนักสำรวจและอกแบบ
2. มีข้อมูลแบบแปลนก่อสร้างทาง/
สะพานในระบบฯ ใช้งานร่วมกัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี
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แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 3.3
โครงการพัฒนาพิกัดหลักฐานด้านภูมิ
สารสนเทศ (GPS) ระยะที่ 2
ระยะที่ 3

เป้าหมาย

1.

2.
โครงการที่ 3.4
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน

1.
2.

3.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบที่กำหนด โดยให้สามารถ
ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่าย
รองรับเทคโนโลยีปัจจุบัน และ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้กรมทางหลวงมีพิกัดและ
ค่าระดับความสูงให้อยู่ในระบบข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ให้
สอดคล้องกับฐานข้อมูลเดิม
เพื่อให้กรมทางหลวงมีข้อมูลพิกัด
หลักฐานด้านภูมิสารสนเทศ (GPS)
จำนวน 5,000 หมุด (ทั่วประเทศ)
มีระบบบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1. สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สนับสนุนงานตามภารกิจหลักของ
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินสามารถ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ทันการ และมี
ข้อมูลสนับสนุนการทำงานอย่าง
ถูกต้อง
มีการทำงานประสานกันระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้ได้ข้อมูลในการ
บริหารกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

3. ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
สนับสนุนงานสำรวจและออกแบบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
MA

MA

1. มีฐานข้อมูลสารสนเทศระบบ
โครงข่าย และสะพานโดยการ
จัดสร้างหมุดหลักฐานถาวร
(Bench Mark)
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

MA





1. มีระบบบริหารจัดการกรรมสิทธิ์
ที่ดินที่สามารถสนับสนุนงาน
บริหารกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเวนคืน
เพื่อส่งมอบพื้นที่สำหรับก่อสร้าง
ทางสั้นลงกว่าเดิม
ร้อยละ 20 เทียบกับก่อนมีระบบ
บริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3. ความพึงพอใจในการ
ใช้งานระบบบริหารจัดการ
กรรมสิทธิ์ที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ
70

แบ่งการ
โครงการเป็น
ระยะ
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการที่ 3.5
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานสร้างทาง

เพื่อให้สำนักสร้างทางมีระบบสารสนเทศ 1. สำนักก่อสร้างทางที่ 1
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการ 2. สำนักก่อสร้างทางที่ 2
ทำงาน และมีข้อมูลด้านเส้นทางก่อสร้าง
สถานะการก่อสร้างทางเผยแพร่ให้หน่วนง
งานภายนอก และประชาชนทราบ

โครงการที่ 3.6
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานสร้างสะพาน

สำนักก่อสร้างสะพาน
เพื่อให้สำนักก่อสร้างสะพานมีระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระ
บวนการทำงาน และมีข้อมูลด้านเส้นทาง
ก่อสร้าง สถานะการก่อสร้างสะพาน
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอก และ
ประชาชนทราบ
สำนักมาตรฐานและ
1. ให้ระบบประเมินผลงานก่อสร้าง
ประเมินผล
ความอำนวยความสะดวกในการ
จัดเก็บข้อมูลในภาคสนามที่
จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำรายงาน
ระหว่างการก่อสร้าง
2. ให้ระบบประเมินผลงานก่อสร้างออก
รายงานในรูปแบบภูมิสารสนเทศ

โครงการที่ 3.7
โครงการพัฒนาระบบประเมินผลงาน
โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด
65
66
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

งานสร้างทาง
2. จำนวนโครงการทีส่ ำนักก่อสร้างทาง
สามารถตรวจติดตามการดำเนินงาน
สร้างทาง
ได้มากกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
สร้างทางทั้งหมดที่กรมทางหลวง
ดำเนินการ
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
สร้างทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

งานสร้างสะพาน
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสร้าง
สะพาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
MA

MA

หมายเหตุ

1. ระบบประเมินผลงานก่อสร้างของ
กรมทางหลวงมีฟังก์ชั่นรองรับใน
การจัดเก็บข้อมูลในภาคสนาม
และออกรายงานในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศที่เข้าใจง่าย
2. ความพึงพอใจ/ความสะดวกของ
ผู้ประเมินที่สามารถบันทึกข้อมูลการ
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

ตัวชี้วัด

3.
โครงการที่ 3.8
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานบำรุงรักษาสะพาน

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน สำนักก่อสร้างสะพาน
บำรุงสะพาน ของสำนักก่อสร้าง
สะพาน
2. สามารถวางแผนการสำรวจตรวจสอบ
สะพาน ทำแผนซ่อมบำรุง และ
จัดลำดับความสำคัญของสะพานที่
จะต้องซ่อมบำรุงได้สอดคล้อง
ระยะเวลาและงบประมาณที่ได้รับ
3. เกิดการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ
อื่น
ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อลดความซ้ำซ้อนการ
นำเข้าข้อมูล



-

1.

2.

3.

4.

หมายเหตุ

ประเมินในภาคสนามได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
ความพึงพอใจของผู้ใช้รายงานผล
การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
บำรุงสะพานสนับสนุนเพื่อ
ประสิทธิภาพในการบำรุงสะพาน
ของสำนักก่อสร้างสะพาน
สำนักก่อสร้างสะพานสามารถวาง
แผนการสำรวจตรวจสอบสะพาน
ทำแผนซ่อมบำรุง และจัดลำดับ
ความสำคัญของสะพานที่จะต้อง
ซ่อมบำรุงจากระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนงานบำรุงสะพานได้
ทั้งหมดทุกแผนในแต่ละปี
ความพึงพอใจการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
รายงานสภาพการใช้งาน และ
ความเสียหายของสะพานในด้าน
ความสะดวก คุณภาพข้อมูล และ
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
จำนวนระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยง
กับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
งานบำรุงสะพานได้ร้อยละ 70
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แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 3.9
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ

เป้าหมาย

เพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามการ
บริหารงานบำรุงปกติให้รองรับรหัสบำรุง
ทางใหม่ ระบบบัญชีสายทางใหม่ และ
ระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงที่ได้
ทำการปรับปรุงใหม่ได้อย่างสมบูรณ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักบริหารบำรุงทาง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66
MA

MA

ตัวชี้วัด

1.

2.

3.
โครงการที่ 3.10
โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
โครงข่ายทางหลวง (Roadnet)

โครงการที่ 3.11
โครงการปรับปรุงโปรแกรม

สำนักบริหารบำรุงทาง
ระบบสารสนเทศโครงข่าย
ทางหลวง (Roadnet) มีประสิทธิภาพให้
ทัดเทียมระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลอย่าง
เป็นระบบฐานข้อมูลและการให้บริการ
ข้อมูลไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก

MA

1. โปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง
(TPMS) ที่ได้ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน

MA

สำนักบริหารบำรุงทาง

MA

1.

2.
MA

1.

หมายเหตุ

ของระบบที่จำเป็นต้องใช้งาน
ข้อมูลร่วมกัน
มีระบบบริหารงานบำรุงปกติ
สามารถรองรับการและใช้งาน
ร่วมกับระบบบัญชีสายทางใหม่
และระบบสารสนเทศทรัพย์สิน
ทางหลวงได้
มีระบบบริหารงานบำรุงปกติ
สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ
ระบบบัญชีสายทางใหม่ และระบบ
สารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงที่ได้
ทำการปรับปรุงใหม่ได้
ความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ
บริหารงานบำรุงปกติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
ระบบสารสนเทศโครงข่าย
ทางหลวง (Roadnet) มี
การบูรณาการเชือ่ มโยงข้อมูลกับ
ระบบสารสนเทศอื่นภายใน
กรมทางหลวง
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
โปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง
(TPMS) ที่ได้ปรับปรุงข้อมูล

152

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

แผนงาน/โครงการ
บริหารงานบำรุงทาง (TPMS)

เป้าหมาย
ในโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง
(TPMS) เช่น แบบจำลอง
การเสื่อมสภาพทาง แบบจำลอง
ผลกระทบจากมาตรฐานการซ่อม
และแบบจำลองค่าใช้จ่ายของ
ผู้ใช้ทาง เป็นต้น ให้มีความเป็น
ปัจจุบัน
2. โปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง
(TPMS) สามารถตอบสนอง
ความต้องของผู้ใช้งาน ใน
การวิเคราะห์ด้วยรูปแบบและเงื่อนไข
ต่างๆ และมีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับเปลี่ยน หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไง
ในการวิเคราะห์วิธีการซ่อมบำรุง ได้
โดยง่าย
3. โปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง
(TPMS) รองรับการนำปัจจัย
ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ สำหรับ
ใช้ในการเลือกวิธีการซ่อมบำรุงที่
เหมาะสมกับข้อมูลในปัจจุบันที่มี
การสำรวจข้อมูล และมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากระบบอื่นๆ ของ
กรมทางหลวง และวิเคราะห์
ความต้องการงบประมาณบำรุงทาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

พื้นฐาน
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

ของกรมทางหลวง
เพื่อบำรุงรักษาระบบข้อมูลทะเบียนสาย
โครงการที่ 3.12
ทาง (Highway Registration
โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูล
Information System : HRIS) ใช้งานได้
ทะเบียนสายทาง (Highway
Registration Information System อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
: HRIS)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักแผนงาน

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66
MA

MA

โครงการที่ 3.13
โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการ
ทรัพย์สินนอกเขตทาง

เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบการจัดการ
สำนักบริหารบำรุงทาง
ทรัพย์สินนอกเขตทาง ให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

MA

MA

โครงการที่ 3.14
โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวง

สำนักบริหารบำรุงทาง
เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวง ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

MA

MA

โครงการที่ 3.15
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

1. เพื่อให้การบริหารจัดการบำรุงรักษา
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศมี



-

สำนักอำนวยความปลอดภัย

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

1. มีรายงานการบำรุงรักษาระบบ
ข้อมูลทะเบียนสายทาง (Highway
Registration Information System
: HRIS)
2. ระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง
(Highway Registration
Information System : HRIS)
สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
มากกว่าร้อยละ 80
1. มีรายงานการบำรุงรักษาระบบการ
จัดการทรัพย์สินนอกเขตทาง
2. ระบบการจัดการทรัพย์สินนอก
เขตทางสามารถทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 80
1. มีรายงานการบำรุงรักษาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทาง
หลวง
2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพย์สินทางหลวงสามารถทำงาน
ได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ
80
1. มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดของ
สำนักอำนวยความปลอดภัยอยู่บน
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แผนงาน/โครงการ
สนับสนุนงานสำนักอำนวยความ
ปลอดภัย

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

ความสะดวกขึ้น
2. เพื่อให้การสำรองฐานข้อมูลมี
ประสิทธิภาพขึน้

ตัวชี้วัด
2.

3.

โครงการที่ 3.16
โครงการบำรุงรักษาระบบบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางถนน
(Highway Safety Management
System : HSMS)

เพื่อบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางใช้งานได้อย่างต่อเนื่องอย่าง
มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 3.17
โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
อุบัติเหตุบนทางหลวง (HAIMS)

เพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอุบัติเหตุ
บนทางหลวง (HAIMS) ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักอำนวยความปลอดภัย

MA

MA

1.
2.

สำนักอำนวยความปลอดภัย

MA

MA

1.
2.

หมายเหตุ

Database Cloud
มีระบบสารสนเทศทั้งหมดของ
สำนักบริหารอำนวยความ
ปลอดภัยอยู่บน Cloud
Computing
ความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนงานสำนักอำนวยความ
ปลอดภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
มีรายงานการบำรุงรักษาระบบ
บริหารจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน
ระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนสามารถทำงาน
ได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ
80
มีรายงานการบำรุงรักษาระบบ
สารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง
(HAIMS)
ระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทาง
หลวง (HAIMS) สามารถทำงานได้
อย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 80
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักอำนวยความปลอดภัย
1. เพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
โครงการที่ 3.18
ปริมาณจราจร ใช้งานได้อย่าง
โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
ปริมาณจราจร (Traffic Information
2. เพื่อบำรุงรักษาระบบรายงาน
Management System : TIMS)
อุบัติเหตุบนทางหลวง (RIMS) บน
และระบบรายงานอุบัติเหตุบนทาง
อุปกรณ์พกพาใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
หลวง (RIMS) บนอุปกรณ์พกพา
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 3.19
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัย
พิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินระยะที่ 2
(EMS)

โครงการที่ 3.20
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานสำนักวิเคราะห์และ
ตรวจสอบ

สำนักบริหารบำรุงทาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ
ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์
ฉุกเฉินให้สามารถรองรับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน
ที่เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับข้อมูล
รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน
1. เพื่อให้การบริหารจัดการบำรุงรักษา สำนักวิเคราะห์และ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศมี
ตรวจสอบ
ความสะดวกขึ้น
2. เพื่อให้การสำรองฐานข้อมูลมี

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด
65
66
MA
MA
1. มีรายงานการบำรุงรักษาระบบ
สารสนเทศปริมาณจราจร
2. มีรายงานการบำรุงรักษาระบบ
รายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง
(RIMS) บนอุปกรณ์พกพา
3. ระบบสารสนเทศปริมาณจราจร
สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
มากกว่าร้อยละ 80
4. ระบบรายงานอุบัติเหตุบนทาง
หลวง (RIMS) บนอุปกรณ์พกพา
สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
มากกว่าร้อยละ 80
MA
MA
1. กรมทางหลวงมีข้อมูลสายทาง
หมายเลข
ทางหลวง ชื่อตอน
ที่เป็นปัจจุบัน
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70


-

หมายเหตุ

1. มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดของสำนัก
วิเคราะห์และตรวจสอบอยู่บน
Database Cloud
2. มีระบบสารสนเทศทั้งหมดของ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

ตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพขึน้
3.

โครงการที่ 3.21
โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุม
มาตรฐานงานบำรุงทางส่วนตรวจสอบ
และวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบควบคุม
สำนักวิเคราะห์และ
มาตรฐานงานบำรุงทางส่วนตรวจสอบและ ตรวจสอบ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรมให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

MA

MA

1.

2.
3.
โครงการที่ 3.22
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการให้บริการประชาชน

เพื่อให้การบริการของกรมทางหลวงเข้าถึง
ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง สะดวก
รวดเร็ว

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เลขานุการกรม

โครงการที่ 3.23
โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ

เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการ สำนักวิเคราะห์และ
วิเคราะห์และทดสอบวัสดุให้สามารถใช้งาน ตรวจสอบ
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ



-

1.
2.

MA

MA

1.

หมายเหตุ

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบอยู่
บน Cloud Computing
ความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนงานสำนักวิเคราะห์และ
ตรวจสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ระบบควบคุมมาตรฐานงานบำรุง
ทางส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรมให้สามารถใช้งานได้
ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ
ร้อยละ 90 (Service Level
Agreement : SLA 90%)
ระดับความพึงพอใจในระบบ
สารสนเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
มีศูนย์กลางแอปพลิเคชันที่
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้
ความพึงพอใจของผู้ใช้
แอปพลิเคชันไม่น้อยกว่าร้อยละ
70
ระบบสารสนเทศการวิเคราะห์และ
ทดสอบวัสดุให้สามารถใช้งานได้
ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

ตัวชี้วัด

2.
3.
โครงการที่ 3.24
โครงการบำรุงรักษาระบบให้บริการ
และทดสอบวัสดุแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ

เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบให้บริการและ สำนักวิเคราะห์และ
ทดสอบวัสดุแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ให้
ตรวจสอบ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

MA

MA

1.

2.
3.
โครงการที่ 3.25
โครงการบำรุงรักษาระบบบริหาร
จัดการเครื่องจักรกลและการเงินการ
บัญชีเพื่อการบริหารจัดการ
(ACC+EMS+MIS)

เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อ
การบริหารจัดการให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

MA

MA

1.

2.
3.

หมายเหตุ

ร้อยละ 90 (Service Level
Agreement : SLA 90%)
ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ระบบให้บริการและทดสอบวัสดุ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สามารถใช้
งานได้ตามข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ ร้อยละ 90 (Service
Level Agreement : SLA 90%)
ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกล
และการเงินการบัญชีเพื่อการ
บริหารจัดการให้สามารถใช้งานได้
ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ
ร้อยละ 90
ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ได้รับระบบบริหารงานโครงการก่อสร้าง สำนักก่อสร้างสะพาน
โครงการที่ 3.26
กรมทางหลวงดิจิทัลใหม่ เพื่อใช้ในการ
โครงการฐานข้อมูล (Bride Big Data)
บริหารโครงการก่อสร้าง
เพื่อการบริหารงานโครงการก่อสร้าง
2. ได้ระบบที่พร้อมเชื่อมโยงข้อมูล
สะพาน
โครงการก่อสร้างกับหน่วยงานกรมทาง
หลวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารข้อมูล
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ
3. ได้ระบบที่พร้อมเชื่อมโยงข้อมูล
โครงการก่อสร้างกับระบบบริหาร
บำรุงรักษาสะพาน (BMMS)
4. ยกระดับองค์ความรู้ด้านการบริหาร
โครงการก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเข้าถึงได้สะดวก รวมถึง
บุคลากรกรมทางหลวงมีความรู้
ความสามารถในการใช้งานระบบ
บริหารโครงการก่อสร้าง ได้ดียิ่งขึ้น
โครงการที่ 3.27
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารเครื่องจักรกลและการเงินและ
บัญชีเพื่อการบริหารจัดการให้อยู่ใน
รูปแบบ Web Application

เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศแบบ Web
Application

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66






ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

-

1. ได้ระบบสารสนเทศบริหารเครื่อง
จักกลและการเงินและการบัญญี
เพื่อการบริหารจักกลในรูปแบบ
Web Application
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการที่ 3.28
โครงการพัฒนาระบบงานตรวจสอบ
สินทรัพย์

เพื่อพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในให้ สำนักงานตรวจสอบภายใน
สามารถตรวจสอบสินทรัพย์ของกรมทาง
หลวงได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
มีฐานข้อมูลสินทรัพย์ที่สามารถนำมาใช้ใน
การตรวจสอบร่วมกัน

โครงการที่ 3.29
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรม
บริหารงานบำรุง (TPMS)

1. ปรับปรุงข้อมูลพืน้ ฐานและสอบเทียบ
แบบจำลองต่าง ๆ ในโปรแกรม
บริหารงานบำรุงทาง (TPMS) ให้มี
ความเป็นปัจจุบนั
2. ปรับปรุงให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ในการวิเคราะห์
ด้วยรูปแบบและเงื่อนไขต่าง ๆ และมี
ความยืดหยุ่นสามรถปรับเปลี่ยนตัว
แปรต่าง ๆ ในสมการและแบบจำลอง
รูปแบบในการซ่อมบำรุง และเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการเพิ่มเติม หรือ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการวิเคราะห์

สำนักบริหารบำรุงทาง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66







-

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

2. ระดับความสำเร็จของการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแบบ Web Application
3. ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเงินทุน
หมุนเวียน มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
1. มีระบบงานตรวจสอบสินทรัพย์
เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกันของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
2. ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบสินทรัพย์มี
ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
1. ข้อมูลพื้นฐานและสอบเทียบ
แบบจำลองต่าง ๆ ในโปรแกรมให้
มีความเป็นปัจจุบัน
2. ปัจจัยตลอดจนหลักเกตุต่าง ๆ
สำหรับใช้ในการเลือกวิธีการซ่อม
บำรุงที่เหมาะสมกับข้อมูลใน
ปัจจุบันที่มีการสำรวจข้อมูล
3. สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานในการวิเคราะห์ด้วย
รูปแบบและเงื่อนไขต่าง ๆ และมี
ความยือหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยน
ตัวแปรต่าง ๆ ในสมการและ
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย
วิธีการซ่อมบำรุงได้โดยง่าย เพื่อรองรับ
ข้อมูลเทคโนโลยีและความต้องการ
ใหม่ ๆ ในอนาคต
3. ศึกษาและแนะนำปัจจัยตลอดจน
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเลือกวิธีการ
ซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับช้อมูลใน
ปัจจุบนั ที่มีการสำรวจข้อมูล และมี
การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบอื่น ๆ
ของกรมางหลวง เช่นข้อมูลค่าความฝืด
ของผิวทาง ข้อมูลความแข็งแรงของ
โครงสร้างทางจากระบบฐานข้อมูลงาน
วิเคราะห์และตรวจสอบสภาพทาง
4. วิเคราะห์ความต้องการงบประมาณ
บำรุงทางของกรมทางหลวงโดยใช้ข้อ
มุลล่าสุดในฐานข้อมูลกลางงานบำรุง
ทาง และแบบจำลองต่าง ๆ ใน
โปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง เพื่อ
พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม
ของแบบจำลองต่าง ๆ ที่ได้ทำการ
ปรับปรุง รวมทัง้ ทำการวิเคราะห์และ
แนะนำแนวทางการบำรุงรักษาที่
เหมาะสม และความต้องการ
งบประมาณบำรุงรักษาตามแนวทาง
ดังกล่าว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

แบบจำลอง รูปแบบในการซ่อม
บำรุง และเพิ่มความยืดหยุ่นในการ
เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
ในการวิเคราะห์วิธีการซ่อมบำรุงได้
โดยง่าย
4. วิเคราะห์ความต้องการงบประมาณ
บำรุงทางของกรมทางหลวงโดยใช้
ข้อมูลล่าสุดในฐานข้อมูลกลางงาน
บำรุงทาง สำนักวิเคราะห์ และ
แบบจำลองต่าง ๆ ในโปรแกรม
บริหารงานบำรุงทาง (TPMS)
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แผนงาน/โครงการ
โครงการที่ 3.30
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ
บริหารทรัพย์สินทางหลวง (Road
Assets)

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อปรับปรุงและสร้างระบบฐานข้อมูลการ สำนักบริหารบำรุงทาง
พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลทรัพย์สินนอก
เขตทางให้เป็นมาตรฐานและสามารถ
บูรณาการข้อมูลร่วมกันของภาครัฐให้
เป็นไปตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด
65
66
1. สามารถจัดทำข้อมูลทรัพย์สินนอก

เขตทางให้อยู่ในรูปแบบระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พร้อม
ภาพถ่ายและหลักฐาน
การได้มาหรือการสำรวจ สืบค้น
และตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินนอก
เขตทางกรมทางหลวงและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
2. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการทรัพย์สินนอก
เขตทาง
3. ทราบข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง
ตลอดจนแนวเขตการบุกรุงของ
แปลงที่ดินนอกเขตทาง
4. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ
สารสนเทศโครงข่ายทางหลวง
(Road Net) ของสำนักบริหาร
บำรุงทาง ได้ครบถ้วน ถูกต้องและ
เป็นฐานข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน
5. สามารถวางแผนงบประมาณในการ
บำรุงรักษาทรัพย์สินนอกเขตทางได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ
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แผนงาน/โครงการ
โครงการที่ 3.31
โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารแผนงาน
ทางหลวง (PlanNet) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการนำเสนอข้อมูล
สำหรับผู้บริหาร (Executive
Analytics) และรองรับการติดตาม
แผนงานบำรุงทาง

เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารแผนงาน
ทางหลวง(PlanNet) มีความสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในส่วนการ
จัดการแผนความต้องการงบประมาณ
การจัดการข้อมูลแผนงาน การติดตาม
สถานะโครงการ และโมบายแอปพลิเค
ชัน โดยจะรวมถึง การปรับปรุงส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้งาน ให้มีความสะดวก
และความทันสมัย ลดการซ้ำซ้อนของ
งานที่ดำเนินการ และสามารถใช้งานได้
โดยสะดวกผ่านคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ และแก้ไขข้อจำกัด
ปัจจุบันในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้
ด้วย
2. เพื่อศึกษาและออกแบบระบบบริหาร
แผนงานทางหลวงให้ครอบคลุมและ
รองรับการติดตามวิเคราะห์
งบประมาณ งบประมาณบำรุงปกติ
งบประมาณกิจกรรมแก้ไขปัญหาการ
สัญจรเร่งด่วน และงบประมาณงาน
บริหารดำเนินงานบำรุงทางให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด
65
66
1. ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร

(User Training)
2. ระบบบริหารงบประมาณงานบำรุง
ทาง และระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ผลผลิตงานบำรุงทาง

หมายเหตุ
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แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 3.32
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
บัญชาการกรมทางหลวง เพื่อการ
บริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์
ฉุกเฉิน ระยะที่ 1

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบวิเคราะห์เชิง
พื้นที่และเชิงเวลา (Spatial and
Temporal Data Analytics) เพื่อ
รองรับการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึกของกรมทางหลวงแบบหลายมิติ
ได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้การ
วางแผนการตัดสินใจ การติดตามเร่งรัด
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการข้อมูลแผนงานการมทงหลวงให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการลดขึ้น
ตอนการจัดทำรายงานและจัดเก็บ
ข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
1. เพื่อจัดตั้งศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง สำนักบริหารบำรุงทาง
ให้เป็น กรมทางหลวงแบบเบ็ดเสร็จ
(Single Command) โดยผู้บริหาร
ระดับสูงสามารถบัญชาการข้อมูล
สถานการณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคให้สอดคล้องกับนโยบายได้
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ขอ้มูลสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
2. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลสถานการณ์
และสั่งการที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66



-

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

1. รูปแบบการจัดตัง้ ศูนย์บัญชาการ
กรมทางหลวง ใช้ระบบงานร่วมกับ
ศูนย์บริหารจัดการจราจรและ
อุบัติเหตุของกรมทางหลวงได้
2. มีระบบการสัง่ การของศูนย์
บัญชาการกรมทางหลวง
3. มีการบูรณษการข้อมูลของ
หน่วยงานด้านการบริหารจัดการ
อุบัติภัย การจัดการจราจนและ
อุบัติเหตุ ของกรมทางหลวงให้
เชื่อมโยงและเป็นมาตรฐาน
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บนทางหลวง (Incident
Management) เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับมือภัยฉุกเฉิน
(Incident Response)
3. เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็น
เป้าหมายระยะยาวที่รวบรวมแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายกรมทางหลวง และการกำหนด
แผนปฏิบัติงาน โดยจะเป็นแนวทาง
ปฏิบัติจริงของหน่วยงานภูมิภาคที่สอด
รับกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของ
กรมทางหลวง
กลยุทธ์ที่ 3.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อก้าวไปสู่ระบบขนส่งอัจฉริยะ
โครงการที่ 3.33
ระบบ M-Pass ของกรมทางหลวง
กองทางหลวงพิเศษระหว่าง
โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Easyเมือง
จัดการข้อมูลเพื่อการให้บริการระบบ Pass ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติข้ามโครงข่าย ประชาชนผู้ใช้ทางสามารถให้บัตรใบเดียว
ระยะที่ 1
ผ่านได้ทั้งสองเส้นทาง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

MA

MA

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

1. มีจำนวนผู้ใช้ทางใช้บัตร M-Pass
เพื่อผ่านทางของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยมากขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20
2. ผู้ใช้ทางที่ใช้บัตร M-Pass มี
ความพึงใจในระบบฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
3. จำนวนผู้ใช้ทางที่ใช้บัตร M-Pass
มากกว่าจำนวนผูใ้ ช้ทางที่ใช้
เงินสด
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองทางหลวงพิเศษระหว่าง
เพื่อให้ระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางของ
โครงการที่ 3.34
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมีสภาพที่ เมือง
โครงการบำรุงรักษาระบบเพื่อ
สนับสนุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน สมบูรณ์และพร้อมใช้งานเสมอ
ทาง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

โครงการที่ 3.35
เพื่อให้โครงข่ายสายทางของกองทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่าง
โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ พิเศษระหว่างเมืองมีสภาพที่สมบูรณ์และ เมือง
เพื่อสนับสนุนการบำรุงรักษาโครงข่าย พร้อมใช้งานเสมอ
สายทาง กองทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง

เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกองทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่าง
โครงการที่ 3.36
พิเศษระหว่างเมืองมีสภาพที่สมบูรณ์และ เมือง
โครงการบำรุงรักษาระบบเพื่อ
พร้อมใช้งานเสมอ
สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจ
สนับสนุนกองทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด
65
66
MA
MA
1. ปัญหาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
และระบบสนับสนุนการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางกองทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ลดลง
เกิดขึ้นได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลและระบบเพื่อสนับสนุน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
MA
MA
1. ปัญหาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบำรุงรักษาโครงข่ายสายทาง
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ลดลง เกิดขึ้นได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบำรุงรักษาโครงข่ายสายทาง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
MA
MA
1. ปัญหาเกี่ยวกับระบบเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานภารกิจสนับสนุน
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ลดลง เกิดขึ้นได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
การดำเนินงานภารกิจสนับสนุน

หมายเหตุ

166

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 3.37
โครงการบำรุงรักษาระบบอำนวย
ความสะดวก และความปลอดภัย
ให้แก่ผู้ใช้บริการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง

เป้าหมาย

เพื่อให้ผู้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมี
ความสะดวก ปลอดภัย และได้รับความ
ช่วยเหลือ หากเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่าง
ทันท่วงที

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

MA

MA

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
อยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1. ปัญหาเกี่ยวกับระบบเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานภารกิจสนับสนุน
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ลดลง เกิดขึ้นได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
การดำเนินงานภารกิจสนับสนุน
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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ตารางที่ 8-4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานการให้บริการด้าน ICT
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 4.1 เสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ
โครงการที่ 4.1
มีที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้าน
ช่วยเสนอแนวทางการวางแผน และพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการที่ 4.2
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง
ปี พ.ศ.2567 -2571

มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง
ปี พ.ศ.2567 -2571

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 4.2 ผลักดันนโยบายด้านการจัดทำมาตรฐานและการบูรณาการข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 4.3
1. มีระบบจัดเก็บมาตรฐานข้อมูล
โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและ
สำหรับรวบรวม นิยาม ความหมาย
การบูรณาการข้อมูล
รูปแบบ และเนื้อข้อมูลในการจัดเก็บ
ข้อมูลตามมาตรฐาน
2. มีมาตรฐานข้อมูลสำหรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66
-



-



-



ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

1. มีที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมทางหลวง
2. จำนวนโครงการในแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล กรมทางหลวงดำเนินการได้
ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
1. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565-2569
2. ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อแนว
ทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
1. มีมาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยน
ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
2. มีข้อมูลในระบบบูรณาการ
สารสนเทศของกรมทางหลวง
ใช้งานร่วมกัน
3. ข้อมูลที่มีการจัดทำมาตรฐานและ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 4.4
โครงการจัดทำมาตรฐานและบูรณา
การข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS)
สำหรับกรมทางหลวง

โครงการที่ 4.5
โครงการบูรณาการข้อมูลหน่วยงาน
ภายนอก (Data Integration
Gateway)

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. มีแนวทางการบูรณาการข้อมูลของ
กรมทางหลวงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. มีฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศของกรมทางหลวงสามารถ
ใช้ข้อมูลร่วมกันได้
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มาตรฐานข้อกำหนดข้อมูลภูมิ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศพื้นฐานกรมทางหลวง
การใช้งานข้อมูล GIS
(DOH-FGDS)
2. แนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐานกรมทางหลว’
3. ระบบให้บริการและบูรณาการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศกลางกรมทางหลวง
4. เพื่อให้ระบบบูรณาการข้อมูล
หน่วยงานภายนอก (Data
Integration Gateway)
5. เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก
6. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางหลวง
สำหรับให้บริการประชาชน และการ
ปฏิบัติงานของกรมทางหลวง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

ถูกนำไปใช้งานร่วมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70



-

1. จำนวนข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศ
กรมทางหลวงที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน
2. ร้อยละของข้อมูลพื้นฐานภูมิ
สารสนเทศกรมทางหลวงที่
ให้บริการและถูกนำไปใช้งาน
ร่วมกัน

-



1. มีระบบบูรณาการข้อมูลหน่วยงาน
ภายนอก (Data Integration
Gateway)
2. มีเครื่องมือสําหรับแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงาน
ภายนอก
3. มีข้อมูลเกี่ยวกับทางหลวง สําหรับ
ให้บริการประชาชน และ
หน่วยงานภายนอก
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

4. มีข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ
กรมทางหลวง
5. มีการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ที่ 4.3 ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการที่ 4.6
1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องาน
โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
บริการมีการพัฒนาให้มีความทันสมัย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
รองรับการใช้งานเพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
การใช้เส้นทางบนทางหลวงของ
ประชาชน
2. รองรับการสืบค้นเส้นทางที่เชื่อมโยง
ไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
ให้บริการข้อมูลระบบทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
3. ดำเนินการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่องานบริการ โดย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี แก่ประชาชน
และนานาประเทศ
โครงการที่ 4.7
เพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์เพื่องานบริการให้ใช้งานได้อย่าง
ภูมิศาสตร์เพื่องานบริการ (DOH to ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
Travel)

1. ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ
2. สำนักเลขานุการกรม
3. กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง

MA

MA

1. จำนวนผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อ
การเดินทางเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

MA

MA

1. มีรายงานการบำรุงรักษาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องาน
บริการ (DOH to Travel)
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

โครงการที่ 4.8
โครงการพัฒนาระบบบริการขอ
อนุญาตกระทำการใดๆ ใน
เขตทางหลวง (e-Service)

สำนักอำนวยความปลอดภัย
1. พัฒนาระบบบริการขออนุญาต
กระทำการใดๆ ในเขตทางหลวง เพื่อ
ขับเคลื่อนการบริการประชาชนตาม
นโยบายภาครัฐ
2. เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมทาง
หลวงได้
3. เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐาน
ประชาชนจากเลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก ผ่านระบบ Web
Service ของฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ได้

MA

MA

โครงการที่ 4.9
โครงการบำรุงรักษาระบบบริหาร
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและความโปร่งใส

เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบบริหารข้อมูล
การขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

MA

MA

สำนักมาตรฐานและ
ประเมินผล

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องาน
บริการ (DOH to Travel) สามารถ
ทำงานได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อย
ละ 80
1. มีระบบบริการขออนุญาตกระทำ
การใดๆ ในเขตทางหลวง เพื่อ
ขับเคลื่อนการบริการประชาชนตาม
นโยบายภาครัฐ
2. มีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล
พื้นฐานเลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก ผ่านระบบ Web Service ของ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
3. จำนวนการให้บริการร้อยละ 80
ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนดไว้
ของมาตรฐานเวลาในกระบวนใหม่
4. ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการขออนุญาต
กระทำการใดๆ ใน
เขตทางหลวงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
1. มีรายงานการบำรุงรักษาระบบ
บริหารข้อมูลการขึ้นทะเบียน
ผู้รับเหมาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 4.10
โครงการพัฒนาการจดทะเบียน
ผู้รับเหมาด้วยระบบดิจิทัล แบบ
บูรณาการระยะที่ 1 (ตรวจสอบ
เครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา)
โครงการที่ 4.11
โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมทางหลวง
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Web
Accessibility)

เป้าหมาย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารข้อมูล
การขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักมาตรฐานและ
ประเมินผล

1. เว็บไซต์กรมทางหลวงมีการพัฒนาให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความทันสมัย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่
ดี รองรับการนําเสนอข้อมูลใน
รูปแบบที่น่าสนใจ และทุกคน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
2. รวบรวม จัดเก็บข้อมูลข่าวสารของ
กรมทางหลวง ทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับงานทาง
หรือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ มี
การจัดทําให้เหมาะสมในการเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

MA

MA

MA

MA

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

2. ระบบบริหารข้อมูลการขึ้นทะเบียน
ผู้รับเหมาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ให้
สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
มากกว่าร้อยละ 80
1. มีระบบบริหารข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนผู้รับเหมาเล็กทรอนิกส์ฯ
2. ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
บริหารข้อมูลการขึ้นทะเบียน
ผู้รับเหมาเล็กทรอนิกส์ฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
1. กรมทางหลวงมีเว็บไซต์ของ
กรมทางหลวงที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ (Web Accessibility)
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ.2565–2566

แผนงาน/โครงการ

โครงการที่ 4.12
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการที่ 4.13
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา
ระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการ
ข้อมูลศูนย์ สำหรับประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลแบบบูรณาการ
โครงการที่ 4.14
โครงการเช่ากล้อง CCTV เพื่อการ
บริหารจัดการจราจร

เป้าหมาย
3. ดําเนินการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
กรมทางหลวง โดยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดี แก่ประชาชน และ
นานาประเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ประสิทธิภาพระบบร้องเรียนร้องทุกข์
รองรับรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
และเหมาะสมกับความต้องการใช้บริการ
ของประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

สำนักงานเลขานุการกรม



-

เพื่อการบริหารจัดการการเผยแพร่ข้อมูล สำนักงานเลขานุการกรม
ข่าวสารโดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรม
ทางหลวงได้ ให้สามารถเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิง่ ขึ้น ผ่าน Web
Application และ Mobile Application
1. มีกล้อง CCTV เพื่อใช่ในการติดตาม
กองบังคับการตำรวจ
ข้อมูล และสภาพการจราจรครอบคลุม ทางหลวง
เส้นทางอย่างเหมาะสม
2. มีการติดตั้งและดูแลการทำงานของ
กล้อง CCTV ตามเป้าประสงค์และมี
ประสิทธิภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

MA

MA





ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

1. มีระบบร้องเรียนร้องทุกข์ที่รองรับ
การเข้าใช้งานผ่าน Web
Application และ Mobile
Application
2. ความพึงพอใจของผู้ช้งานระบบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70
1. มีระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการ
ข้อมูลศูนย์ สำหรับประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลแบบบูรณาการ
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
1. มีกล้อง CCTV ติดตั้งในจุดเป้าหมาย
ร้อยละ 100
2. กล้อง CCTV สามารถใช้งานได้ในห้วง
ระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 98
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3. มีระบบเฝ้าติดตามสภาพการจราจรที่
สะดวกและมีประสิทธิภาพ
4 สามารถใช้ข้อมูลจากกล้อง CCTV ใน
การบริหารจัดการกระแสการจราจรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 8-5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับเปลี่ยนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี
โครงการที่ 5.1
1. กองฝึกอบรม
สารสนเทศให้กับบุคลากรด้านไอที
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) ให้สามารถสนับสนุนการ
สารสนเทศเชิงลึกแก่บุคลากรด้าน
ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อรองรับการขยายตัวของการให้
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทาง
หลวงและการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กร
ดิจิทัล
3. เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรม
ทางหลวง ทั้งในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัตกิ าร
1. กองฝึกอบรม
โครงการที่ 5.2
เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารมีความรู้ ความ
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี เข้าใจและวิสัยทัศน์ในการปรับเปลี่ยนกรม 2. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศแก่ผู้บริหารของกรมทาง ทางหลวงไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
หลวง

ระยะเวลาดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
65
66

ตัวชี้วัด

-



1. มีจำนวนหลักสูตรฝึกอบรม หรือ
หัวข้อวิชาที่สามารถพัฒนาทักษะ
ความรู้ของบุคคลากรด้านไอที (IT)
ที่สอดคล้อยกับตำแหน่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
2. บุคลากรทางด้านไอที (IT) ที่ได้ผ่าน
การพัฒนาทักษะความรู้สามารถ
ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
3. จำนวนบุคลากรทางด้านไอที (IT)
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ทักษะ ความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงลึกเพิ่ม
มากขึ้น

-



1. จำนวนหัวข้อวิชาในหลักสูตรที่ได้มี
การพัฒนาสำหรับผู้บริหาร หรือ ผู้
เข้าสู่ตำแหน่งทางการบริหารได้
เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญ
ของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เพื่อการปฏิบัติงานภายในองค์กร
2. ร้อยละ 70 ของผูบ้ ริหารที่เข้าสู่

หมายเหตุ
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ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

ตำแหน่งทางการบริหารของกรมทาง
หลวง มีความรู้และทักษะที่จำเป็น
สำหรับการนำองค์กรไปสู่องค์กร
ดิจิทัลจากการพัฒนาความรู้ใน
หลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวข้องกับ
ทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผู้บริหารกรมทางหลวงสามารถ
เสนอแนะทิศทางการนำองค์กรไปสู่
องค์กรดิจิทัลและสนับสนุนให้มีการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้
กับกระบวนงานต่างๆ ของกรมทาง
หลวงเพิ่มมากขึ้น
โครงการที่ 5.3
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากรทั่วไป (NonIT) ของกรมทางหลวง

1. กองฝึกอบรม
1. เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนรู้ของ
2. ศูนย์เทคโนโลยี
บุคลากรกรมทางหลวงผ่าน
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
2. เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการพัฒนาความรู้
ให้กับบุคลากรกรมทางหลวงให้
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-



1. จำนวนหลักสูตร หรือ หัวข้อวิชาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
การปฏิบัติงานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
จากเดิม
2. บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากระบบงานที่เกี่ยวข้องในความ
รับผิดชอบ รวมถึงระบบงานอื่น ๆ ที่
เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้
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3.

โครงการที่ 5.4
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โครงการที่ 5.5
โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
ข้อมูลบุคลากรและระบบบริหารการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากรของ
กรมทางหลวง (Training
Management System: TMS &
Learning management System:
LMS)

เพื่อให้บุคลากรกรมทางหลวง สามารถ
พัฒนาศักยภาพด้วยการเรียนรู้หลักสูตร
ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่
จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาอบรมที่
ส่วนกลาง

กองฝึกอบรม

กองฝึกอบรม
บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กรมทางหลวงสามารถพัฒนาระบบให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว สร้างให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนินงานหรือการให้บริการ
ของภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัลที่สามารถช่วย
สนองตอบต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ ในรูปแบบและช่องทางที่

-



1.
2.
3.

-



1.

2.

หมายเหตุ

เป็นอย่างดี เกิดความถูกต้องและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน
จำนวนบุคลากรทีผ่ ่านการเรียนรู้/
พัฒนาทักษะความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
มีระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
มีจำนวนหลักสูตรที่สามารถจัดทำ
ในลักษณะการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม
ร้อยละของบุคลากรที่เรียนรู้
หลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบบริหาร
จัดการการเรียนรู้และผ่านเกณฑ์
ประเมินของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ตามแผนการฝึกอบรม
ด้วยหลักสูตรออนไลน์
กรมทางหลวงมีระบบบริหาร
จัดการข้อมูลบุคลากรสำหรับการ
พัฒนาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมต่อเข้าถึงฐานข้อมูล
บุคลากรและสามารถนำข้อมูล
บุคลากรเพื่อใช้ประกอบการทำงาน
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
สามารถบูรณาการเพื่อใช้ข้อมูล
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หลากหลาย ด้วยการพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ และเสริมสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงเทคนิค ให้แก่
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
เกิดความเชี่ยวชาญและพัฒนาทักษะเชิง
ลึกสำหรับการปฏิบัติงาน สามารถ
ประยุกต์และกำหนดแนวทางการใช้งาน
เทคโนโลยีที่สำคัญขององค์กรได้เป็นอย่าง
ดี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 5.6
1. เพิ่อเพิ่มศักยภาพด้านระบบรักษา
โครงการพัฒนาทักษะด้านระบบรักษา
ความปลอดภัยบน Cloud
ความปลอดภัยบน Cloud
Computing ให้สามารถสนับสนุน
Computing กรมทางหลวง
การดำเนินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการปฏิบัติภารกิจ
ของบุคลากรของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบ
รักษาความปลอดภัยบน Cloud
Computing ของกรมทางหลวง และ
การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล

ตัวชี้วัด

3.
4.



-

1.

2.

หมายเหตุ

ร่วมกันระหว่างกองฝึกอบรมและ
กองการเจ้าหน้าที่
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหาร
จัดการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70
สามารถบริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม/สัมมนา/การจัดประชุม
ทางวิชาการให้กับบุคลากรโดยผ่าน
ทางระบบบริหารจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละของผู้ดูแลและรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบ
รักษาความปลอดภัยบน Cloud
Computing ได้รับการฝึกอบรม
สัมมนาและการศึกษาดูงาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศมีทักษะ ความรู้
ความสามารถและทักษะด้านระบบ
รักษาความปลอดภัยบน Cloud
Computing ในเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น
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หมายเหตุ

3. เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัยบน Cloud Computing
ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติงาน
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