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คํานํา
กรมทางหลวง ไดจัดทําแผนปฎิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ เพื่อใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะเวลา ๕ ป ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและปจจัยอื่นๆ
แผนปฎิบัติการดิจิ ทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ ฉบั บผู บริหารนี้ นําเสนอแนวคิดการพั ฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง และประเด็นที่สําคัญซึ่งประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคหลัก
กลยุทธ และโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับการพัฒนาและดําเนินการ
ขององคกรใหสามารถตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สงเสริมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของกรมทาง
หลวง โดยจะเร งพั ฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อสนั บสนุ นแนวทางขั บเคลื่ อนองค กรดวย ๕
ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการ และการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรเพื่อพัฒนาปรับปรุงองคกรใหเปนองคกรสมรรถนะสูง
แผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ นี้ มีการใชงบประมาณในชวง ๕ ป ทั้งสิ้นจํานวน
๑,๖๗๒,๗๐๔,๗๕๐ บาท (หนึ่งพันหกรอยเจ็ดสิบสองลานเจ็ดแสนสี่พันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) เฉลี่ยประมาณ
ปละ ๓๓๔,๕๔๐,๙๕๐ บาท (สามรอยสามสิบสี่ลานหาแสนสี่หมื่นเการอยหาสิบบาทถวน) ซึ่งคิดเปนร อยละ
๑.๖๗ ของงบประมาณที่ กรมทางหลวงได รั บ ในแต ล ะป (กรมทางหลวงได รั บงบประมาณป ล ะประมาณ
๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (สองหมื่นลานบาท) ซึ่งจัดไดวาเปนการใชงบประมาณเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไมสูงมากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและผลการดําเนินงานที่คาดวาจะไดรับ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณผูบริหาร บุคลากร และผูมีสวนเกี่ยวของ ที่ไดสนับสนุนในการจัดทําแผน
ปฎิบัติการดิจิทัลกรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ นี้ใหสําเร็จลุลวงไปได และหวังเปนอยางยิ่งวาภายใตกรอบ
ระยะเวลาตามแผนฉบับนี้ จะทําใหกรมทางหลวงสามารถขับเคลื่อนองคกรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายขององคกร

ตุลาคม ๒๕๖๐
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บทที่ ๑
บททั่วไป
การจัดทําแผนปฎิบัติการดิจิทัลของหนวยงานนั้น นอกจากจะตองสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานแลว
ยังตองสามารถตอบสนองตอนโยบายดาน ICT ของรัฐบาล ดังที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของประเทศ
เปาหมายหนึ่งที่นํา ICT มาใชในหนวยงานของรัฐคือ การปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐและการใหบริการ
ประชาชน
ทั้งนี้กรมทางหลวงมีภารกิจตามอํานาจหนาที่ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวงใหมีโครงขาย
สมบูรณครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับตางประเทศ เสนอนโยบายและแผนพัฒนาควบคุมและดําเนินการ
กอสราง บูรณะและบํารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนา จัดทํา
มาตรฐานและขอกําหนดเกี่ยวกับงานทาง พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในระดับสากล ตลอดจน
กํากับตรวจตราควบคุมทางหลวงและงานทางในความรับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวย
ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยทั่วประเทศ เอื้อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความ
มั่นคง และการปองกันประเทศ
๑.๑ แนวคิดหลักและวิธกี ารศึกษาของคณะที่ปรึกษาในการทํางาน
การจัดทําแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น นอกจากจะตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแลว ยังตองมีการบูรณาการเพื่อลดความซ้ําซอนของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยูในหนวยงาน และตองตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลและเป าหมายของ
หนวยงาน โดยเฉพาะในการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ และการใหบริการประชาชน โดยแผนปฎิบัติการ
ดิจิทัลจะเปนกรอบและแนวทางใหกรมทางหลวงสามารถนําไปใชในการดําเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหตอบสนองภารกิจของหนวยงาน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการภายในหนวยงานและการใหบริการผูมีสวนได
สวนเสีย ซึ่งตองสามารถบูรณาการใหเห็นภาพรวมของแผนงานและแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน
เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายของการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงกําหนดวิธีดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔ แสดงดังรูปที่ ๑-๑
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ทบทวน ศึกษา และสํารวจ
ปจจัยภายใน

ยกรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล
SWOT Analysis

ภัยคุกคาม (Threat)

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับราง
xสถานภาพดาน ICT
xทิศทางของการพัฒนา
xแผนงาน
xโครงการ
xระยะเวลาดําเนินการ
xวัตถุประสงค/ตัวชี้วัด
xกรอบงบประมาณ

กําหนดเปาหมาย/
ทิศทาง

สัมมนาพิจารณ
รางแผนปฏิบัติการดิจิทัล

วิสัยทัศน (VIsion)

xนําเสนอสถานภาพดาน ICT
xนําเสนอรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล
xรับฟงความคิดเห็น

ขอมูลการดําเนินธุรกิจ

จุดแข็ง (Strength)

x วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
หนวยงาน
x การบริหารและโครงสรางหนวยงาน

จุดออน (Weakness)

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

ปจจัยภายนอก
x กรอบนโยบายดาน ICT ของชาติ
x แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
x แผนแมบท ICT ของชาติ
x กฎหมายดาน ICT, กฎหมายดาน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
x แนวโนมการพัฒนาดาน ICT

การสํารวจ
x ระบบงานสารสนเทศปจจุบัน
x สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ
x สถาปตยกรรมเครือขายและความ
มั่นคงปลอดภัย
x ระบบขอมูลและการใชงาน
x รายละเอียดครุภัณฑเครื่องแมขาย
คอมพิวเตอร
x รายละเอียดครุภัณฑเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
x ความตองการดาน ICT
x บุคลากรดาน ICT

โอกาส (Opportunity)

พันธกิจ (Mission)
ยุทธศาสตร (Strategy)
เปาหมาย (Goal)

ออกแบบเชิงหลักการ
สถาปตยกรรมดาน
ICT
x เครือขายคอมพิวเตอรและ
ความมั่นคงปลอดภัย
x ระบบขอมูลและการ
เชื่อมโยง
x ระบบงานสารสนเทศที่
สนับสนุนภารกิจหลักและ
สนับสนุนงานบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร แผนงาน/
โครงการ
ICT
โครงการ…
รุก
(Aggressive) โครงการ…
1................ โครงการ…
2................
โครงการ…
รับ
(Defensive) โครงการ…
1................ โครงการ…
2................
โครงการ…
ทดแทน
(Diversifying) โครงการ…
1................ โครงการ…

ระยะ
งบประมาณ
เวลา
๒๕๖๐-๖๔ ….ลานบาท
๒๕๖๐-๖๔ ….ลานบาท
๒๕๖๐-๖๔ ….ลานบาท

ดัชนี
XXX
XXX
XXX

๒๕๖๐-๖๔ ….ลานบาท XXX
๒๕๖๐-๖๔ ….ลานบาท XXX
๒๕๖๐-๖๔ ….ลานบาท XXX
๒๕๖๐-๖๔ ..ลานบาท XXX
๒๕๖๐-๖๔ ..ลานบาท XXX
๒๕๖๐-๖๔ ..ลานบาท XXX

2................

โครงการ… ๒๕๖๐-๖๔ ..ลานบาท XXX
บรรเทา
(Turnaround) โครงการ… ๒๕๖๐-๖๔ ..ลานบาท XXX
1................ โครงการ… ๒๕๖๐-๖๔ ..ลานบาท XXX
2................

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับสมบูรณ

รูปที่ ๑-๑ แสดงขั้นตอนและวิธีการในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง
รู ปที่ ๑-๑ แสดงแนวคิ ดในการจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ การดิจิ ทัล กรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทางหลวง ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๓) นั้น ที่ปรึกษาจะเริ่มตนจากการศึกษา
สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การปฏิบัติงาน เพื่อนํามาวิเคราะหปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ผลการวิเคราะหทั้งสองปจจัยจะถูกใชเปน
แนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง รวมถึงแผนงาน
โครงการตางๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง พรอมทั้งใช
ประกอบการวางแผนพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนา ๒
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๑.๒ ภารกิจ นโยบาย และโครงสรางของหนวยงาน
กรมทางหลวงมีภารกิจตามอํานาจหนาที่ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวงใหมีโครงขายสมบูรณ
ครอบคลุ มทั่ วประเทศและเชื่ อมโยงกับตางประเทศ เสนอนโยบายและแผนพั ฒนาทางหลวง ควบคุ มและ
ดําเนินการกอสราง บูรณะและบํารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน ศึกษา
วิเคราะห วิจัยและพัฒนา จัดทํามาตรฐานและขอกําหนดเกี่ยวกับงานทาง พั ฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวของในระดับสากล ตลอดจนกํากับตรวจตราควบคุมทางหลวงและงานทางในความรับผิดชอบใหเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวงทั่วประเทศ เอื้อประโยชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความมั่นคง และการปองกันประเทศ
๑.๒.๑ วิสัยทัศนของกรมทางหลวง (Vision)
“ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ”
๑.๒.๒ พันธกิจของกรมทางหลวง (Mission)
๑) พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ใหเกิดความเชื่อมตอ (Connectivity) การ
เขาถึง (Accessibility) และความคลองตัว (Mobility) ที่สมบูรณเพื่อการขับเคลื่อนประเทศทั้งดาน
เศรษฐกิจและสังคม
๒) ควบคุมดูแลระดับการใหบริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) ใหได
ตามมาตรฐาน เพื่อคุณภาพการใหบริการที่ดี
๓) พัฒนาระบบบริหารองคกร (Organization Management) ตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๒.๓ ยุทธศาสตรของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีจํานวน ๔ ยุทธศาสตร ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาระบบทางหลวงที่เชื่อมตอ (Connectivity) เขาถึง
(Accessibility) และคลองตัว (Mobility) อยางมีคุณภาพและตรงความ
ตองการ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การรักษาระดับการใหบริการ (Serviceability) ของระบบทางหลวง ให
เปนไปตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ ๓ การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวง
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาสงเสริมระบบบริหารจัดการองคกร (Ogranization
Management) อยางมีธรรมาภิบาล
๑.๒.๔ โครงสรางการแบงสวนราชการของกรมทางหลวง
ตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม แบงออกเปน ราชการ
บริหารสวนกลาง และราชการบริหารสวนภูมิภาค โดยมีโครงสรางองคกรของกรมทางหลวง ดังรูปที่
๑-๒

หนา ๓
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รูปที่ ๑-๒ โครงสรางของกรมทางหลวง (ขอมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

หนา ๔
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๑.๓ ผลการวิเคราะหสถานภาพ และศักยภาพดาน ICT ของกรมทางหลวง
กรมทางหลวงเปนองคกรหนึ่งของรั ฐที่ตระหนักถึงการนํ าเอาเทคโนโลยี สารสนเทศมาชว ยในการ
บริหารจัดการองคกรและใหบริการแกสาธารณะ มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศรองรับ
ปฏิบัติการในระบบตางๆ โดยกรมทางหลวงมีการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนองคกรกลางใน
การดูแลบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานตางๆ ใน
กรมทางหลวง
จากการศึกษาสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะห จุดแข็ง
จุดออน แบงตามองคประกอบหลักที่เกี่ยวของกับปจจัยภายใน รวมไปถึ งโอกาสและผลกระทบจากปจจัย
ภายนอกตางๆ สามารถสรุปประเด็นสําคัญของการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม แบง
ตามองคประกอบตางๆ เพื่อนํามาสรางเปน SWOT Matrix และกําหนดเปนกลยุทธได ดังนี้

หนา ๕

S๗:
S๘:
S๙:

S๖:

S๕:

S๓:
S๔:

S๒:

S๑:

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

โอกาส (Opportunities)
กลยุทธเชิงรุก (S,O)
O๑: การขับเคลื่อนเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการขอมูลภาครัฐจาก (๑) การนําเทคโนโลยีดาน Data Analytics มาใชเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารและ
นโยบายของรัฐบาล
การทํางานของกรมทางหลวง (S๖-O๕)
O๒: สํ า นั ก งานรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ซึ่ ง มี บ ทบาทในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น (๒) วางแผนพัฒนาระบบ ICT โดยเนนการบูรณาการระหวางหนวยงาน เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐ ทั้งในสวน
บริหารจัดการ การปฏิบตั ิงานตามภารกิจ (S๓-O๓,๔,๕,๖)
ของการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติ (๓) การใช ICT เพื่อสนับสนุนการใหบริการของกรมทางหลวง (S๓,๖-O๕O๖)
การจั ด ทํ า มาตรฐานเพื่อ การเชื่ อ มโยงขอ มูล ระหว า งหน ว ยงานภาครัฐ
รวมทั้งใหคําปรึกษาและถายทอดองคความรูดาน e-Government
O๓: รัฐบาลมีวิสัยทัศนและใหความสําคัญดาน ICT รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุน
งานดาน ICT มากขึ้น
O๔: การมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศไทย เปน
กรอบในการดํ า เนิ น การด า น ICT อย า งเป น ระบบและตอบสนองต อ
ยุทธศาสตรทั้งในระดับกระทรวงและประเทศ
O๕: มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดาน ICT ใหม ๆ ที่สามารถนํามาใชสนับสนุนการ
ทํางานและงานบริการของกรมทางหลวงได
O๖: เทคโนโลยีใหมๆ มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกลง สามารถบูรณาการเขา
ดวยกันไดงายขึ้น
O๗: การเรี ย นรู ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอสิ ก ส ที่ มี อ ยู อ ย า งหลากหลาย ซึ่ ง สามารถ
นํามาใชในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได

โอกาส/ภัยคุกคาม

จุดแข็ง/จุดออน

ตารางที่ ๑-๑ สรุปการวิเคราะหยุทธศาสตรจาก SWOT Matrix
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หนา ๖

(๑) การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง ระบบภูมิสารสนเทศของกรมทางหลวงและพัฒนามาตรฐานขอมูลตามมาตรฐานการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ (W๑-O๑,๒)
(๒) การพัฒนาบุคลากรดวยการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสและ ICT เปนเครื่องมือในการเรียนรูสําหรับการพัฒนาองคกรอยาง
ยั่งยืน (W๔,๕,๗-O๗)
(๓) พัฒนาบุคลากรที่มีความรูความเชีย่ วชาญดาน ICT เพื่อดูแลระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ประจํา
สํานักงานทางหลวงและแขวงในสังกัด รวมทั้งศึกษาแนวทางการเพิ่มอัตรากําลังบุคลากรดาน ICT ในหนวยงานภูมิภาค
(W๔,๕-O๓)
(๔) ตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทําหนาที่กํากับ ดูแล กําหนดนโยบายและทิศทางในการ
พัฒนาระบบ ICT ของกรมทางหลวง (W๙,๑๑,๑๒-O๓)
(๕) พัฒนาระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการจัดสรรโครงสรางพื้นฐานดาน
เครือขายใหกับหนวยงานภูมิภาค (W๒,๓,๑๐-O๓)
(๖) ลงทุนดาน ICT เพิ่มเติม เชนการจัดหา ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรและ software ลิขสิทธิ์ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ของกรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ (W๖-O๓)

จุดออน (Weakness)
W๑: ไมมีระบบฐานขอมูลกลาง ไมมีศูนยขอมูลสํารองที่รองรับการเกิดอุบัติภัย รวมถึงไมมีการกาหนดมาตรฐานขอมูล
การบูรณาการและการบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
W๒: ระบบเครือขาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง เครือขายเชื่อมโยงสวนกลางและหนวยงานภูมิภาคไมมีประสิทธิภาพและขาด
เสถียรภาพ ไมสามารถตอบสนองการทํางานและความตองการของบุคลากรกรมทางหลวงไดเต็มที่
W๓: หนวยงานภูมิภาคหลายแหงยังไมมีโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายที่ดี
W๔: บุคลากรดาน ICT บางสวนยังขาดความรูความสามารถเชิงลึก
W๕: บุคลากรดาน ICT ไมเพียงพอตอการรองรับภารกิจและใหบริการในหนวยงานภูมิภาค หนวยงานภูมิภาคหลาย
หนวยงาน ไมมี ICT Agent หรือมีแตเปนบุคลากรที่มีความรูไมตรงสายงานดาน ICT อีกทั้งไมมีตําแหนงและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
W๖: บุคลากรทั่วไป ขาดความรูพื้นฐานทางดาน ICT และกฎหมายที่เกี่ยวของ
W๗: ขาดงบประมาณ และ แผนพัฒนาบุคลากรดาน ICT ที่ชัดเจน รวมทั้งขาดหลักสูตรฝกอบรมดาน ICT ใหแกบุคลากร
ทั่วไป
W๘: งบประมาณไมเพียงพอตอความตองการในการจั ดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและ software ลิขสิทธิ์ที่สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ
W๙: การพัฒนาระบบงานตาง ๆ ขาดการวางแผนและออกแบบระบบที่ดี ทาใหไมมีความเปนเอกภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา
ซ้ําซอน ขาดการมีสวนรวมระหวางหนวยงานผูใชงานระบบกับผูออกแบบ โดยอยางยิ่งจากหนวยงานภูมิภาคในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ ICT
W๑๐: ไมมีแผนบํารุงรักษา ทั้งระบบสารสนเทศ และ ฮารดแวร ที่ชัดเจน ทั้งสวนกลางและภูมิภาค
W๑๑: มีนโยบายดาน ICT แตขาดแนวทางปฏิบัติและการบังคับใชที่ชัดเจนบุคลากรไมมีความเขาใจในนโยบายดาน ICT ของ
หนวยงาน
W๑๒: ไมมีคณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทําหนาที่กํากับ ดูแล กําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนา
ระบบ ICT ของกรมทางหลวง
กลยุทธเชิงแกไข (W,O)

หนา ๗

ภัยคุกคาม (Threats)
กลยุทธเชิงปองกัน (S,T)
กลยุทธเชิงรับ (W,T)
T๑: แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน ICT ที่รวดเร็ว ทําใหตองพัฒนาปรับปรุง (๑) การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล (S๓-T๒)
(๑) จัดสรรตําแหนง กําหนดความกาวหนาในสายอาชีพ (career path) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรดาน
ระบบ ICT อยางตอเนื่องและทําใหการพัฒนาบุคลากรไมทันต อ การ (๒) การบริหารจัดการ Data center ระบบจัดเก็บขอมูล และระบบสํารองขอมูล เพื่อสราง
ICT (W๓,๔-T๕)
เปลี่ยนแปลง
เสถียรภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (S๓,๖-T๒)
(๒)
สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (W๓,๕-T๒)
T๒: ภัยคุกคามตอความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมีเพิ่มขึ้น
(๓) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชน การกําหนดนโยบายดาน ICT
T๓: ระเบี ย บราชการบางข อ ในป จ จุ บั น ที่ ยั ง เป น อุ ป สรรคต อ การปรั บ
ที่ชัดเจน, การจัดการความเสีย่ งดาน ICT, การติดตามและการตรวจสอบดาน ICT (S๓-T๒) (๓) ศึกษา วิเคราะหและวางแผนดาน ICT ใหรอบคอบและพัฒนาปรับปรุงดวยเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม (W๘,๙-T๑)
กระบวนการทํางาน และการปรับไปสูองค กรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ
รวมทั้งไมเอื้อตอการจัดหาอุปกรณใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
T๔: กฎหมายดาน ICT ยังไมครอบคลุมและไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
T๕: ความตองการบุคลากรดาน ICT ของภาคเอกชน ที่ใหคาตอบแทนไดสูง
กวาภาครัฐ

บทสรุปผูบริหารแผนปฎิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔
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บทที่ ๒
เปาหมายและยุทธศาสตร
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง
แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ฉบั บ นี้ ได มี ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร ด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนแนวทางให
กรมทางหลวงสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชขับเคลื่อนการดําเนินงาน ในชวงป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒.๑ วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
“เปนองคกรดิจิทัล บูรณาการและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง เพื่อขับเคลื่อน
นวัตกรรมการใหบริการสูระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย”
๒.๒ พันธกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mission)
พันธกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง คือ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใน
การกําหนดนโยบาย วางแผน บริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการใหบริการตามภารกิจ ตางๆ โดยยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สําหรับพันธกิจดาน ICT ประกอบไปดวย
(๑) พัฒนาประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานที่มีสมรรถนะสูง สามารถรองรับการปฏิบัติงานและ
การใหบริการ
(๒) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในกรมทางหลวงใหเกิดการบูรณาการ
สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ อยางมีประสิทธิภาพ
(๓) รองรับการพัฒนานวั ตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง ใหเกิดการพัฒนาระบบ
ทางหลวง ใหบริการที่รวดเร็วครอบคลุม และการยกระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอยาง
บูรณาการ
(๔) ส ง เสริ ม สรางมาตรฐานและบูรณาการดานสารสนเทศ เพื่อเพิ่มชองทางการให บ ริการ
ภายในหนวยงานและสังคมภายนอก อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและครอบคลุม
(๕) พั ฒ นาศั ก ยภาพทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ รองรั บ การทํ า งานในยุ ค ดิ จิ ทั ล และสามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

หนา ๘

บทสรุปผูบริหารแผนปฎิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

๒.๓ เปาหมายโดยรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง

พัฒนาบุุคลากร
พฒนาบุ
รูปที่ ๒-๑ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง ระยะ ๕ ป
เพื่อใหการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงบรรลุวิสัย ทัศนตามในขอ ๒.๑ ขางตน ที่
กําหนดไว จึงตองกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔
ไดดังรูปที่ ๒-๑ ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมไดดังนี้
ปที่ ๑-๒ เสริมสรางโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มุงเนนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ชวยสนับสนุนและสงเสริมใหกรมทางหลวง
สามารถดําเนินการตามภารกิจ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในระยะ ๒ ปแรกจึงพัฒนา อุปกรณคอมพิวเตอร
ระบบเครือขาย ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ระบบเครื่องแมขายแบบแบบกลุมเมฆ (Cloud Technology)
รวมทั้งการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานปจจุบันไวใหทํางานไดอยางตอเนื่อง

หนา ๙
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ปที่ ๓ สรางมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กํ า หนดและสร า งมาตรฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ จั ด การข อ มู ล ของกรมทางหลวงมี
คุณภาพสูง สามารถนํามาใชประโยชนควบคุมการพัฒนาระบบงานสารสนเทศใหอยูในกรอบที่สามารถ
ดูแล และเชื่อมโยงกันไดงาย ในปนี้มุงเนนการสรางมาตรฐาขอมูลที่จะใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
มาตรฐานดาน GIS มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก พัฒนา
ระบบสารสนเทศสํ า หรั บ ภารกิจ หลั กของกรมทางหลวง และพัฒ นาโครงสร างพื้ น ฐานเพื่ อรองรั บ
เทคโนโลยีฐานขอมูลแบบกลุมเมฆ (Database Cloud Technology)
ปที่ ๔ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการองคกร
เพื่อใหกรมทางหลวงมีขอมูลสําหรับสามารถบริหารงานที่รวดเร็ว สนับสนุนขอมูลทันตอการ
ตัดสิน และมีความนาเชื่อถือสูง ในปนี้จึงมุงเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เชน ระบบ
วางแผนทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบ Business Intelligence (BI) เปนตน
ปที่ ๕ ยกระดับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชงานดานการพัฒนาระบบทางหลวง
เพื่อใหการเดินทางบนทางหลวงมีความปลอดภัยสูง และมีการใหบริการผูใชทางอยางบูรณาการ
ในปนี้จึงมุงเนนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการกาวเขาสู Smart Highways
เชน การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน โครงการงานจัดตั้งศูนยบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ
(Traffic Operation Center) ระบบสารสนเทศเพื่องานบริการ ระบบสารสนเทศบน mobile เปนตน
นั้นคือทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง ที่จะตองดําเนินในแตละป
ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔ จึงไดกําหนด
เปาหมายของการพัฒนา ไวดังนี้
เป า หมายป ที่ ๑-๒ พั ฒ นาเสริ ม สร า งโครงสร า งพื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ เทคโนโลยี ก ลุ ม เมฆ (Cloud
Technology) เตรียมความพรอมในการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชวงปถัดไป และ
จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
เปาหมายปที่ ๓ สรางมาตรฐานดาน ICT เชน มาตรฐานขอมูล มาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับภารกิจหลักของกรมทางหลวง และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีฐานขอมูลแบบกลุมเมฆ (Database Cloud Technology)
เปาหมายปที่ ๔ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ เชน ระบบวางแผนทรัพยากรองคกร (ERP)
ระบบ Business Intelligence (BI) เพื่องานวิศวกรรมและเพื่อการบริการ
เป า หมายป ที่ ๕ พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มสํ า หรั บ การก า วเข า สู Smart
Highways เชน การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ
(Traffic Operation Center) ระบบสารสนเทศเพื่องานบริการ ระบบสารสนเทศบน mobile เปนตน
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๒.๔ ยุทธศาสตรในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง
ในการกําหนดยุทธศาสตร การพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงนั้ น ไดมีการ
วิเคราะหสถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง โดยพิจารณาจากองคประกอบดาน
การบริหารจัดการ ดานอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ ดานระบบงานสารสนเทศ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร
และดานบริหารจัดการขอมูล ภารกิจหนาที่ ตลอดจนบทบาทความรับผิดชอบ และนําผลจากการวิเคราะห
ดังกลาวมาใชในการกําหนดยุทธศาสตร ซึ่งมีการกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
(๑) พัฒนาโครงสรางพื้น ฐานดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ใหมีความพร อมสามารถ
รองรับระบบงานสารสนเทศและการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพสูง
(๒) พัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับขอมูลดานสารสนเทศใหเปนมาตรฐานที่สามารถนําระบบ
สารสนเทศมาใชประโยชนในการวางแผน บริหารจัดการและดําเนินการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวง เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
(๔) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพรและบริการขอมูลการเดินทาง รวมทั้งการอํานวยความ
สะดวกปลอดภัยแกหนวยงานและประชาชน
(๕) พัฒนาผูบริหาร และบุคลากรของกรมทางหลวง ใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสม
จากกรอบแนวคิดในการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของกรมทางหลวงและเป าหมายของ
กรมทางหลวงในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาองคกร ดังนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) จึงสามารถ
กําหนดไดดังในรูปที่ ๒-๒
วิสัยทัศนดาน ICT ของกรมทางหลวง
เปนองคกรดิจิทัล บูรณาการและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม
การใหบริการสูระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ ๑

ยุทธศาสตรที่ ๒

ยุทธศาสตรที่ ๓

ยุทธศาสตรที่ ๔

ยุทธศาสตรที่ ๕

เสริมสราง
ประสิทธิภาพ
โครงสรางพื้นฐาน ICT

เสริมสรางและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ

พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
เพื่องานวิศวกรรม
ทางหลวง
(Smart Highways)

เพิ่มขีดความสามารถ
และสรางมาตรฐานการ
ใหบริการดาน ICT

เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลดาน
ICT

รูปที่ ๒-๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง ระยะเวลา ๕ ป
ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐาน ICT
“เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานและการใหบริการ อยางทั่วถึง มั่นคงและปลอดภัย ไดคุณภาพและตรงความตองการ”
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กลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ มีดังนี้
กลยุทธที่ ๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง
กลยุทธที่ ๑.๒ พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยโครงสรางพื้นฐานตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรดาน ICT นี้รองรับยุทธศาสตรที่ ๑ ของกรมทางหลวง เปนการพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานดาน ICT ใหมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับ การ
ปฏิบัติงาน การใหบริการ รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางความ
พรอมในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามนโยบายของรัฐที่กําหนดใหมีการ
ทํางานที่เชื่อมโยงและบูรณาการขามหนวยงาน
ยุทธศาสตรดาน ICT นี้มีความสําคัญมาก หากโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ไมมีประสิทธิภาพก็จะไม
สามารถรองรั บระบบสารสนเทศที่ ใชใ นการดํ าเนิน งานในส ว นตา งๆ ได นอกจากนี้ การดํ าเนิ น การใน
ยุทธศาสตรนี้ยังเปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการดําเนินการทั้งหมดที่ใช ICT ในการขับเคลื่อนให
บรรลุเปาหมายของทุกโครงการในทุกยุทธศาสตรรวมทั้งแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมของ
รัฐบาลดวย
โครงการดาน ICT ในยุทธศาสตรนี้เปนการสรางโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ที่ประกอบดวยฮารดแวร
ซอฟตแวร อุปกรณเครือขายและชองทางการสื่อสาร ใหมีความพรอมในการรองรับการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมการจัดหา การทดแทน การบํารุงรักษา การพัฒนาปรับปรุง การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย การสํารองขอมูล เปนตน
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
“เสริม สรางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ ภายในกรมทางหลวงให สามารถ
นํามาใชประโยชนเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจอยางเปนองครวมและมีมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี”
กลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ ๒ มีดังนี้
กลยุทธที่ ๒.๑ ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธที่ ๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรดาน ICT นี้รองรับยุทธศาสตรที่ ๒ ของกรมทางหลวง เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการเชื่อมโยงขอมูล เพื่ อสนับ สนุ น การทํ างานร ว มกันและชวยให ผู บ ริหารระดั บ กลางและระดั บ สู ง
สามารถเขาถึงขอมูลและใชประโยชนจากการวิเคราะหขอมูล เพื่อวางแผน บริหารจัดการและตัดสินใจสราง
โอกาสทางธุรกิจไดอยางถูกตองและทันตอสถานการณ สามารถตรวจสอบไดเพื่อใหเกิดความโปรงใสเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการดาน ICT ในยุทธศาสตรนี้เปน โครงการที่เกี่ยวของกับ ระบบสารสนเทศเพื่อการจั ดการ
คลังขอมูล และการวิเคราะหสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวงสู Smart Highways
“รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง ใหเกิดการพัฒนาระบบทางหลวงที่
เอื้อตอการเดินทางขนสงและโลจิสติกส การรักษาระดั บการใหบริการระบบทางหลวงที่รวดเร็วครอบคลุม
และการยกระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย างบู รณาการ เพื่อกาวไปสู ระบบขนสงอัจฉริยะ
(Intelligent Transportation Systems) ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล”
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กลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ ๓ มีดังนี้
กลยุทธที่ ๓.๑ จัดหาและพัฒนา นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักอยางตอเนื่อง
กลยุทธที่ ๓.๒ นําเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อกาวไปสูระบบ
ขนสงอัจฉริยะ
ยุทธศาสตรดาน ICT นี้รองรับยุทธศาสตรท่ี ๑ ๒ และ ๔ ของกรมทางหลวง เปนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสวนของการวางแผนระบบทางหลวง การบํารุง รักษา
การบริหารทางหลวงเพื่อบริ การ การอํานวยความปลอดภัย และรองรั บการขับเคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการดาน ICT ในยุทธศาสตรนี้เปนโครงการที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน ภารกิจ
หลักของกรมทางหลวง ที่นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมใหเกิดนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๔ เพิ่มขีดความสามารถและสรางมาตรฐานการใหบริการดาน ICT
“ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการขอมูล
สารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม”
กลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ ๔ มีดังนี้
กลยุทธที่ ๔.๑ เสริมสรางความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
กลยุทธที่ ๔.๒ ผลักดันนโยบายดานการจัดทํามาตรฐานและการบูรณาการขอมูล
กลยุทธที่ ๔.๓ ยกระดับการใหบริการประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุ ทธศาสตรดาน ICT นี้รองรั บยุทธศาสตร ที่ ๒ และ ๓ ของกรมทางหลวง โครงการดาน ICT ใน
ยุทธศาสตรนี้เปนโครงการที่เกี่ยวของกับการสรางมาตรฐานขอมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการสรางมาตรฐาน
และบูรณาการขอมูล และการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดาน ICT
“พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมกาวสูการทํางานในยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ”
กลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ ๕ มีดังนี้
กลยุทธที่ ๕.๑ ปรับเปลี่ยนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล
ยุ ทธศาสตรดาน ICT นี้ รองรับยุ ทธศาสตร ที่ ๔ ของกรมทางหลวง ในส วนของกลยุ ทธการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผูที่เกี่ยวของที่มีสวนไดสวนเสียใหมีทักษะ ความสามารถในการใช ICT ใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรค
และเตรียมความพรอมในการเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบศูนยกลางในการถายทอด
ความรู เผยแพรความรู และจัดเก็บความรูของบุคลากรและความรูขององคกร

หนา ๑๓

บทสรุปผูบริหารแผนปฎิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

โครงการดาน ICT ในยุทธศาสตรนี้ มุงเนนการพัฒนาบุคลากรกลุมตางๆ ในดาน ICT และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ระบบจัดการ
การเรียนรู เปนตน
ยุทธศาสตรดาน ICT ทั้ง ๕ ดังที่กลาวมาขางตนไดรับการออกแบบใหสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตร
หลั ก กรมทางหลวง เพื่ อ ให ภ ารกิ จ ต า งๆ สามารถดํ า เนิ น การและบรรลุ เ ป า หมายที่ กํ า หนดไว มี ค วาม
สอดคลองและตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตรในการพัฒนา ICT ของอาเซียน ตลอดจน
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรั ฐบาล ดังแสดงในรู ปที่ ๒-๓ โดยมีตัว ชี้วัดตามราย
ยุทธศาสตรแสดงในตารางที่ ๒-๑ ตามลําดับ

หนา ๑๔

ยุทธศาสตรในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตรที่ ๓

เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลดาน ICT

ยุทธศาสตรที่ ๕

เพิ่มขีดความสามารถและ
สรางมาตรฐานการ
ใหบริการดาน ICT

ยุทธศาสตรที่ ๔

พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
งานวิศวกรรมทางหลวง
(Smart Highways)

ยุทธศาสตรที่ ๕
สราง Digital Government Platform เพื่อ
ยกระดับงานบริการ บุคลากร และการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ ๔
ยกระดับ NMTIC เพื่อบูรณาการและเพิ่มคุณคาขอมูล
คมนาคม

ยุทธศาสตรที่ ๓
สราง Digital Transport Ecosystem
เพื่อพัฒนาประชาชนและผูประกอบการดานคมนาคม

ยุทธศาสตรที่ ๒
พัฒนา Smart Mobility มุงสูการเปนตนแบบ Smart
City ควบคูกับการสนับสนุน Inclusive Transport

พัฒนา Digital Logistics มุงสูการเปน Smart
Corridor ของภูมิภาค และสนับสนุนเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน

ยุทธศาสตรที่ ๑

ยุทธศาสตรที่ ๔
การพัฒ นาสงเสริมระบบบริหารจัดการองคกร
(Organization Management) อยางมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๓
การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวงอยาง
บูรณาการ

ยุทธศาสตรที่ ๒
การรักษาระดับการใหบริการ (Serviceability)
ของระบบทางหลวง ใหเปนไปตามมาตรฐานอยา งตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ ๑
การพัฒ นาระบบทางหลวงที่เชื่อมตอ (Connectivity) เขาถึง
(Accessibility) และคลองตัว (Mobility) อยางมีค ุณภาพ
และตรงความตองการ

ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑
กระทรวงคมนาคม

รูปที่ ๒-๓ ความสอดคลองของยุทธศาสตรในการพัฒนา ICT ของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ ๖
สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ ๕
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ ๔
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ ๒

ยุทธศาสตรที่ ๓
สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล

เสริมสรางและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ

เสริมสรางประสิทธิภาพ
โครงสรางพื้นฐาน ICT

ยุทธศาสตรที่ ๑

ยุทธศาสตรการพัฒนา ICT
ของกรมทางหลวง
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

ยุทธศาสตรที่ ๒
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ ๑
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให
ครอบคลุมทั่วประเทศ

บทสรุปผูบริหารแผนปฎิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

ยุทธศาสตร
ของกรมทางหลวง
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
หนา ๑๕

ยุทธศาสตรที่ ๑
เสริมสรางประสิทธิภาพ
โครงสรางพื้นฐาน ICT

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

๒๕๖๐
-

๒๕๖๑
-

เกณฑวัด
๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

หนา ๑๖

๒๕๖๔
๑. รอยละของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศที่
ของกรมทางหลวงที่ยายไปยัง
ยายไปยังระบบ
สวนกลาง
ระบบสวนกลาง
ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐
๒. รอยละของหนวยงานกรม
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
ทางหลวงที่สามารถใชบริการ กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
ระบบเครือขายได
ที่สามารถใชบริการ ที่สามารถใชบริการ ที่สามารถใชบริการ ที่สามารถใชบริการ ที่สามารถใชบริการ
ระบบเครือขายได
ระบบเครือขายได
ระบบเครือขายได
ระบบเครือขายได
ระบบเครือขายได
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๕
รอยละ ๙๐
รอยละ ๙๕
รอยละ ๑๐๐
๓. มีนโยบายใชตัวควบคุมตาม
กรมทางหลวงมีการ กรมทางหลวงมีการ กรมทางหลวงมีการ
ประกาศนโยบายใช ประกาศนโยบายใช ประกาศนโยบายใช
มาตรฐาน ISO 27000
ตัวควบคุมตาม
ตัวควบคุมตาม
ตัวควบคุมตาม
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ISO 27000
ISO 27000
ISO 27000
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐
รอยละ ๕๕
รอยละ ๖๐
๔. รอยละของความพรอมและ ระบบเครือขายของ ระบบเครือขายของ ระบบเครือขายของ ระบบเครือขายของ ระบบเครือขายของ
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
ความตอเนื่องในการใชงาน กรมทางหลวง
สามารถใชงานได
สามารถใชงานได
สามารถใชงานได
สามารถใชงานได
ระบบเครือขาย
สามารถใชงานได
อยางตอเนื่อง ไม
อยางตอเนื่อง ไม
อยางตอเนื่อง ไม
อยางตอเนื่อง ไม
อยางตอเนื่อง ไม
นอยกวา รอยละ ๙๕ นอยกวา รอยละ ๙๕ นอยกวา รอยละ ๙๕ นอยกวา รอยละ ๙๕ นอยกวา รอยละ ๙๕

ตาราง ๒-๑ ตัวชี้วัดตามรายยุทธศาสตร

บทสรุปผูบริหารแผนปฎิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

๕. รอยละของการระบุปญ
 หา
และปดชองโหวจากการบุก
รุกระบบเครือขายในเวลา
ตามขอกําหนดของกรมทาง
หลวง

ตัวชี้วัด

-

๓. รอยละของระบบสารสนเทศ
ของหนวยงานที่รองรับการ
ปฏิบัติงานเขาสูยุคดิจิทัล

-

-

สามารถปดชองโหว
ในระบบเครือขายได
ตามแผนงานรอยละ
๑๐๐
-

สามารถปดชองโหว
ในระบบเครือขายได
ตามแผนงานรอยละ
๑๐๐
-

-

๒๕๖๑
สามารถระบุปญ
 หา
ชองโหวไดรอยละ
๑๐๐

๒๕๖๐
สามารถระบุปญ
 หา
ชองโหวไดรอยละ
๑๐๐

๒. รอยละของชุดขอมูลดาน
สนับสนุนและบริหารที่มีใน
ระบบสารสนเทศของ
ผูบริหาร

ยุทธศาสตรที่ ๒
๑. มีระบบงานที่สนับสนุนงาน
เสริมสรางและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการตัดสินใจ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผูบริหาร

ยุทธศาสตร

บทสรุปผูบริหารแผนปฎิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

มีระบบสารสนเทศที่
มีขอมูลสําหรับ
ผูบริหารใชงานได
ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
มีระบบสารสนเทศ
รองรับการ
ปฏิบัติงานและ
สนับสนุน
งานบริหาร
ไมนอยกวา
รอยละ ๗๐

สามารถปดชองโหว
ในระบบเครือขายได
ตามแผนงานรอยละ
๑๐๐
-

เกณฑวัด
๒๕๖๒
สามารถระบุปญ
 หา
ชองโหวไดรอยละ
๑๐๐

มีระบบสารสนเทศที่
มีขอมูลสําหรับ
ผูบริหารใชงานได
ไมนอยกวา
รอยละ ๘๕
มีระบบสารสนเทศ
รองรับการ
ปฏิบัติงานและ
สนับสนุน
งานบริหาร
ไมนอยกวา
รอยละ ๗๕

สามารถปดชองโหว
ในระบบเครือขายได
ตามแผนงานรอยละ
๑๐๐
-

๒๕๖๓
สามารถระบุปญ
 หา
ชองโหวไดรอยละ
๑๐๐

หนา ๑๗

มีระบบสารสนเทศที่
มีขอมูลสําหรับ
ผูบริหารใชงานได
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐
มีระบบสารสนเทศ
รองรับการ
ปฏิบัติงานและ
สนับสนุน
งานบริหาร
ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

สามารถปดชองโหว
ในระบบเครือขายได
ตามแผนงานรอยละ
๑๐๐
มีระบบงานที่
สนับสนุนงานบริหาร
จัดการการตัดสินใจ
ผูบริหาร

๒๕๖๔
สามารถระบุปญ
 หา
ชองโหวไดรอยละ
๑๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๓
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
งานวิศวกรรมทางหลวง
(Smart Highways)

ยุทธศาสตร

๓. รอยละของความพึงพอใจ
ในการใชงานระบบ
สารสนเทศเพื่อวิศวกรรม
งานทาง

๒. รอยละของชุดขอมูลดาน
วิศวกรรมงานทางที่มี
ในระบบสารสนเทศ
ของผูบริหาร

๑. รอยละของระบบ
สารสนเทศของหนวยงาน
รองรับการปฏิบัติงานดาน
วิศวกรรมงานทาง

๔. รอยละของความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศในงาน
สนับสนุนและการบริหาร
จัดการของผูใชงาน

ตัวชี้วัด

บทสรุปผูบริหารแผนปฎิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

เกณฑวัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
ผูใชงานมีความพึง
ผูใชงานมีความพึง
ผูใชงานมีความพึง
พอใจระบบ
พอใจระบบ
พอใจระบบ
สารสนเทศในระดับดี สารสนเทศในระดับดี สารสนเทศในระดับดี
และดีมาก
และดีมาก
และดีมาก
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๐
มีระบบสารสนเทศ
รองรับการ
ปฏิบัติงานดาน
วิศวกรรมงานทาง
ไมนอยกวา
รอยละ ๗๐
มีระบบสารสนเทศที่
มีขอมูลดาน
วิศวกรรมงานทาง
สําหรับผูบริหารใชงาน
ไดไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
ความพึงพอใจของ ความพึงพอใจของ ความพึงพอใจของ
ผูใชงานระบบ
ผูใชงานระบบ
ผูใชงานระบบ
สารสนเทศเพื่องาน สารสนเทศเพื่องาน สารสนเทศเพื่องาน
วิศวกรรมทางหลวง วิศวกรรมทางหลวง วิศวกรรมทางหลวง
อยูในระดับดีและดี อยูในระดับดีและดี อยูในระดับดีและดี
มากไมนอยกวา
มากไมนอยกวา
มากไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๐
๒๕๖๓
ผูใชงานมีความพึง
พอใจระบบ
สารสนเทศในระดับดี
และดีมาก
ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
มีระบบสารสนเทศ
รองรับการ
ปฏิบัติงานดาน
วิศวกรรมงานทาง
ไมนอยกวา
รอยละ ๗๕
มีระบบสารสนเทศที่
มีขอมูลดาน
วิศวกรรมงานทาง
สําหรับผูบริหารใชงาน
ไดไมนอยกวา
รอยละ ๘๕
ความพึงพอใจของ
ผูใชงานระบบ
สารสนเทศเพื่องาน
วิศวกรรมทางหลวง
อยูในระดับดีและดี
มากไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

หนา ๑๘

๒๕๖๔
ผูใชงานมีความพึง
พอใจระบบ
สารสนเทศในระดับดี
และดีมาก
ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
มีระบบสารสนเทศ
รองรับการ
ปฏิบัติงานดาน
วิศวกรรมงานทาง
ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
มีระบบสารสนเทศที่
มีขอมูลดาน
วิศวกรรมงานทาง
สําหรับผูบริหารใชงาน
ไดไมนอยกวา
รอยละ ๙๐
ความพึงพอใจของ
ผูใชงานระบบ
สารสนเทศเพื่องาน
วิศวกรรมทางหลวง
อยูในระดับดีและดี
มากไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

ยุทธศาสตรที่ ๕
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลดาน ICT

ยุทธศาสตรที่ ๔
เพิ่มขีดความสามารถและ
สรางมาตรฐานการใหบริการ
ดาน ICT

ยุทธศาสตร

๒. รอยละของผูบริหาร
กรมทางหลวงไดรับการ
พัฒนาดาน ICT

ตัวชี้วัด

ผลการประเมินอยูใน
ระดับดี ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐
ผูบริหาร
กรมทางหลวงไดรับ
การพัฒนาดาน ICT
รอยละ๑๐๐

ผลการประเมินอยูใน
ระดับดี ไมนอยกวา
รอยละ ๖๐
ผูบริหาร
กรมทางหลวงไดรับ
การพัฒนาดาน ICT
รอยละ๑๐๐

ผลการประเมินอยูใน
ระดับดี ไมนอยกวา
รอยละ ๗๐
ผูบริหาร
กรมทางหลวงไดรับ
การพัฒนาดาน ICT
รอยละ๑๐๐

เกณฑวัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๑. รอยละของขอมูลทีม่ ีการ
ขอมูลที่มี
ขอมูลที่มี
การจัดทํามาตรฐาน การจัดทํามาตรฐาน
จัดทํามาตรฐานมีการใช
มีการใชงานรวมกัน มีการใชงานรวมกัน
งานรวมกัน
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
รอยละ ๗๐
รอยละ ๘๐
๒. มีระบบสารสนเทศสําหรับ มีระบบสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศ
สําหรับการใหบริการ สําหรับการใหบริการ สําหรับการใหบริการ
การใหบริการประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
๑. รอยละของบุคลากรดาน
บุคลากร ดาน ICT บุคลากร ดาน ICT บุคลากร ดาน ICT
ของกรมทางหลวง
ของกรมทางหลวง
ของกรมทางหลวง
ICT ของกรมทางหลวง
ไดรับการประเมิน
ไดรับการประเมิน
ไดรับการประเมิน
ไดรับการประเมิน
ความสามารถตามตําแหนง ความสามารถตาม ความสามารถตาม
ความสามารถตาม
ตําแหนงรอยละ
ตําแหนงรอยละ
ตําแหนงรอยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
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ผลการประเมินอยูใน
ระดับดี ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
ผูบริหาร
กรมทางหลวงไดรับ
การพัฒนาดาน ICT
รอยละ๑๐๐

๒๕๖๓
ขอมูลที่มี
การจัดทํามาตรฐาน
มีการใชงานรวมกัน
ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐
มีระบบสารสนเทศ
สําหรับการใหบริการ
ประชาชน
บุคลากร ดาน ICT
ของกรมทางหลวง
ไดรับการประเมิน
ความสามารถตาม
ตําแหนงรอยละ
๑๐๐

หนา ๑๙

ผลการประเมินอยูใน
ระดับดี ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐
ผูบริหาร
กรมทางหลวงไดรับ
การพัฒนาดาน ICT
รอยละ๑๐๐

มีระบบสารสนเทศ
สําหรับการใหบริการ
ประชาชน
บุคลากร ดาน ICT
ของกรมทางหลวง
ไดรับการประเมิน
ความสามารถตาม
ตําแหนงรอยละ
๑๐๐

๒๕๖๔
ขอมูลที่มี
การจัดทํามาตรฐาน
มีการใชงานรวมกัน
รอยละ ๑๐๐

ยุทธศาสตร

๔. มีระบบสารสนเทศสําหรับ
การเรียนรูดวยตนเองผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส

๓. รอยละของบุคลากรทั่วไป
ของกรมทางหลวง
(Non-IT) ไดรับการพัฒนา
ดาน ICT

ตัวชี้วัด
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๒๕๖๐
มีการจัดฝกอบรม
ดาน ICT ใหกับ
บุคลากรทั่วไปของ
กรมทางหลวง
(Non IT) อยางนอย
๑ หลักสูตร
-

๒๕๖๑
มีการจัดฝกอบรม
ดาน ICT ใหกับ
บุคลากรทั่วไปของ
กรมทางหลวง
(Non IT) อยางนอย
๑ หลักสูตร
-

เกณฑวัด
๒๕๖๒
มีการจัดฝกอบรม
ดาน ICT ใหกับ
บุคลากรทั่วไปของ
กรมทางหลวง
(Non IT) อยางนอย
๑ หลักสูตร
๒๕๖๓
มีการจัดฝกอบรม
ดาน ICT ใหกับ
บุคลากรทั่วไปของ
กรมทางหลวง
(Non IT) อยางนอย
๑ หลักสูตร
มีระบบสารสนเทศ
สําหรับการเรียนรู
ดวยตนเองผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

หนา ๒๐

๒๕๖๔
มีการจัดฝกอบรม
ดาน ICT ใหกับ
บุคลากรทั่วไปของ
กรมทางหลวง (Non
IT) อยางนอย ๑
หลักสูตร
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บทที่ ๓
งบประมาณเพื่อการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔
แผนปฎิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวงฉบับนี้ มีโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๙๑ โครงการ
ในชวงป พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใชงบประมาณ ๑,๖๗๒,๗๐๔,๗๕๐ บาท (หนึ่งพันหกรอยเจ็ดสิบ สองลาน
เจ็ดแสนสี่พันเจ็ดรอยหาสิบ บาทถวน) เฉลี่ยประมาณปละ ๓๓๔,๕๔๐,๙๕๐ บาท (สามรอยสามสิบสี่ลาน
หาแสนสี่หมื่นเการอยหาสิบบาทถวน)
ยุทธศาสตรที่ ๑ เปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ใหรองรับภารกิจของกรมทางหลวงอยางมี
เสถียรภาพ เปนยุทธศาสตรที่มีการลงทุนมากที่สุด เนื่องจากเปนการปรับโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรั บ
Cloud Technology ซึ่งเปนเทคโนโลยีรวมสมัยที่มีประสิทธิภาพและสามารถใชทรัพยากรตางๆ รวมกันได
มากยิ่งขึ้น การลงทุนดาน ICT ที่มีมูลคาลําดับรองลงมา คือ การลงทุนในยุทธศาสตรที่ ๓ ที่เนนการพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวงสู Smart Highways เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมทางหลวงและการใหบริการกับภาคประชาชนมากขึ้น
สัดสวนงบประมาณตามยุทธศาสตร และรายป แสดงในรูปที่ ๓-๑ และ ๓-๒ ตามลําดับ ในสวนของตารางที่
๓-๑ แสดงถึงตัวเลขงบประมาณรวม งบประมาณรายยุทธศาสตรและรายป (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔)
๑๒%

๓%

ยุทธศาสตร ์ที ๑
ยุทธศาสตร ์ที ๒
ยุทธศาสตร ์ที ๓

๑๙%

๕๔%

ยุทธศาสตร ์ที ๔
ยุทธศาสตร ์ที ๕

๑๒%

รูปที่ ๓-๑ สัดสวนงบประมาณตามยุทธศาสตร
ปี ๒๕๖๐

๑๐%

ปี ๒๕๖๑

๘%

๓๕%

๑๐%

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔

๓๗%

รูปที่ ๓-๒ สัดสวนงบประมาณรายป (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔)
หนา ๒๑

ตารางที่ ๓-๑ การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง
ยุทธศาสตร
งบประมาณตอป
ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ยุทธศาสตรที่ ๑
๙๔,๙๑๗,๔๒๐ ๕๘,๑๕๓,๐๑๐ ๕๗,๒๔๓,๖๐๐ ๓๔๓,๐๓๙,๐๐๐
เสริมสรางประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐาน ICT
ยุทธศาสตรที่ ๒
๑,๐๘๒,๑๐๐
๕,๕๓๙,๑๐๑ ๖๑,๙๒๗,๐๐๐ ๓๙,๒๒๑,๒๓๕
เสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
ยุทธศาสตรที่ ๓
๔๒,๓๒๘,๔๕๐ ๔๐,๔๑๗,๗๖๙
๙,๗๐๕,๙๐๐ ๑๓๘,๐๒๒,๒๐๖
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง
สู (Smart Highways)
ยุทธศาสตรที่ ๔
๓๒,๖๘๙,๕๗๕ ๒๔,๙๐๒,๘๐๐ ๓๗,๙๔๗,๒๕๐ ๖๖,๒๗๓,๗๒๔
เพิ่มขีดความสามารถและสรางมาตรฐาน
การใหบริการดาน ICT
ยุทธศาสตรที่ ๕
- ๒๖,๔๗๐,๐๐๐
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดาน ICT
รวมงบประมาณตามป ๑๗๑,๐๑๗,๕๔๕ ๑๒๙,๐๑๒,๖๘๐ ๑๖๖,๘๒๓,๗๕๐ ๖๑๓,๐๒๖,๑๖๕
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๒๐๐,๖๑๒,๗๗๓
๓๑๖,๑๐๔,๑๕๖

๒๐๓,๒๘๙,๒๙๒

๔๒,๘๗๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๓๕๖,๔๗๕,๕๐๐
๙๒,๘๔๓,๓๓๗
๘๕,๖๒๙,๘๓๑

๔๑,๔๗๕,๙๔๓

๑๖,๔๐๐,๐๐๐

หนา ๒๒

๕๙๒,๘๒๔,๖๑๐ ๑,๖๗๒,๗๐๔,๗๕๐

รวมงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร
๙๐๙,๘๒๘,๕๓๐

บทสรุปผูบริหารแผนปฎิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔

บทที่ ๔
แผนพัฒนาบุคลากรและผูใชงานดาน ICT ของกรมทางหลวง
ในการปรับเปลี่ ยนองคกรไปสู การเป น องคกรดิจิ ทัล (Digital Organization) เพื่อให สอดคล องกั บ
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ที่มุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิ ทธิภาพการทํางานและ
การใหบริการ ทําใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาความรู
และทักษะของบุคลากรกรมทางหลวงในทุกระดับ ใหสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางรอบ
รู เทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลที่ประสบ
ความสําเร็จและยั่งยืน
๔.๑ การพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ
ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล จําเปนจะตองมี การพัฒนาความรูและทักษะดาน
ดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ เพื่อตอบสนองตอแนวคิดดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) จึงไดมีความรวมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการ
จัดทําโครงการจัดทําทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อกําหนดความรูและทักษะดาน
ดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนจัดทํากรอบการพัฒนาขาราชการและบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล ที่
สอดคลองกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และ ลักษณะงานของบุคคล โดยเปาหมายภายในป พ.ศ.
๒๕๖๔ คือ ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถปรับตัว มีทักษะและศักยภาพที่เหมาะสมในการดําเนิน
บทบาทที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล ดังแสดงในรูปที่ ๔-๑
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เปาหมายป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน
ทางดานเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น

ภาครัฐใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนและผูรับบริการ สรางความเทาเทียม และลดความเหลื่อมล้ํา
ภายในป พ.ศ.๒๕๖๔ ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถปรับตัว มีทักษะและศักยภาพที่เหมาะสม
ในการดําเนินบทบาทที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล
ผูบริหารระดับสูง เปนผูนําดานดิจิทัลภาครัฐที่กําหนดนโยบายและทิศทางขององคกร รวมถึงกระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดําเนินงาน/การใหบริการขององคกรใหมีความสอดคลองและทันสมัยดวยดิจิทัล เปนองคกรที่สรางสรรค
นวัตกรรม รวมทั้งมีการเชื่อมโยงขอมูลและการใหบริการระหวางหนวยงานภาครัฐ

ผูอํานวยการ

เปนผูบริหารการเปลี่ยนแปลงดา นดิจิทัลระดับองคกร ที่นํานโยบายและทิศทางองคกรมากําหนดเปนแนวทาง/
แผนการดําเนินการ รวมทั้งสื่อสาร/กํากับดูแลใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานหรือการใหบริการ
ขององคกรใหมีความทันสมัยและอยูในรูปแบบดิจิทลั มีการสรางสรรคนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให
มีการเชื่อมโยงขอมูลและการใหบริการระหวางหนวยงาน

ผูปฏิบัติงานดานวิชาการ

ผูปฏิบัติงานดานบริการ

ผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล

• เปนผูสนับสนุนการขับเคลื่อนการเปลีย่ นแปลง • เปนผูอํานวยความสะดวกดานดิจทิ ัล
• เปนผูปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององคกร
ดานดิจิทัล
ภาครัฐที่ใหบริการ ความชวยเหลือ หรือ ที่สามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
คําแนะนําในรูปแบบดิจิทัลที่สรางความ
มาสรางสรรค/ออกแบบระบบอัจฉริยะ
• คิด/วิเคราะห/สังเคราะหขอมูลเพื่อการ
ประทับใจใหแกประชาชน
ใหแกหนวยงาน ที่สามารถสนองตอบ
ตัดสินใจ
ความตองการในรูปแบบและชองทางที่
• สรางการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงองคกร • ใหขอมูลความตองการบริการ สรางหลากหลาย และสรางการเชื่อมโยง
• ระบุความตองการ สรางสรรค ออกแบบเพื่อ
สรรค ออกแบบและปรับปรุงบริการ
ระหวางหนวยงานดวยระบบดิจิทลั
เชื่อมโยง/บูรณาการ ขอมูลระหวางหนวยงาน
รวมถึงสนับสนุนการสรางความ
ในรูปแบบดิจทิ ัล
เชื่อมโยงการบริการขามหนวยงาน

ผูปฏิบัติงานทั่วไป

เปนผูปฏิบัติงานภาครัฐที่เ ทาทั นเทคโนโลยีดิจิทัล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโ ลยี และสามารถใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม ถูกตอง และปลอดภัย รวมทั้งสามารถเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและ
ผูอื่นอยางตอเนื่องดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

รูปที่ ๔-๑ บทบาทที่คาดหวังของขาราชการและบุคลากรภาครัฐในการปรับเปลี่ยนไปสูรัฐบาลดิจิทัล
๔.๒ แนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวง
การพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงในดาน ICT สามารถแบงกลุมบุคลากรออกเปน ๓ กลุม คือ
ผูบริหาร (ผูบริหารระดับสูงและผูอํานวยการ) บุคลากร ICT (ผูปฏิบัติงานดานเทคโลยีสารสนเทศ) และ
บุคลากรทั่วไป (ผูปฏิบัติงานดานวิชาการ ผูปฏิบัติงานดานบริการ และผูปฏิบัติงานทั่วไป) โดยแนวคิดการ
จัดหลักสูตรดาน ICT เพื่อพัฒนาบุคลากรในแตละกลุม ดังแสดงในรูปที่ ๔-๒
การเตรียมพรอมเพื่อปรับเปลี่ยนกรมทางหลวงไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลนั้น จะตองพัฒนาศักยภาพ
ดานดิจิทัลของบุคลากรกรมทางหลวงในระดับ ตางๆ ทั้งสวนกลางและภูมิภาค ดวยเหตุนี้ จึงตองมีการ
วางแผนฝกอบรม เชน การจัดหลักสูตรอบรม หรือสัมมนา เพื่อสรางความตระหนักรู และเพื่อเพิ่มพูนความรู
และทักษะดานดิจิทัลใหกับบุคลากร ถึงแมวาการจัดการฝกอบรมจะเปนหนาที่ของกองฝกอบรม แต เพื่อให
การบริหารจัดการการฝกอบรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรเปนการทํางานรวมกัน ของทั้ง ๓ หนวยงาน
ซึ่งประกอบดวย กองฝกอบรม กองการเจาหนาที่ และศูน ยเ ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถให คําปรึกษา แนะนําแนวทางการจั ดหลักสู ตรดานดิจิ ทัล ที่เหมาะสมในฐานะที่เ ปน
หน ว ยงานหลั กในการบริหารจัดการและดูแลระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ในส วนของ
กองการเจาหน าที่ เปนผูใหคําแนะนําเรื่องการจัดบุคลากรเขาอบรมให ส อดคล องกับภารกิจและระดับ
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ผูบริหาร
บุคลากร ICT
บุคลากรทั่วไป

ความรูทั่วไปเกีย่ วกับ ICT
ความมั่นคงปลอดภัยการใชงาน IT
กฎหมายเกี่ยวกับ ICT
การใชธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

ความสามารถของบุ ค ลากร ในส ว นของกองฝ ก อบรมทํ า หน า ที่ จั ด หลั ก สู ต รอบรม จั ด หาสื่ อ หรื อ เป น
ผูประสานงานตามความเหมาะสม
หลั ก สู ต รภายนอกที่ มุ ง เน น ในเรื่ อ งวิ สั ย ทั ศ น และองค
ความรูเพื่อการปรับองคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล ทั้งดาน
บริหารจัดการองคกรในยุคดิจิทัล และดานเทคโนโลยี
การเขาอบรมในหลักสูตรภายนอกตางๆ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ ใน
ปจจุบัน และแนวโนมของเทคโนโลยีในอนาคต
การใชงานโปรแกรมหรือระบบสําหรับปฏิบัติงาน, การใช
ง า น ฮ า ร ดแ วร แล ะอุ ป ก รณ เ คลื่ อ นที่ , ก า ร ใ ช ง าน
อินเทอรเน็ต, การใชงานเครือขายสังคมออนไลน ฯลฯ

รูปที่ ๔-๒ แนวคิดการจัดหลักสูตรทางดาน IT สําหรับบุคลากรกรมทางหลวง
๔.๒.๑ การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผูบริหาร
บทบาทของผูบริหารระดับสูง ในการปรับเปลี่ยนองคกรไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล คือ การ
เปนผูนําดานดิจิทัลที่กําหนดนโยบายและทิศทางขององค กร รวมถึงกระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดําเนินงานหรือการใหบริการขององคกรใหมีความสอดคลองและทันสมัยดวยดิจิทัล ใน
สวนของผูอํานวยการ จะตองเปนผูบริหารการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลระดับองคกร ที่นํานโยบายและ
ทิศทางองคกรมากําหนดเปนแผนดําเนินการ รวมทั้งสื่อสาร กํากับดูแลใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดําเนินงานขององคกรใหมีความทันสมัยและอยูในรูปแบบดิจิทัล
จากบทบาทดั ง กล า ว หลั ก สู ต รสํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร จึ ง ควรมุ ง เน น ในเรื่ อ งวิ สั ย ทั ศ น และ
องคความรูเพื่อการปรับองคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล รวมถึงการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการ
บริหารจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาจแบงเปนกลุมหลักสูตร ๒ กลุมหลัก คือ การ
บริหารจัดการองคกรในยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ ตัวอยางหลักสูตร ดังแสดงใน
รูปที่ ๔-๓
การบริหารจัดการองคกรในยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
ธรรมาภิบาลดิจิทัล

การวางแผนกลยุทธทาง
ดิจิทัล

การกําหนดนโยบายและการ
บริหารดิจิทัลสําหรับ
ผูบริหาร

การปรับเปลีย่ นสูองคกรดิจิทัลและ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศนไอซีทีกับการ
พัฒนาองคกร

การบริหารความเสีย่ งดิจิทัล

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
สําหรับผูบริหารระดับสูง

เศรษฐกิจดิจิทัล
สําหรับผูบริหาร

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร

การบริหารจัดการและการ
ใชประโยชนจากขอมูล
ดิจิทัลสําหรับผูบริหาร

สถาปตยกรรมองคกร
สําหรับผูบริหาร

การบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศและความมั่นคง
ไซเบอร

การใชเครื่องมือดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร

กฎหมายดิจิทัล

แนวโนมเทคโนโลยียุคใหม
เพื่อการบริหารราชการใน
ยุคดิจิทัล

รูปที่ ๔-๓ ตัวอยางหลักสูตรดาน ICT สําหรับผูบริหาร
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๔.๒.๒ การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับบุคลากรทั่วไป
บทบาทของข า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ ทั่ ว ไปซึ่ ง เป น ผู ใ ช ง าน ICT นั้ น ต อ งเป น
ผูปฏิบัติงานภาครัฐที่เทาทันเทคโนโลยีดิจิทัล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถ
ใชประโยชนจากเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม ถูกตอง และปลอดภัย รวมทั้งสามารถเรียนรูเพื่อพัฒนา
ตนเองและผูอื่นอยางตอเนื่องดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น หลักสูตรอบรมและสัมมนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับบุคลากรผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น นอกจาก
การฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานแลว ควรมุงเนนในการพัฒนา
ทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะดานการควบคุม และปฏิบัติตามกฎหมาย
นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดานดิจิทัล หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนา ควรครอบคลุม
ประเด็นตางๆ ดังแสดงในรูปที่ ๔-๔
การรักษาความปลอดภัยการใชงาน ICT
-ความรูพื้นฐานเรื่องความมั่นคงปลอดภัย
-ภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ
-การปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย
-การปองกันและจัดการภัยคุกคามของขอมูล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โปรแกรม และอุ ป กรณ
คอมพิวเตอร

การใชงาน ICT สนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงาน
-การใชงานโปรแกรมหรือ
ระบบงานเฉพาะสําหรับการ
ปฏิบัติงาน
-การทํางานรวมกันแบบออนไลน
-การใชงานฮารดแวรและ
อุปกรณเคลื่อนที่
-การใชงานอินเทอรเน็ต

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช
งาน ICT
-ความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของ
กั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร
-พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
-พระราชบัญญัตวิ าดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
-พระราชบัญญัตวิ าดวยการ
กระทําผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร

การใชงาน ICT
สนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงาน

การรักษาความ
ปลอดภัยการใช
งาน ICT

บุคลากร
ในยุคดิจิทัล
กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการ
ใชงาน ICT

ความรูทั่วไปเกีย่ วกับ ICT

ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับ ICT

การใชงานสื่อ
ดิจิทัลและ
เครือขายสังคม
ออนไลน

-ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ ICT
-แ น ว โ น ม ( Trend) แ ล ะ ก าร
เปลี่ยนแปลงทาง ICT
-ความสําคัญของการใช ICT เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
-การสรา งความตระหนัก รูแ ละ
การปรับตัวสูรัฐบาลดิจิทัล

การใชงานสื่อดิจิทัลและเครือขายสังคม
ออนไลน
-การใช สื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า งาน
อยางมีประสิทธิภาพ
-การสื่อสารองคกรผานการใชงานสื่อดิจิทัล
-การรู เ ท า ทั น ข อ มู ล เท็ จ ในเครื อ ข า ยสั ง คม
ออนไลน
-การใชเครือขายสังคมออนไลนอยางถูกตอง
ตามหลักความปลอดภัย

รูปที่ ๔-๔ ตัวอยางหัวขอหลักสูตรการสัมมนา/ฝกอบรม สําหรับบุคลากรผูใชงาน ICT

หนา ๒๖
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๔.๒.๓ การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับบุคลากร ICT
บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําหนาที่บริหารจัดการ สนับสนุนการใชงาน และ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําเปนตองไดรับการสงเสริมเพื่อพัฒนาใหมี
ศักยภาพ สามารถเรียนรูและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สามารถรองรับภาระงานและระบบงานสารสนเทศที่มีจํานวนมากและมีความซับ ซอน
ที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งตองสามารถเลือกเทคโนโลยีที่สามารถสนองตอบความตองการและภารกิจของ
หนวยงานไดอยางเหมาะสม
เพื่อให การพัฒ นาบุ คลากรของศู น ย เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสอดรั บ กับภารกิ จ ตลอดจน
สามารถบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหบรรลุเปาหมาย
ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศควรกํ า หนดแผนพั ฒ นาความสามารถบุ ค ลากรของศู น ย เ ทคโนโลยี
สารสนเทศรายบุคคล และกําหนดหลักสูตรฝกอบรมเปนระบบอยางตอเนื่อง ตามภารกิจและหนาที่
ความรับผิดชอบ หลักสูตรควรมีทั้งหลักสูตรเชิงลึกดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภารกิจในปจจุบัน รวมไป
ถึงหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมที่นาจะเปนประโยชนตอองคกร เชน Big Data Management,
Data Analytics, ภั ย คุ ก คามใหม ๆ ต อ ระบบ ICT เทคนิ ค สมั ย ใหม ใ นการตรวจจั บ และป อ งกั น
ภัยคุกคาม เปนตน
เพื่อเตรียมพรอมรับการปรับเขาสูการเปนองคกรดิจิทัล ควรมี การเตรียมพัฒนาบุคลากร
ที่สามารถดูแลระบบ ICT ขั้นพื้นฐานใหกับหนวยงานภูมิภาค ประจําอยูในแตละแขวงทางหลวง หรือ
อยางนอยในทุกสํานักงานทางหลวง โดยจะตองมีการฝกอบรมเพื่อใหมีความรูความเขาใจในระบบ
เครือขาย และระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงที่เพียงพอตอการควบคุมดูแลและแกไขปญหา
เบื้องตน เพื่อใหระบบสามารถรองรับการทํางานไดอยางราบรื่น
กรณี ที่ มี ข อ จํ า กั ด ในการเพิ่ ม กรอบอั ต รากํ า ลั ง บุ ค ลากรด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารในหนวยงานภูมิภาค กรมทางหลวงอาจใช ๒ แนวทางรวมกันในการบริหารจัดการ โดย
พิจารณาจากปจจัยเรื่องปริมาณของปญหาดานไอทีและบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตอความคุมคาของ
การจัดจางบุคลากร ในกรณีที่เขตนั้นๆ มีปญหาดานไอทีในระดับที่สามารถดูแลและสนับสนุนไดดวย
บุคลากรจํานวนไมมากนัก กรมทางหลวงสามารถใชวิธีการจัดสรรตําแหนงบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจําในระดับเขตใหเพียงพอตอการดูแลหนวยงานในพื้นที่ แตหากใน
กรณีที่เขตนั้นๆ ครอบคลุมพื้นที่กวาง และมีปญหาดานไอทีคอนขางบอย กรมทางหลวงอาจพิจารณา
การจั ด จ า งบริ ษั ท เข า มารั บ หน า ที่ IT Support ครอบคลุ ม ในระดั บ เขต โดยมี ศู น ย เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนผูดูแลและใหการสนับสนุนในการพิจารณาคุณสมบัติ กําหนดกรอบความรับผิดชอบ
รวมทั้งประสานงานและใหขอมูลระบบสารสนเทศตางๆ
๔.๓ การพัฒนาระบบจัดการการเรียนรู
เนื่องจากกรมทางหลวงเปนหนวยงานขนาดใหญ มีบุคลากรเปนจํานวนมากปฏิบัติงานอยูทั่วประเทศ
ทําใหการจัดอบรมที่สวนกลางใหกับบุคลากรอาจไมสามารถทําไดอยางสะดวกและทั่วถึง ดวยเหตุนี้ จึงควร
พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถอํานวยความสะดวกใหบุคลากรสามารถเรียนรูหรือพัฒนาศักยภาพผาน
การเรียนหลักสูตรตางๆ ไดดวยตัวเองผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งจะชวยลดเวลาและคาใชจายในการ
เดินทางมาอบรมที่สวนกลาง โดยระบบดังกลาว ควรอยูในรูปแบบของระบบจัดการการเรียนรู (Learning
Management System: LMS) ซึ่งเปนซอฟตแวรที่ทําหนาที่บริหารการจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ผานเว็บ ประกอบดวยเครื่องมืออํานวยความสะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน ผูดูแลระบบ โดยที่ผูสอนสามารถ
หนา ๒๗
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นําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซตรายวิชาตามที่ระบบจัดไวให บริหารจัดการเรื่องการมอบหมายงานและ
การสงงาน ประเมินผลผูเรียนผานการสอบ ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมตางๆ ไดผาน
เว็บ ผูสอนและผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารผานทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไวให นอกจากนั้น ระบบ
ยั งมีการบริหารจัดการข อ มูล ของผู เ รียนไว เพื่อให สามารถนํ า ไปวิเ คราะห ติดตามความกา วหน า และ
ประเมินผล รวมถึงวางแผนการพัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ

หนา ๒๘
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บทที่ ๕
ขอเสนอแนะ
ปจจุบันระบบสารสนเทศและฐานขอมูลที่ใช งานในกรมทางหลวงกระจายอยูตามหนวยงานตางๆ และ
มีบางสวนอยูบนเครื่องแมขายของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะเชนนี้ ทําใหมีจุดออนทางดานความ
มั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอรเพราะแตละหนวยงานมีมาตรการปองกันขอมูลที่แตกตางกัน การสํารอง
ขอมูลขาดความคลองตัวและเปนอุปสรรคเนื่องจากการกระจายตัวของฐานขอมูล ทําใหการบริหารจัดการ
และการให บ ริ ก ารในภาพรวมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม ดี เ ท า ที่ ค วร เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศและ
ฐานขอมูลของกรมทางหลวงเปนไปไดอยางสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงควรปรับเปลี่ยนใหมีการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมศูนยซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยีคลาวด (Cloud Technology) ซึง่
ประกอบดวยคลาวดหลัก ๒ ประเภทคือ Cloud Computing และ Database Cloud
คลาวดทั้งสองประเภทนี้ เปนพื้นฐานเทคโนโลยีคลาวดที่จําเปนในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
แบบรวมศูนย โดยแอพลิเคชั่นทํางานอยูบน Cloud Computing และฐานขอมูลทํางานอยูบน Database
Cloud โดยคลาวดทั้งสองประเภทถูกติดตั้งภายในศูนยขอมูลที่ดูแลโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะ
เชนนี้ทําใหแตละหนวยงานดูแลเฉพาะซอฟตแวรของตนเองเทานั้น ในกรณีที่ตองการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ใหมก็สามารถนํามาติดตั้งบนคลาวดที่ดูแลโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสวนของการสํา รองขอมูล ก็
สามารถทําไดโดยงายเพราะขอมูลของทุกหนวยงานถูกเก็บอยูบน Database Cloud โดยศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศจะทําการสํ ารองขอมูล ทั้งหมดไปเก็บไวที่ศูน ยขอมูลสํ ารอง (Disaster Recovery: DR) ของ
กรมทางหลวงซึ่งทําใหแตละหนวยงานมีความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้เทคโนโลยีคลาวดยังสามารถรองรับ
การให บ ริการ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ซึ่ง จะชว ยลดการสู ญหายและความเสี ยหายของ
ขอมูลที่เกิดจากการปฎิบิงานโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายของบุคลากรกรมทางหลวง เนื่องจาก VDI จะ
ทําการสํารองขอมูลเครื่องลูกขายแบบรวมศูนย และชวยใหบุคลากรของกรมทางหลวงทํางานนอกสถานที่ได
เพียงทําการ Login เขาใชงานระบบ ผานเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายใดก็ได ก็จะไดขอมูลและทรัพยากร
ทุกอยางเหมือนกับการปฏิบัติงานบนเครื่องคอมพิวเตอรของตน กรมทางหลวงจะนําเทคโนโลยี VDI มาใช
โดยกําหนดแผนการดําเนินงานไวภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยกรมทางหลวงจําเปนตองพัฒนาศูนยขอมูลหลัก (Data
Center) ใหมีมาตรฐานในระดับสากลเพื่อรองรับเทคโนโลยีคลาวด และวางแผนมุงสูการรับรองมาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัย ISO 27000
๕.๑ การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงนั้น ดําเนินการโดยศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยดําเนินการอยูภายใตรองอธิบดีฝายวิชาการ นอกจากนี้การดําเนินการตางๆ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมทางหลวงยังตองปฏิบัติตามภารกิจที่กระทรวงคมนาคม หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง เปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงรวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง
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๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา หรือฝกอบรมการใช
คอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม
๔) ปฏิบัติงานร ว มกับ หรื อสนับ สนุ น การปฏิ บั ติง านของหน ว ยงานอื่น ที่เ กี่ยวข องหรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
เพื่อใหระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงเปนที่ยอมรับและเชื่อถือได อีกมาตรการหนึ่งที่สําคัญในการ
บริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศคื อ การพั ฒ นาไปสู อ งค ก รธรรมาภิ บ าลเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Governance Enterprise Information Technology: GEIT) แตเนื่องจากกรมทางหลวงเปนองคกรใหญ
การพัฒนาไปสู GEIT จึงเปนเรื่องที่ตองพัฒนาอยางตอเนื่องและสิ่งสําคัญที่จะตองกําหนดใหชัดเจนคือการมี
คณะกรรมการกํากับและขับเคลื่ อนเทคโนโลยี สารสนเทศกรมทางหลวง และคณะกรรมการกํากั บและ
ขับเคลื่อนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกรมทางหลวง
ทั้งนี้ เพื่อใหการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง สามารถดําเนินการพัฒนาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ จึงเสนอแนะใหมีโครงสรางคณะกรรมการบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง
ดังในรูปที่ ๕-๑
ผูบู ริหารสูงู สุดุ ขององคกร
(Chief Executive Officer : CEO)
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief
Information Officer : CIO)
คณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT steering committee)

คณะกรรมการดานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Systems)

คณะกรรมการในการกํากับดูแลให
การคัดเลือกระบบ Enterprise
Resource Planning (ERP)

คณะกรรมการภูมิสารสนเทศ (GIS)

รูปที่ ๕-๑ โครงสรางคณะกรรมการบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง
กรมทางหลวงมีลั กษณะการบริห ารจั ด การเหมือ นกัน กับ หนว ยงานของรั ฐ ทั่ว ไปคื อ มี การกํ า หนด
ตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง (Chief of Information Officer: CIO) เพื่ อ ทํ า หน า ที่
บริหารจัดการ กํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหทุกหนวยงาน
แตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจํากระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ
เพื่อสนับสนุนการทํางานของ CIO ใหมีความรัดกุมรอบคอบและมีทิศทางที่ชัดเจน จึง ควรมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงเพื่อชวยบริหารจัดการและ
ผลักดันการดําเนินงานตางๆ โดยมีผูบริหารระดับสูง เชน รองอธิบดีฝายวิชาการ ทําหนาที่เปนประธาน
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คณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีอธิบดีกรมทางหลวงเปน
ที่ปรึกษาโดยคณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT steering committee)
มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๑) กําหนดแผนพัฒนา นโยบาย ทิศทางและมาตรการ เกี่ยวกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมทางหลวง เพื่อเปนกลไก สงเสริม สนับสนุน การดําเนินการตามภารกิจหลั กและ
ภารกิจดานอื่นของกรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒) ให ความเห็ นชอบ เสนอแนะ เกี่ย วกับ แผนงาน/โครงการ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
กรมทางหลวง รวมถึงการลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ
๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควรเพื่อการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน การมีและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง
๔) ใหความเห็นชอบและเสนอแนะในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมทางหลวงใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
กรมทางหลวงควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลกลุมงานเฉพาะกิจ ที่พิจารณาแลว เห็นวามี
ความสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม โดยบุคคลที่จะเขามาเปนคณะกรรมการนั้น จะตอง
มีความรู ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญในกลุมงานนั้นเปนอยางมาก โดยเบื้องตนไดพิจารณาลักษณะ
งานที่จะเกิดขึ้นในป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จึงเสนอวากรมทางหลวงควรมีคณะกรรมการดานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการในการกํากับดูแลใหการคัด เลือกระบบ Enterprise Resource
Planning (ERP) และคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ (GIS) เปนตน

หนา ๓๑

