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2. ผลงานที่จะส่งประเมิน 

 ๑)   ชื่อผลงาน  
 ๑.1) ผลงานลําดับที ่1 : การบริหารจัดการและพัฒนาการให้บรกิารข้อมูลข่าวสารทาง 
    เว็บไซต์กรมทางหลวง 
 ๑.๒)  ผลงานลําดับที ่๒ : การบริหารจัดการและพัฒนาระบบภูมิศาสตรสารสนเทศเพ่ือ 
    งานบริการของกรมทางหลวง 
 ๑.๓)   ผลงานลําดับที่ ๓ : การวางแผน ควบคุมและดําเนนิการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 2)  ระยะเวลาที่ดําเนินการ 
 2.1) ผลงานลําดับที ่1 :  เมษายน 255๘ ถึง กรกฎาคม 2560 
 2.๒)  ผลงานลําดับที ่๒ :  มิถุนายน 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 
 ๒.๓)  ผลงานลําดับที่ ๓ :  พฤษภาคม 2557 ถึง สิงหาคม 2560 

 3)  สัดส่วนในการดําเนินการเกี่ยวกับผลงาน 
 3.1)  ตนเองปฏบิัติ 
  - ผลงานลําดับท่ี 1 : 100%  
  - ผลงานลําดับท่ี 2 : 100% 
  - ผลงานลําดับท่ี ๓ : 100% 
 3.2)  ผู้ร่วมจัดทําผลงานปฏบิัติ 
  - ผลงานลําดับท่ี 1  (๑) ………….........…………………………………………………………… 
    (๒) ………………………………….........…………………………………… 
  - ผลงานลําดับท่ี ๒  (๑) ………………………………………………….........…………………… 
    (๒) ………………………………………………………………….........…… 
  - ผลงานลําดับท่ี ๓  
    (๑) ………………………………………………….........…………………… 
    (๒) ………………………………………………………………….........…… 

 

 ๔) ข้อเสนอแนวความคิด/วิธกีารเพื่อพฒันางานหรือปรับปรุงงานใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึน้  
 เรื่อง การพัฒนาข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐานท่ีใช้งานร่วมกัน สําหรับกรมทาหลวง 
 
 

 



แบบเสนอเค้าโครงเร่ืองโดยสรุปของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ชื่อผลงานลําดับที่ ๑  การบรหิารจัดการและพฒันาการใหบ้รกิารข้อมูลข่าวสารทาง 
 เว็บไซต์กรมทางหลวง 

1) สรุปสาระสําคัญโดยย่อ 

 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐต้องพัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารสําหรับผู้ใช้บริการทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐจึงถือเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์นี้และหน่วยงานภาครัฐจําเป็น  
ต้องพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website 
Standard)” ที่สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้กําหนดขึ้น ซ่ึงครอบคลุมถึงองค์ประกอบของ  
เนื้อหาเว็บไซต์ (Contents) คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี (Recommended Features) รวมถึง
แนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) เป็นการยกระดับการพัฒนา  
e-Government ให้ก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป โดยคํานึงถึงหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
นําไปสู่การพัฒนาเว็บไซต์ท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Web Accessibility)  ซ่ึงเป็นหลักการในการพัฒนา
เว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยผู้ใช้ใด ๆ โดยอุปกรณ์ใด ๆ ไม่มีข้อจํากัดด้านความ
พิการทางร่างกาย เช่น ความพิการในด้านการมองเห็นหรือการได้ยิน 

 การดําเนินงานครั้งนี้จึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์  
กรมทางหลวง ให้มีความทันสมัย สามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร ท้ังในด้านความสวยงาม 
ความทันสมัยของข้อมูล ความรวดเร็วในการใช้งานและการค้นหาข้อมูล ใช้งานง่าย รองรับการ
ให้บริการอย่างน้อย 2 ภาษา คือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เย่ียมชม 
โดยเว็บไซต์ท่ีถูกพัฒนาใหม่นี้จะถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ทุกคนเข้าถึง
เว็บไซต์ได้ ตามแนวทางการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน WCAG 2.0 (Web Content 
Accessibility Guidelines Version 2.0) และรองรับกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการ
สาธารณะ สําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ภาครัฐได้ตระหนักถึงปัญหาในการเข้าถึง
เว็บไซต์ของผู้ด้อยโอกาส ประเภทคนพิการทางสายตา ตาบอด สายตาเลือนรางและอ่ืนๆ เช่น ฟังก์ช่ัน
การลด/ขยาย ขนาดตัวอักษร ฟังก์ช่ันการปรับสีพ้ืนหลังของการแสดงผลในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานท่ีบกพร่องทางการมองเห็น (สายตาเลือนราง ตาบอดสี) ควบคู่ไป
กับมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard) ของสํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)  ท้ังนี้ ก็เพ่ือบริการและอํานวยความสะดวก  
ท้ังแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ได้มีการออกแบบระบบเพ่ือ
รองรับการทํางานของเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงสําหรับการนําเข้าข้อมูล ข่าวสารเข้าระบบ โดยได้
ออกแบบระบบเว็บไซต์ Accessibility เป็น 3 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบเว็บไซต์กลางกรมทางหลวง 
ระบบเว็บไซต์  ส่วนภูมิภาคและระบบประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง โดยทั้ง 3 ระบบดังกล่าวจะออกแบบเป็น 
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อิสระต่อกัน    แต่มีการเช่ือมโยงรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ท้ังนี้ เพ่ือความเสถียรภาพของการทํางาน
ของระบบ และความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบเว็บไซต ์Accessibility 

  
การบริหารจัดการระบบเว็บไซต์จะต้องดําเนินการภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์  กรมทางหลวง

และนโยบายของผู้บริหารกรมทางหลวง ตลอดจนสามารถสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ แผนงาน 
และนโยบายต่าง ๆ ดังนี้  

 แผนแม่บทไอซีทีประเทศไทย มุ่งเน้นให้ความสําคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

(1) เพ่ือพัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professional)  
(2) เพ่ือสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

เน้นความมีเอกภาพ การบูรณาการ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง  

(3) เพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพ่ิมคุณค่า (Value Creation) ของ
สินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(4) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปัจเจกบุคคลโดยการเข้าถึงและ  
ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ  

(5) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

 แผนแม่บทไอซีทีกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ ๔ (ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ได้กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์สําคัญท่ีเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนกระทรวงคมนาคม มุ่งสู่การขนส่งที่ย่ังยืน ซ่ึงได้แก่ การพัฒนา
ทุนมนุษย์ด้านไอซีที, การสร้างธรรมาภิบาลด้วย ICT แบบบูรณาการ, การพัฒนาบรกิารอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือมุ่งสู่ 
M-MOT Service U-MOT Service และ Open Government  รวมทั้งการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับ
องค์กรแห่งอนาคต 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศใช้โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระทําประการใดท่ี ๆ  ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางาน  
ตามคําสั่งท่ีกําหนดไว้หรือทําให้การทํางานผิดพลาดไปจากคําสั่งท่ีกําหนดไว้ หรือ  ใช้วิธีการใด ๆ  เข้าล่วงรู้

 
 
 
 
WCAG 2.0

ระบบ
เว็บไซต์
กรมทาง

ระบบเว็บไซต์
ส่วนภูมิภาค 

ระบบ
ประกาศจัด

จ้าง 

ข้อมูล
ประกาศ
ทั้งหมด 

ข้อมูล
บางส่วน 

ข้อมูล
ประกาศ
หน่วยงาน 
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ข้อมูล แก้ไข หรือทําลายข้อมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบหรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร อันจะก่อให้เกิดความเสียหายกระทบ 
กระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน  

 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
ได้บัญญัติขึ้นใช้บังคับกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐกับประชาชน แต่ไม่ใช้กับการประสานงานบริการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง โดยกําหนดให้หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการอ่ืนใดของรัฐ ท่ีมีภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาการออก
ใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญา
บัตรตามกฎหมายหรือกฎ หน่วยงานของรัฐนั้นโดยผู้อนุญาตตามกฎหมายจะต้องดําเนินการจัดทําคู่มือสําหรับ
ประชาชนทุกงานบริการ ยกเว้นแต่เรื่องที่ไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ หน่วยงาน
ของรัฐนั้นจะต้องปิดประกาศคู่มือสําหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ท่ีกําหนดให้ย่ืนคําขออนุญาตในเรื่องนั้น ๆ  
และเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  

 กฎกระทรวง ว่าด้วยเร่ืองการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสาธารณะ สําหรับคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. 
 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :  

E-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : E-Bidding 
 )พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน 
 ออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบเว็บไซต์ท่ีทุกคนเข้าถึงได้ WCAG 2.0  

Web Accessibility เว็บไซต์ที่พัฒนาขึน้เพ่ือรองรับการใช้งานไม่ว่าจะเปน็คนปกติ คน 
พิการ อาทิ คนตาบอด สายตาเลือนราง หหูนวก เปน็ต้น ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่า 
เทียมกัน ดังนัน้ผู้ออกแบบเว็บไซต์ต้องคํานงึถึงข้อจํากัดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้พิการ เข่น  

คนตาบอดไม่สามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจากไม่สามารถ 
มองเห็นการแสดงผลต่างๆ จึงมีความจําเป็นต้องใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader) ซ่ึงเปน็
เสมือนตาและปากให้กบัคนตาบอด โดยโปรแกรมอ่านหนา้จอจะทําหน้าท่ีอ่านและออกเสียงข้อความ
ท่ีถูกนํามาแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้คนตาบอดทราบถึงข้อมูลผา่นทางเสียงท่ีโปรแกรมอ่าน
หน้าจออ่านให้ฟัง หากแต่โปรแกรมอ่านหนา้จอจะไม่สามารถอ่านข้อความได้อย่างครบถ้วน หากไม่ได้
มีการออกแบบเว็บไซต์ รวมถึงส่วนท่ีใช้ในการควบคุม Navigator และจุดเช่ือมโยง (Link) ต่างๆ ให้
รองรบัการทํางานของโปรแกรมอ่านหน้าจอ เพ่ือให้คนตาบอดรับทราบข้อมูลบนเว็บไซต์ได้อย่างเป็น



  4 
 
 

ลําดับ และไม่สับสนต่อข้อมูลท่ีได้รับ 
คนหูหนวกจําเปน็ต้องใช้ภาษาในการอธิบายข้อความที่ไม่ซับซ้อนและหากมีการ

นําเสนอข้อมูลเสียง จําเป็นต้องมีคําบรรยายเสียง (Sub Title) หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่แสดงภาษามือ 
เพ่ือให้คนหูหนวกทราบและเข้าใจถึงข้อมูลเสียงท่ีถูกนําเสนอ ดังนัน้ หากผู้พัฒนาเว็บไซต์จําเป็นต้อง
นําเสนอข้อมูลท่ีเปน็เสียงผ่านเว็บไซต์ต้องคํานงึถึงหลักการดังท่ีกล่าวมาแล้วด้วย 

ผู้พิการทางร่างกาย (บางประเภท) หรือผู้พิการซํ้าซ้อน จะพบปัญหาการใช้งาน 
คอมพิวเตอร์ในส่วนของการสั่งการทํางานของคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด เนื่องจากไม่สามารถควบคุมหรือ
สั่งการทํางานผ่านเมาส์ คีย์บอร์ด หรือ Navigator ได้ หรือหากทําใดๆ ก็ไม่สะดวกนัก ดังนัน้การ
ออกแบบเว็บไซต์จะต้องคํานงึถึงโครงสร้างเว็บไซต์ให้สามารถควบคุมและสัง่การคอมพิวเตอร์ได้โดย
ไม่จําเป็นต้องใช้เมาส์หรือต้องออกแบบให้รองรับการใช้งานอุปกรณ์ควบคมุหรือสั่งการคอมพิวเตอร์
ประเภทอ่ืนๆ ด้วย 

จากเหตุผลดังท่ีได้ยกตัวอย่างมาข้างต้น เห็นได้ว่าผู้พัฒนาเว็บไซต์ท่ีทุกคนเข้าถงึได้ 
จําเปน็ต้องทราบถึงข้อจํากัดของคนพิการในการเข้าถงึข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ ดังนัน้การออกแบบและ
ข้อมูลที่เหมาะสมตามข้อจํากัดทางความพิการของผู้ใช้จึงเปน็สิง่สําคัญอย่างย่ิง ซ่ึงแตกต่างจากการ
ออกแบบเว็บไซต์ธรรมดา ซ่ึงผู้พัฒนาเว็บไซต์ ไม่จําเป็นต้องคํานงึถงึข้อกําหนดหรอืข้อจํากัดของผู้
พิการ ดังนั้นผูพั้ฒนาเว็บไซต์จําเปน็ต้องตระหนักถงึสทิธิของคนพิการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ต้อง
คิดว่าเป็นสิทธิของคนพิการท่ีพึงจะได้รบัโดยชอบธรรม   
 

 ออกแบบระบบเพ่ือรองรบัการใช้งานของเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวง 

ระบบเว็บไซต์ที่พัฒนาปรบัปรุงใหม่นี้ นอกจากจะดําเนินการตามมาตรฐาน Web  
Accessibility เพ่ือรองรับการใช้งานแก่คนท่ัวไป และคนพิการบางส่วนแล้ว ยังต้องคํานงึถึงด้านการ
บริหารจัดการในภาพรวมของระบบที่เกี่ยวข้องกบัผู้รบัผิดชอบท้ังเจ้าหนา้ท่ีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในการนําข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์กรมทางหลวง เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสอบ ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง 
เปน็ต้น  

ในการออกแบบระบบเว็บไซต์ Accessibility ได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ 
ระบบให้มีการยืดหยุ่น ตอบโจทย์ท้ังผู้ใช้งานและผู้เข้าชมได้ดีย่ิงขึ้น โดยได้ออกแบบระบบออกเป็น 3 
ระบบย่อย ได้แก่ ระบบเว็บไซต์กรมทางหลวง ระบบเว็บไซต์หน่วยงานส่วนภูมิภาค และระบบ
ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง ทั้ง 3 ระบบ จะมีความเป็นอิสระต่อกัน มีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรอย่าง
ชัดเจน มีพ้ืนท่ีสําหรบัประมวลผลและฐานข้อมูลแยกออกจากกัน แต่จะเช่ือมโยงข้อมูลบางอย่างเข้า
ด้วยกัน เช่น  

การนําข้อมูลประกาศจัดจ้างเผยแพร่ต้องนําลงในส่วนของระบบจัดซ้ือจัดจ้าง และจะ 
ปรากฎเผยแพร่ท้ังเว็บไซต์กรมทางหลวงและเว็บไซต์หน่วยงานส่วนภูมิภาคท่ีเปน็เจ้าของประกาศนัน้ 
ทําให้เจ้าหน้าท่ีไม่ต้องลงประกาศถงึ 2 ครั้ง อย่างที่เคยเปน็  

การนําข้อมูลขา่วสอบพนักงานราชการของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ลงบนเว็บไซต์ของ 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ข้อมูลจะปรากฏท้ังบนหน้าเว็บไซต์กรมทางหลวงและเว็บไซตข์องหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคเจ้าของประกาศด้วยเช่นกัน 

จากตัวอย่างการทํางานของระบบจะเหน็ว่าระบบมีความซับซ้อนท้ังทางดา้นเทคนิคและ 
ลําดับการเข้าถงึข้อมูล ผู้ออกแบบระบบจึงต้องตระหนักถงึการบริหารจัดการทรัพยากรด้านซอฟแวร์ 
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ฮาร์แวร์และเครือข่ายท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการ 
การบริหารให้เว็บไซต์ต้องให้บริการอย่างต่อเนื่องและต้องพัฒนาให้ทันกับความก้าวหน้าทาง 

เทคโนโลยีอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นงานที่มีขอบเขตการดําเนินงานที่กว้างขวางมากขึ้น โดยต้องบริหารจัดการ
เว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลข้อมูลเนื้อหาที่มีแนวโน้มหลากหลายมากขึ้น มีขั้นตอนและวิธีการท่ีซับซ้อน
มากขึ้น  มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายมากข้ึนและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามกรอบนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา แนวทางการประเมินและแนวทางปฏิบัติ ต่างๆ  รวมท้ังมีการประสานงานความร่วมมือกับหลาย
หน่วยงานท้ังในระดับกรม ระดับกระทรวง และระดับประเทศ  จึงจําเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการวางแผนดําเนินการ การ
บริหารจัดการ การวิเคราะห์และตรวจสอบระบบ การสรุปและนําเสนอข้อมูล การควบคุมและดูแล การให้
คําปรึกษาแนะนาํและการถ่ายทอดความรู้ การประสานความร่วมมือ การแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
มาก เช่น ปัญหาในการตรวจสอบ คัดกรองและเรียงลําดับความสําคัญของข้อมูลท่ีจะเผยแพร่, ปัญหาจากการ
ควบคุมและกําหนดสิทธ์ิผู้ใช้งาน  เป็นต้น ตลอดจนใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการคิดริเริ่มพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกําหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ ท้ังนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบเว็บไซต์  
กรมทางหลวงมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมากที่สุด มีความทันสมัย สามารถ
ทํางานได้อย่างต่อเนื่องและสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓) ประโยชนท่ี์หน่วยงานไดร้ับ 
3.1)   เว็บไซต์กรมทางหลวงมีการพัฒนาให้มีความทันสมัย ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี รองรับการ

นําเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีน่าสนใจ และทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
3.2)   การบริการข้อมูล ข่าวสารผ่านทางเวบ็ไซต์กรมทางหลวงเปน็ไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

(Government Website Standard 
3.3)   การบริหารจัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเนื้อหาและการ

ให้บริการท่ัวถงึผู้ใช้งานทุกกลุ่ม 
3.4)   ประหยัดทรพัยากรในการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานส่วนภูมิภาคของผู้ดูแลระบบและงา่ยต่อ

การบํารุงรักษาเว็บไซต์ จึงช่วยให้ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถดูแลและปรบัปรงุเว็บไซต์ได้ง่ายขึน้ 
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ช่ือผลงานลําดับที่ 2  การบริหารจัดการและพฒันาระบบภมูศิาสตรสารสนเทศเพือ่งานบริการ 
 ของกรมทางหลวง     

1) สรุปสาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วยระบบเทคโนโลยีด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)  
ซ่ึงเป็นกระบวนการทํางานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (spatial data) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถ  
นําข้อมูลแผนที่สิ่งพิมพ์ให้กลายเป็นข้อมูลดิจิตอลเชิงพ้ืนท่ี ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่  
จะนําไปใช้ในงานบริการอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น กรมทางหลวงมีการให้บริการระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือบริการสืบค้นระยะทางในการเดินทางบนทางหลวง และเมื่อปีงบประมาณ 
2559 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ืองานบริการ โดยมุ่งเน้นการ
อํานวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงได้รับทราบข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีทันสมัย  
และเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเดินทาง ผ่านช่องทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 
(Mobile Device) การคํานวณระยะทาง ระยะเวลา ค่าเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการเดินทาง หาจุดสําคัญในรัศมีท่ี
ต้องการ แจ้งสถานะการณ์เม่ือมีเหตุบนท้องถนน โดยได้มีการบูรณาการข้อมูลจากระบบต่างๆ ให้สามารถ
แลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Service) ข้อมูลที่มีการเช่ือมโยง เช่น 
ข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลน้ําท่วม ข้อมูลภัยพิบัติ หรือข้อมูลจุดก่อสร้างต่างๆ มาใช้ประกอบการคํานวณเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและหลีกเลี่ยงเส้นทางการเดินทาง  

การบริหารจัดการให้บริการข้อมูลดังกล่าว ได้พัฒนาบนแผนที่ฐานด้านเส้นทางคมนาคม  
ชุดแผนท่ีฐาน Transport FGDS ของกระทรวงคมนาคม โดยมีการบริการครอบคลุมถึงเส้นทางคมนาคม  
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานแห่งชาติ พร้อมท้ัง
รองรับมาตรฐานการให้บริการแผนที่ของ Open Geospatial Consortium (OGC) โดยดําเนินการภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ แผนงานและนโยบายต่าง ๆ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ภูมิศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.2557 – 2561) 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ได้กําหนดให้พัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานด้านเส้นทางคมนาคม 

ของประเทศไทย และการเช่ือมโยงข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐานด้านเส้นทางคมนาคม กับประเทศในกลุ่ม
อาเซียนให้ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย  เอ้ือต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ และ
การดําเนินงาน อ่ืน ๆ ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน และสามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ได้กําหนดให้มุ่งเน้นการผลักดันการเช่ือมโยงระบบภูมิสารสนเทศเข้ากับ 
กระบวนงานขององค์กร ทั้งในระดับการบริหารองค์กรและระดับปฏิบัติงาน  รวมทั้งการให้บริการประชาชน  
โดยเน้นให้บริการบนหลักการ Mobility และ Wireless เป็นหลัก   

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวง ได้กําหนดให้มี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนแม่บทไอซีทีประเทศไทย 
 พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน 
ภารกิจดังกล่าวข้างต้น เปน็งานท่ีมีขอบเขตเนื้อหา ขั้นตอน วิธีการที่ซับซ้อนมากข้ึน และต้อง

อาศัยทักษะความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ซ่ึงเปน็ศาสตรท่ี์ต้องมีประสบการณ์และความรอบรู้เชิงวิชาการ
ค่อนข้างสงู ผสมผสานกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การดําเนนิงานนีไ้ด้มีระบบงานจํานวนมาก
ท่ีต้องบรูณาการเช่ือมโยงกับระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริการ และมีความเกี่ยวข้องกับขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีหลากหลายประเภท หลายรูปแบบ และมีแนวโน้มที่จะปรบัเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา บางระบบใช้ข้อมูลแผนท่ี
ฐานที่แตกต่าง มาตราส่วนของข้อมูลแตกต่างกัน เม่ือเวลานํามารวมเพื่อเป็นข้อมูลชุดเดียวกันบนแผนที่ของ
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริการจึงอาจมีความผิดเพ้ียนจากความเป็นจริง ข้อมูลบางประเภทก็ไม่ได้มี
การปรับปรุงให้ทันสมัยพอที่จะใช้ในการตัดสินใจได้ รวมท้ังต้องประสานงานความร่วมมือกับหลาย
หน่วยงานท้ังในระดับกรม ระดับกระทรวงและระดับประเทศ จึงจําเปน็ต้องโดยอาศัยความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชํานาญงานสงูมากในงานวิชาการด้านภูมิศาสตรสารสนเทศ ด้านระบบสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการวางแผนดําเนนิการ การบริหารจัดการ การวิเคราะห์และตรวจสอบระบบ การสรุปและ
นําเสนอข้อมูล การควบคุม และดูแล การให้คาํปรึกษาแนะนาํและการถ่ายทอดความรู้ การประสานความ
ร่วมมือ การแก้ไขปัญหาท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการคิดริเริม่
พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกําหนดหรือปรบัเปลีย่นแนวทางหรอืวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  ท้ังนี้ เพ่ือให้การปรบัปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
เพ่ืองานบริการของกรมทางหลวงมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเปน็ปัจจุบนัมากที่สุด และ
สามารถรองรับการใช้งานของผู้ท่ีใช้ทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓) ประโยชน์ท่ีหน่วยงานได้รบั 
3.1) กรมทางหลวงมีระบบเพ่ือสืบค้นเส้นทางคมนาคมทางภูมิศาสตร์ ให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทาง 
3.2) เกิดการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีจําเป็นและเหมาะสมจากหลายหน่วยงานสําหรับ 

            ให้บริการประชาชนผู้ใช้ทาง  
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ช่ือผลงานลําดับที่ 3  การวางแผน ควบคุมและดําเนินการถ่ายทอดความรู้เกีย่วกับ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1) สรุปสาระสาํคัญโดยย่อ 
 ปัจจุบนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหนา้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีย่ิงขึน้ หากบคุลากรของหน่วยงานมีความพร้อม 
เท่าทนักบัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนไปและมีความหลากหลายขึน้ ย่อมเกิดผลดีต่อการปฏบิัติงานเปน็
อย่างย่ิง จึงจําเปน็ที่จะต้องสง่เสริมใหบุ้คลากรมีความเข้าใจเกิดทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

การดําเนินงานถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการส่ือสาร  จึงถือว่า เปน็
ภารกิจสําคัญและต้องดําเนนิการอย่างต่อเนื่องอย่างเปน็ระบบ โดยเริ่มจากการหาความต้องการและ       
ความจําเปน็ การกําหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบหรือกําหนดหลักสูตรการฝึกอบรม  การกําหนดเทคนิค
และวิธีการฝกึอบรม  การวางแผนโครงการฝึกอบรม  การจัดการฝึกอบรม การสรปุและประเมินผลการ
ฝึกอบรม หลักสูตรทีไ่ด้มีการดําเนนิการ เช่น หลักสูตรความรูพ้ื้นฐานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งาน 
Microsoft Office  หลักสูตรรูทั้นปัญหาระบบเครือข่าย หลกัสูตรการใช้งาน Internet หลักสตูรภยัคุกคาม
ทางคอมพิวเตอร์ พรบ.ว่าด้วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการสร้างและพัฒนาเว็บไซตห์น่วยงาน  
เปน็ต้น  และนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมในการการเปน็วิทยากรและกํากับให้กบับุคลากรในสงักัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเปน็วิทยากร  ก็ถือเปน็เรื่องที่สําคญัมากในการดําเนนิงาน การกํากับ บรหิาร
จัดการการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน็การดําเนนิการที่
สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีเกี่ยวข้องดังนี ้

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาบุคคลสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างย่ังยืน 

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกรมทางหลวงให้มีประสิทธิภาพ 

 นโยบายกรมทางหลวงปี ๒๕๖๐  ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรงานทาง  มุ่ง
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการศึกษาต่อในเรื่องที่ประเทศและกรมทางหลวงมีความต้องการเพื่อนํา
ทักษะและความรู้มาใช้ในการทํางาน โดยการปรับปรุงหลักสูตรและจัดให้มีการอบรมบุคลากรสายงาน
หลักและสายงานสนับสนุนอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงานด้าน งานทาง 
มีช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ และ   ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ มุ่งเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสารและระบบสารสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของกรมทางหลวง เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานกระบวนงาน 
มีการบูรณาการข้อมูลเพ่ือการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ พัฒนาบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว และสร้างโอกาสการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมกับพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน    ไอซีทีและ
ผู้ใช้งาน เพ่ือรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล โดยสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ 
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 นโยบายการจัดการความรู้กรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2560 
(๑) ให้ทุกหน่วยงานมีการวางแผนและติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ 
(๒) ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเผยแพร่และจัดเก็บใน

คลังความรู้ได้ 
(๓) ให้ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่ความรู้จากคลังความรู้    กรมทางหลวงมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
(๔) ให้ทุกหน่วยงานมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างรู้รอบ

ด้วยความรู้ที่เหมาะสม 
(๕) ให้ทุกหน่วยงานมีการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้มีผลงานที่เกี่ยวข้องด้านการ

จัดการความรู้ 

๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน 
ภารกิจดังกล่าวข้างต้นเป็นงานท่ีต้องดําเนินการทั้งในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์และด้านการ

บริหารจัดการ มีแนวโน้มท่ีจะต้องจัดการฝึกอบรมเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีการนําระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริการและการสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศมี
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รายละเอียดขั้นตอนดําเนินการจึงต้องพิจารณาดําเนินการซับซ้อน
มากขึ้น มีขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีแนวโน้มพัฒนาให้มี
ความก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอ รวมท้ังต้องสนองต่อนโยบายของผู้บริหารและความต้องการของผู้ใช้งาน  
ทําให้การจัดฝึกอบรมในหลักสูตรมีความยุ่งยากมากข้ึน อีกท้ังต้องเป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอความรู้ซ่ึงเป็นงาน
ท่ียากมาก ต้องศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมและเตรียมความพร้อมท้ังในเรื่องที่ต้องบรรยายและต้องเรียนรู้วิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมกับเร่ืองที่ต้องบรรยาย ตลอดจนเป็นงานที่วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม  ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินการและตัวแปรท่ีใช้แตกต่างไปใน
แต่ละหลักสูตร  รวมทั้งเป็นงานที่ต้องประสานความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก จึง
จําเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการคอมพิวเตอร์
และงานบริหารจัดการ เพ่ือใช้ในการวางแผนดําเนินการ การกําหนดหลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการเป็น
วิทยากร การบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการสรุปและนําเสนอข้อมูล การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก การประสานความร่วมมือ การให้คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนใช้ในการ
พิจารณาตัดสินใจในการคิดริเริ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกําหนดหรือปรับเปลี่ยน
แนวทางหรือวิธีการปฏิบติังานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  ท้ังนี้ เพ่ือให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถสนับสนุนการปฎิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า
และประโยชน์สูงสุดกับบุคลากรและหน่วยงาน 

๓) ประโยชน์ท่ีหน่วยงานได้รบั 
3.1)  บุคลากรกรมทางหลวงมีความรู้ ทักษะในการใช้งานด้านเทคโนโลยไีด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2)  บุคลากรกรมทางหลวงเกิดการต่ืนตัวที่จะศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม สามารถประยุกต์ใช้กบัใน  
      การปฏบิติังาน อันจะทาํให้องค์กรเจรญิเติบโตไปอยา่งไม่หยุดนิ่ง 
3.3)  รองรับการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเปน็ 
      องค์กรดิจิตอล 
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ช่ือข้อเสนอแนวความคิด/วิธกีารเพื่อพฒันางานหรือปรบัปรุงงานใหม้ปีระสิทธภิาพมากข้ึน      
เร่ือง การพฒันาข้อมูลภมูศิาสตร์พื้นฐานที่ใช้งานร่วมกนั สําหรับกรมทาหลวง 

1) สรุปหลักการและเหตุผล 
 ความสําคัญของข้อมูลภูมิสารสนเทศและระบบภูมิสารสนเทศมีบทบาททั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และการดําเนินชีวิตประจําวัน ตลอดจนการบริหารและพัฒนาประเทศ แต่ในการดําเนินงานจริงข้อมูลนี้ไม่ได้  
ถูกบูรณาการให้ใช้งานร่วมกัน ต่างคนต่างทํา ขาดการเชื่อมโยงในมุมมองท่ีเหมาะสม ขาดการแลกเปล่ียนและ  
ใช้ข้อมูลร่วมกันทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณและเกิดความซํ้าซ้อน ข้อมูลบางอย่างมีไว้ใช้เฉพาะหน่วยงานผู้ผลิต 
ไม่ได้มีให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืน ด้วยมีกฏระเบียบที่เคร่งครัด ไม่เว้นแม้แต่กรมทางหลวงเองก็มีลักษณะ
เช่นเดียวกัน จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีกรมทางหลวงควรมีการกําหนดกรอบและทิศทางของการพัฒนาระบบ  
ภูมิสารสนเทศเพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล การใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกัน  
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  

๒) ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการการพัฒนางานหรือปรบัปรุงงาน 
 การพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ต้องมีการดําเนินการสร้างมาตรฐานด้านโครงสร้าง 
เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของข้อมูลภูมิ สารสนเทศ เพ่ือเป็นข้อกําหนดที่จะใช้ในการจัดทําชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน สําหรับกรมทางหลวง (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) หรือ 
DOH-FGDS พร้อม Metadata ให้ เป็นไปตามมาตรฐานข้อกําหนดข้อมูลภู มิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
(FGDS4.1) และสอดคล้องกับชุดข้อมูล Transport FGDS ของกระทรวงคมนาคม โดยพิจาณาข้อมูลภูมิ
สารสนเทศของหน่วยงานในกรมทางหลวงตามภารกิจท่ีมีความชัดเจน ไม่ซํ้าซ้อน มาจัดทําเป็นชุดข้อมูล
ดังกล่าว ซ่ึงจะมีการกําหนดให้แต่ละช้ันข้อมูล ควรมีหน่วยงานหลักเป็นเจ้าภาพในการจัดทําและ
บํารุงรักษาข้อมูลให้ทันสมัยพร้อมให้บริการสําหรับหน่วยงานอ่ืนและผู้ใช้โดยท่ัวไป      เพ่ือนําไปใช้งาน
หรือพัฒนาต่อยอดต่อไป  

หากชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (DOH-FGDS) ดําเนินการจัดทําเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
นําไปเผยแพร่บนระบบบริการสืบค้น เข้าถึง แลกเปล่ียน ใช้งานข้อมูลร่วมกัน ในลักษณะ Portal ของ
กรมทางหลวง (DOH GI Portal) โดยให้แต่ละหน่วยงานซ่ึงเป็นเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ดําเนินการนําเข้าและ
ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนด และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ชุดข้อมูล 
DOH-FGDS ร่วมกัน ก็จะเกิดเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนและการใช้ประโยชน์
ร่วมกันในงานภูมิสารสนเทศของกรมทางหลวงและด้านการคมนาคมของประเทศซ่ึงจะมีการเช่ือมโยงช้ัน
ข้อมูลเข้าสู่ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NSDI Portal/Data Clearinghouse) ต่อไป 

๓) ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
3.1) ผู้บริหารมีข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีครบถ้วน แม่นยําเพ่ือใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูล

พ้ืนท่ีต่าง  ๆในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
3.2) เกิดการบูรณาการดําเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง ให้ได้ข้อมูลเชิง

พ้ืนท่ีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย 
3.3) มีข้อมูลภูมิสารสนเทศนําไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาและบริหารจัดการตามภารกิจของ

กรมทางหลวง 
3.4) ลดความซํ้าซ้อนในการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ ส่งเสริมการใช้งานข้อมูลร่วมกัน สนับสนุนการเข้าถึง 

และใช้งานภูมิสารสนเทศอย่างทั่วถึง 
3.5) มีระบบให้บริการสืบค้นและบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

 




