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บทที่ 1 บทนา
1.1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากมีการปรับปรุงแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งของประเทศ
และของกระทรวงคมนาคม อีกทั้งแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวง
ชนบทเองก็ ได้ดาเนินการมาถึงปีงบประมาณ 2556 ตามที่ วางไว้แล้ว ดัง นั้นจึงได้ท าการปรับ ปรุงแผน
แม่บ ทฯ จากฉบับเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2552-2556 เป็น พ.ศ. 2559-2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนของ
ประเทศไทย และของกระทรวงคมนาคม ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เช่นกัน
โดยแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ได้ดาเนินการตามแผนแม่บทฯ ของประเทศไทยและของกระทรวงฯ เพื่อให้
นโยบายสอดคล้ อ ง และเป็น ไปในทิ ศ ทางเดีย วกั น ซึ่ง แผนแม่ บ ทฯ ทั้ ง 2 ฉบั บ ดั ง กล่ าว ได้ มี ก ารวาง
ยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้านคือ การพัฒนาทุนมนุษย์, การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ, การพัฒนา
บริก ารอิเล็ก ทรอนิกส์สู่ Smart Government และการส่งเสริม และพัฒ นาการใช้ ICT ในเชิงสร้างสรรค์
เพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ดังนั้น เพื่อเป็นการดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กรมทางหลวงชนบท จึงได้ดาเนินการปรับปรุงแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพื่อเป็น
การสนับสนุนการบริการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีมาตรฐาน สนับสนุนงานด้านเทคนิควิชาการ
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกรมทางหลวงชนบทได้ที่วางไว้
1.2. วัตถุประสงค์
เพื่ อปรับปรุงแผนแม่ บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท และ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท ฉบับปี
พ.ศ. 2559-2562 ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงคมนาคม
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557-2561
1.3. กรรมวิธีการดาเนินงาน (Methodology)
การปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท เป็นการ
กาหนดแผนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงาน
ตามภารกิจที่รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ โดยกรรมวิธีการดาเนินงานได้ใช้แนวทางตามคู่มือ CIO เรื่อง
การทาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบบูรณาการ ที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจัดทาขึ้น เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการ
ปรับปรุงแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งประกอบด้วย
การศึกษา 2 แนวทางคือ
1) แนวทางแบบมุ่ ง เน้ น ความต้ อ งการใช้ ข้ อมู ล (Demand-Driven Approach หรื อ Top-Down
Approach)
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คือ การศึกษาจากภาพรวมขององค์กร ได้แก่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกั บการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบท วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร พั นธกิ จต่างๆ รวมถึงการศึกษาแผนแม่ บ ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.
2552-2556 เพื่ อท าการทบทวนยุทธศาสตร์ด้านไอซีที ของกรมทางหลวงชนบท ส าหรับ การ
ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2559-2562 ต่อไป
2) แนวทางแบบมุ่ งเน้นข้อมูลจากระบบงานปัจจุบัน (Supply-Driven Approach หรือ Bottom-Up
Approach)
การศึ ก ษาถึงสถานภาพปั จจุ บั นของใช้ งานในระดั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ เพื่ อพิ จารณาปั ญ หาที่ พบ
ความต้องการจากผู้ใช้งาน ทั้งในด้านข้อมูล ระบบงาน บุคลากร ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ใช้
งานในปัจจุบัน และข้อเสนอจากผู้ใช้งาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางตามที่มีการระบุไว้ในแผนแม่บทฯ
หลักการในการวางแผนแม่บทด้าน ICT หรือการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน
นั้น หน่วยงานควรพิจารณาถึงเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นผู้บ ริห ารองค์ก รจะต้องกาหนดนโยบาย และมาตรการด้านการบริห ารให้
ชัดเจน เช่น นโยบายการกระจายอานาจในการปฏิบัติงานด้านการบริหารและอานวยการ ทั้งด้าน
การจัดซื้อ การรักษาพัสดุ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวางแผนและแนวทางการปฏิบัติ
ซึ่ง จะมี ผ ลต่ อ การวางแผนด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดัง นั้ น การออกแบบโครงสร้ าง และ
คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศต้องถูกพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว อาทิ
เช่น การจัดระบบงานให้สามารถบันทึกและประมวลผลข้อมูลได้ ณ จุดที่รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายและให้อ านาจดาเนินการเพื่ อให้ส ามารถจัดเก็ บ ประมวลผล และติดตามผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมได้อย่างเหมาะสม
อนึ่ง เพื่อให้การดาเนินงานไม่ประสบปัญหาความล้มเหลว หรือความสับสนในการควบคุม
ดูแล และก ากั บ การด าเนิน งาน ตลอดจนการใช้ ท รัพ ยากรและการลงทุ นในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานได้อย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับความจาเป็นอย่างแท้จริง ผู้บริหารจึง
จาเป็นต้องกาหนดระเบียบปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ทั้งทางด้านการจัดหา การติดตั้งอุปกรณ์ การ
จัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมสาเร็จรูปใช้งาน ซึ่งควรมีการกาหนดคุณสมบัติ
เฉพาะที่เป็นมาตรฐานขั้นต้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้งาน มาตรฐาน
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ การใช้เครื่องมื อช่วยในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒ นา
ระบบ ระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และฐานข้อมูลขนาดเล็ก ความรับผิดชอบระบบงาน
ความถูกต้องของข้อมูลและการเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัยระบบ มาตรการการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ฯลฯ
การกาหนดแผนการพัฒนาและประมาณการค่าใช้จ่าย พิจารณาตามลาดับความสาคัญให้
สอดคล้ อ งกั น ทั้ ง ด้ า น Hardware, Software, Network, Application, Software และการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรรองรับ งาน โดยพิ จ ารณาแผนการลงทุ น ต่ อ รายการตามสภาวะด้ า นราคา
เทคโนโลยี และการคานวณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ค่าเช่าใช้เครือข่ายสื่อสาร
สาธารณะ โดยประมาณการต่อไป
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1.4. ขั้นตอนการดาเนินการ
กรอบในการปรับปรุงแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท
เริ่มตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาเสนอร่างแผน
แม่บทฯ และจัดทาเอกสารแผนแม่บทฯ ฉบับสมบูรณ์ ดังรูปที่ 1-1: ขั้นตอนการปรับปรุงแผนแม่บทด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2558-2561

รูปที่ 1-1: ขั้นตอนการปรับปรุงแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทาง
หลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
ขั้นตอนที่ 1:

ศึกษา วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ของกรมทางหลวงชนบท เป็นขั้ นตอนที่ต้องศึกษา วิเคราะห์ ถึงภารกิจ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง
ศึกษาถึงสถานภาพ สมรรถนะ และศัก ยภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูล และ
เครือข่าย ศึกษาวิเคราะห์ถึงความพร้อมด้านระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย และระบบการรักษาความปลอดภัย และศึกษาแนวโน้ม ทิศทาง
ความต้องการด้านเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของกรมทางหลวงชนบท ฉบับ นี้ ครอบคลุ ม
การศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ซึ่งส่งผลกระทบทางตรง และทางอ้อมต่อแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบท ได้แก่

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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 (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557-2561
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2557-2561
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น
2) ศึกษาข้อมูลจากการดาเนินงานปัจจุบัน เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยและการสารองข้อมูล และความต้องการ
พัฒ นาทักษะการใช้ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นต้น
โดยการสารวจ สัมภาษณ์ ข้อมูลทุติยภูมิ จากผู้ปฏิบัติการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3) ศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร (ICT) ของกรมทางหลวงชนบท โดย
วิเคราะห์ ห าจุ ดแข็ ง จุ ดอ่ อน โอกาส ข้ อจ ากั ด (SWOT Analysis) ที่ มี ต่ อการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกรมทางหลวง
ชนบท

ขั้นตอนที่ 2:

4) การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย เพื่อกาหนดกลยุทธ์สาหรับ
แผนแม่บท ICT ของ กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 รวมถึงแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามแผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ต่อไป
นาเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กรมทางหลวง
ชนบท พ.ศ. 2559-2562

ขั้นตอนที่ 3:

จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ.
2559-2562
หลังจากได้แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท ต่อไปจะ
ถูกนาไปใช้กาหนดเป็น แผนปฏิบัติการรายปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวง
ชนบท พ.ศ. 2559-2562 ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในแต่ละปี
การจัดท าแผนแม่ บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559 2562 ฉบับนี้ เป็นการนาเสนอภาพรวมการวางแนวทางการพัฒนาด้านไอซีที ของกรมทางหลวงชนบท ใน
ระยะเวลา 4 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2562 ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาสถานภาพปัจจุบันในด้านต่าง ๆ
ทั้งในส่วนของสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ความต้องการและความคาดหวังจากผู้
ที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงชนบท ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฯ และเพื่อกาหนดกรอบการพัฒนาฯ ที่
ชัดเจน ในระยะ 4 ปีต่อไป
รายงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท เป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานการ
ดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเป็นระบบ โดย
เนื้อหาของรายงานแผนแม่บทจะมีการนาเสนอข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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บทที่ 1: บทน า เป็นการนาเสนอหลักการและเหตุผ ล วัตถุป ระสงค์ของแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป้าหมาย และกรรมวิธีก ารดาเนินงานด้านการจัดท าแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บทที่ 2: นโยบาย ยุท ธศาสตร์ กฎหมาย และแนวโน้มเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒ นา ICT
ของกรมทางหลวงชนบท เป็นการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย และแนวโน้ม
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
กรมทางหลวงชนบท ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
บทที่ 3: การวิเคราะห์ สถานภาพปัจจุบนั ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทางหลวงชนบท เป็น
การนาเสนอสถานภาพปัจจุบันของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร
ภารกิจและอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน สถานภาพกลุ่มข้อมูลที่มีการใช้งาน ระบบ
สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงปัญหาอุปสรรคในด้านต่าง ๆ
บทที่ 4: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เป็นการนาเสนอผล
จากการวิเคราะห์ส ถานภาพปัจจุบัน (SWOT Analysis) ทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก
กรมทางหลวงชนบท
บทที่ 5: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ของกรมทางหลวงชนบท เป็น
การนาเสนอภาพรวมยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทาง
หลวงชนบท พ.ศ. 2559 - 2562
บทที่ 6: แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบท เป็นการ
นาเสนอภาพรวมแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวง
ชนบท พ.ศ. 2559 - 2562
บทที่ 7: การบริห ารจัดการ และการติดตามประเมินผล เป็นข้อเสนอแนะของที่ป รึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิท ธิภาพในการบริห ารจัดการและการประเมิ นผลเพื่อให้ส ามารถติดตามผลการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ได้ และสามารถประเมินผลในภาพรวมของยุทธศาสตร์ ที่กาหนดไว้

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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บทที่ 2
นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย และแนวโน้ม ด้านเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ของกรมทางหลวงชนบท
แนวทางในการปรับปรุงแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ได้ทาการศึกษานโยบาย
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการกาหนดแนวทางการพัฒนาฯ ต่อไป ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วนคือ นโยบายและยุทธศาสตร์
กฎหมาย แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลจากการศึกษาในแต่ละส่วน มีรายละเอียดดังนี้
2.1. นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาด้านไอซีที
2.1.1. แผนแม่บทไอซีทขี องอาเซียน 2015
1) วิสัยทัศน์
ไอซีที เป็นตัวขับ เคลื่อนส าคัญ เพื่อให้เกิ ดการรวมตัวทั้ งด้านสังคมและเศรษฐกิ จใน
อาเซียน ไอซีทีจะช่วยการปฏิรูปอาเซียนให้เป็นตลาดเดียว ด้วยวิธีการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้ นฐานไอซีที ยุคใหม่ และพั ฒ นาทุ น มนุษย์ที่ มี ฝีมื อส่ง เสริม อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวกั บ งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม จัดให้มีนโยบายส่งเสริม และสร้างสภาพแวดล้อมที่มีกฎระเบียบ
ด้วยมาตรการดังกล่าว อาเซียน จะเสริม สร้างพลังให้แก่ชุม ชน และผลักดันให้อาเซียนมี
สถานภาพเป็นศูนย์กลางไอซีทีที่ครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง และคึกคัก ส่งผลให้อาเซียนเป็น
ภูมิภาคที่เหมาะกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
2) เป้าประสงค์
2.1) การเสริมสร้างพลัง
จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีทักษะ มีเทคโนโลยี สามารถเชื่อมต่อและมีข้อมูล
ข่าวสาร ที่จะช่วยให้ใช้ไอซีทีได้อย่างเต็มที่
2.2) ทาให้เกิดการปฏิรูป
อาศัยไอซีทีทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตทั้งในด้าน
ความเป็นอยู่ การเรียนรู้ การทางาน จนถึงด้านนันทนาการ
2.3) ทาได้อย่างทั่วถึง
เกี่ ยวข้องกั บผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ในอาเซียน ทั้ งภาครัฐ ภาคประชาชน
และภาคธุรกิจ ทั้งที่พัฒนาแล้ว และที่กาลังพัฒนา ทั้งที่ยู่ในเมือง และในชนบท ทั้ง
เยาวชน และผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ที่มีโอกาสและที่ด้อยโอกาส
2.4) สร้างความคึกคัก
สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม เอื้อต่อการสร้างธุรกิจใหม่
และกระตุ้นให้ไอซีทีเติบโตและประสบความสาเร็จ
2.5) เกิดการรวมตัวกัน
ทาให้เกิดการเชื่อมต่อกันในอาเซียน ระหว่างประชาชน รัฐบาล และธุรกิจ
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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3) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
วิสัยทัศน์ที่คาดว่าจะทาให้เกิดผลลัพธ์ 4 ประการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิธีที่อาเซียนจะใช้
พัฒนาและวิธีปฏิรูปเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
3.1) ไอซีทีเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตสาหรับอาเซียน
ไอซีทีจะเป็นหนึ่งในกลุ่มเศรษฐกิจหลักอาเซียน อีกทั้งยังเป็นตัวขับเคลื่อนที่
ทาให้เกิดศักยภาพการแข่งขันแก่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วย
3.2) ยอมรับว่าอาเซียนเป็นศูนย์กลางไอซีทีระดับโลก
อาเซียนจะสร้างความโดดเด่นให้ตัวเอง ด้วยการเป็นภูมิภาคที่มีโครงสร้าง
พื้นฐานไอซีที ที่ มีคุณภาพสูง มี กาลังคนที่มี สมรรถนะสูงและมี ความสามารถทาง
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
3.3) เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในอาเซียน
การใช้ไอซีทีอย่างแพร่หลายจะช่วยให้ประชาชนของอาเซียนมีส่วนร่วม เข้า
ไปเกี่ยวข้องและมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ การ
ประกอบการงานและด้านนันทนาการ
3.4) มีผลต่อการรวมตัวในอาเซียน
ไอซี ที จ ะช่ วยให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ กั น มากมาย ระหว่ างกลุ่ ม ธุร กิ จ และ
ประชาชนจนนาไปสู่การรวมตัวของอาเซียน
4) แรงขับเคลื่อนเชิง ยุทธศาสตร์
4.1) การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
อาเซียนจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดใจ เพื่อการส่งเสริมทางธุรกิจ การ
ลงทุน และสร้างธุรกิจใหม่ในภาคไอซีที และไอซีทีเองจะเป็นกลไกขับเคลื่อนสาคัญ
ที่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ด้วย
4.2) การเสริมสร้างพลังให้แก่ประชาชนและประชาชนมีส่วนร่วม
อาเซียนจะอาศัยไอซีทีที่ราคาไม่แพงและยุติธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
ทั่วหน้า
4.3) การสร้างนวัตกรรม
อาเซียนจะสนับสนุนอุตสาหกรรมไอซีที ที่สร้างสรรค์ มีนวัตกรรมและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อาเซียนจะพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที เพื่อสนับ สนุนการให้บ ริการแก่
ประชาชนอาเซียน
4.5) การพัฒนาทุนมนุษย์
อาเซียนจะพัฒนาทุนมนุษย์ที่มสี มรรถนะและทักษะด้านไอซีที เพื่อสนับสนุน
การเติบโตของภาคไอซีที และส่งผลต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจในภาคอื่นๆ ด้วย
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4.6) การลดความเหลื่อ มล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี
อาเซียนจะให้ความสาคัญเรื่องความแตกต่างของการพัฒนาและการใช้ไอซีที
ทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิ ภาค อาเซียนจะเน้นเรื่องการลด
ความเหลื่อ มล้าในบริบ ทของความไม่ เท่ าเที ยมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่ อ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ไอซีทีในวงกว้าง
5) แรงขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์
5.1) การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
ในบริบทของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ให้รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่ดึงดูดใจภายในอาเซียน เพื่อส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และการสร้าง
ธุรกิจใหม่ในภาคธุรกิจไอซีที และอาศัยการลงทุนด้านไอซีที เป็นกลไกสาคัญ เพื่อให้
เกิดการปฏิรูปแก่ส่วนอื่น ๆ ของเศรษฐกิจด้วย โดยมีการกาหนดมาตรการดังนี้ คือ
มาตรการที่ 1: สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดึงดูดใจ เพื่อเอื้อให้ธุรกิจเติบโตได้
จากอิทธิพลของไอซีที
มาตรการที่ 2: พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งรั ฐ และเอกชน (Public-Private
Partnership: PPP) สาหรับอุตสาหกรรมไอซีที
5.2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพลัง
การเสริมสร้างพลังให้ประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วม ต้องเน้นการมี
ไอซีทีที่มีราคาไม่แพง ซึ่งจะนาไปสู่การทาให้ประชาชนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ต่ากว่ามาตรฐาน ที่ซึ่งการบริการ
Broadband และโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือย
มาตรการที่ 1: ท าให้ทุ ก ชุม ชนสามารถเข้าถึง การบริก าร Broadband ได้ด้ วย
ราคาที่ไม่แพง
มาตรการที่ 2: ทาให้สินค้าไอซีทีมีราคาที่ไม่แพง
มาตรการที่ 3: ให้ แน่ใจว่าการบริก ารแบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ รวมทั้ ง เนื้ อหาและ
ระบบงานประยุกต์ที่มีราคาที่ไม่แพง และมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 4: สร้างความเชื่อมั่น
5.3) ด้านนวัตกรรม
การสร้างนวัตกรรมจะมุง่ ให้ทกุ ประเทศในระดับอาเซียนพัฒนาสิ่งสร้างสรรค์
นวัตกรรม และไอซีทีมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT) และเชิญชวนให้รัฐบาล
ของสมาชิกในอาเซียนกาหนดนโยบาย และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการ
สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมในทุ ก ภาคส่วน (เช่น แบ่งปันความชานาญ และ
สมรรถนะที่หลากหลายและแตกต่างกันภายในกลุ่มประเทศสมาชิก และให้ทุ กฝ่าย
ได้รับประโยชน์กันและกัน จากความรู้และความสามารถที่มีอยู่กระจัดกระจาย)
มาตรการที่ 1: สร้างศูนย์แห่งความเป็นเลิศเพื่อนวัตกรรม สาหรับการวิจัยและ
พัฒนาบริการไอซีที
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มาตรการที่ 2: ส่ง เสริม นวัตกรรมและความร่วมมื อระหว่างภาครัฐ ภาคธุร กิ จ
ประชาชน และสถาบันอื่น ๆ
มาตรการที่ 3: ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในระดับโรงเรียน
5.4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหนึ่งในสามของรากฐานที่มีความจาเป็นต่อ
ความสาเร็จของยุทธศาสตร์สามตัวแรกที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในกรณีนี้จาเป็นต้น
เน้นการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เอือ้ ต่อการให้บริการด้านไอซีทีแก่ประชาคม
ทั้ง หลายในอาเซียน อีก ทั้ง ยังต้องร่วมกั นกาหนดนโยบายและตรากฎหมายเพื่อ
ดึงดูดธุรกิจและการลงทุนสู่ภูมิภาคนี้ด้วย
มาตรการที่ 1: พัฒนาระบบเชื่อมโยงของบรอดแบนด์
มาตรการที่ 2: ส่งเสริม ให้เ ครือ ข่ายมี ความมั่ นคงและปลอดภัย มี ก ารปกป้อ ง
ข้อมูล รวมทั้งมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
(CERT)
5.5) การพัฒนาทุนมนุษย์
การพั ฒ นาทุ นมนุษย์เป็นรากฐานที่ส อง ที่มุ่ งเน้นจะช่วยให้ป ระชาชนของ
อาเซี ย น ได้ พั ฒ นาทั ก ษะเพื่ อ ยกระดั บ ไอซี ที ช่ ว ยให้ แ รงงานด้ า นไอซี ที มี
ความสามารถมากขึ้น และทาให้ประชาคมมีความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องด้วย
2 สิ่งคือ การฝึกหัด และการรับรองมาตรฐานทักษะด้านไอซีที
มาตรการที่ 1: การสร้างสมรรถภาพ
มาตรการที่ 2: การเพิ่มพูนทักษะ และการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
5.6) ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ตัวขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นการลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง
เทคโนโลยี (Bridging the Digital Divide) ต้องยอมรับว่าระดับการพัฒนาด้านไอซี
ทีของแต่ละประเทศในอาเซียนนั้นไม่ทัดเทียมกัน ดังนั้นจึงจาเป็น ต้องเน้นการลด
ความเหลื่อมล้าในเรื่องการพัฒนาไอซีทีในอาเซียนด้วยมาตรการต่าง ๆ
มาตรการที่ 1: ทบทวนเรื่องพันธะการให้บริการอย่างทั่วถึง (USO) หรือนโยบาย
อื่นที่คล้ายกัน
มาตรการที่ 2: เชื่อมต่อโรงเรียนและชักนาให้เริ่มเรียนไอซีที เร็วขึ้น
มาตรการที่ 3: ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรการที่ 4: ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีภายในอาเซียน
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2.1.2. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (IT2020)
1) วิสัยทัศน์
ICT เป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญในการจะนาพา....
คนไทย
สู่ความรู้และปัญญา
เศรษฐกิจไทย
สังคมไทย
2) เป้าหมายหลัก

สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
สู่ความเสมอภาค

2.1) มี โครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที ความเร็วสูง (Broadband) ที่ ก ระจายอย่างทั่ วถึง
ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น เสมื อ นการเข้ า ถึ ง บริ ก าร
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป
2.2) มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้
อย่างรู้เท่าทัน เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การทางาน และการดารงชีวิตประจาวัน
และบุคลากรด้านไอซีทีมีความรู้ ความสามารถและทักษะในระดับสากล
2.3) เพิ่ ม บทบาทและความส าคั ญ ของอุ ต สาหกรรมไอซี ที (โดยเฉพาะในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์) ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2.4) ยกระดับ ความพร้อมด้านไอซีที โดยรวมของประเทศ ในการประเมิ นวัด ระดั บ
ระหว่างประเทศ
2.5) เพิ่ ม โอกาสในการสร้า งรายได้ และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น (โดยเฉพาะในกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)
2.6) ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความสาคัญและบทบาทของไอซีที ต่อการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนา
3) ตัวชี้วัดการพัฒนา
3.1)
3.2)

3.3)
3.4)

ร้อยละ 80 ของประชากรทั่ วประเทศ สามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคม และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 95 ภายในปี พ.ศ. 2563
ประชากรไม่ น้ อยกว่าร้ อยละ 75 มี ความรอบรู้ เข้ าถึง สามารถพั ฒ นาและใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน และการจ้างงานบุคลากรด้านไอซีที (ICT
Professional) เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ของการจ้างงานทั้งหมด
สัดส่วนมูลค่าเพิม่ ของอุตสาหกรรมไอซีที (รวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์) ต่อ GDP
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18
ระดับ ความพร้อมด้ านไอซีที ของประเทศในการประเมิ น Networked Readiness
Index อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุดร้อยละ 25 (Top quartile)
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3.5)

เกิดการจ้างงานแบบใหม่ ๆ ที่เป็นการทางานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.6)

ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตระหนักถึงความสาคัญและบทบาทของไอซีที ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 2-1: ภาพแสดงกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2554-2563
ของประเทศไทย (IT2020)
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานไอซีทที เี่ ป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการ
สื่อ สารรูป แบบอื่ น ที่ เ ป็น Broadband ให้ มีค วามทั น สมัย มีก าร
กระจายอย่างทัว่ ถึง และมีความมัน่ คงปลอดภัย สามารถรองรับความ
ต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้
ภายในปี พ.ศ. 2563 บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทยจะเป็นสาธารณูป โภคขั้นพื้นฐาน ที่
ประชาชนทั่ วไปสามารถเข้ าถึ งได้ อย่ างมี คุ ณภาพ และความมั่ นคง
ปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2:

พัฒนาทุนมนุษย์ทมี่ คี วามสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศ
อย่างมีป ระสิท ธิภาพ มีวิจ ารณญาณและรู้เ ท่าทัน รวมถึง พัฒ นา
บุคลากรไอซีที ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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มีกาลังคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการพัฒนาและใช้ไอซีที
อย่างมีประสิทธิภาพในปริมาณเพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาประเทศ
ในยุคเศรษฐกิจฐานบริการและฐานความคิดสร้างสรรค์ ทั้งบุคลากรด้าน
ไอซีทีและบุคลากรในทุกสาขาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3:

ยุทธศาสตร์ที่ 4:

ยุทธศาสตร์ที่ 5:

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอซีที เพื่อ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและนารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจาก
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน
อุ ต สาหกรรม ICT ไทยเข้ ม แข็ ง และเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สามารถก้ า วสู่ ค วามเป็ น หนึ่ ง ในผู้ น า ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น และ
อุตสาหกรรมลาดับต้น ๆ ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและนารายได้เข้า
ประเทศ
ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการ
ประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล
มุ่งสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ ฉลาดรอบรู้ (Intelligence) มี การ
เชื่ อมโยงกั น (Integration) และเปิ ดโอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ วนเข้ ามามี
บทบาทร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง หรือกาหนด
รูปแบบบริการภาครัฐ เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมรับประโยชน์จากบริการอย่าง
เท่าเทียมกัน (Inclusion) ภายใต้ระบบบริหารที่มีธรรมาภิบาล (Good
governance)
พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต ให้
สามารถพึ่ ง ตนเอง และแข่ง ขัน ได้ ในระดับ โลก โดยเฉพาะภาค
การเกษตร ภาคบริก าร และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มสัดส่วน
ภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม
ICT เป็ น พลั ง ส าคั ญ ในการขับ เคลื่ อ นการสร้ างองค์ ค วามรู้
ความคิ ด สร้า งสรรค์ และนวัต กรรมในสิ น ค้ าและบริ ก ารที่ ไทยมี
ศัก ยภาพ แปลงสภาพเศรษฐกิจ จากฐานการผลิต สู่เศรษฐกิ จ ฐาน
บริการและฐานความคิดสร้างสรรค์

2.1.3. (ร่าง) แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.
2557-2561
1) วิสัยทัศน์
“พัฒ นาสังคมอุ ดมปัญ ญาด้วย ICT เพื่อก้ าวสู่สังคมดิจิทั ลอย่างยั่งยืน โดยทั่ วถึง เท่ า
เที ย ม และมั่ น คงปลอดภั ย ในทุ ก ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ” (Shape-up Smart Thailand
toward Digital Society)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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2) ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรูเ้ ท่าทัน ICT เพื่อการดารงชีวิต
และประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิง
นวัต กรรม มีส่วนร่วมในการพัฒ นา และใช้ป ระโยชน์จ าก
บริการ ICT (Participatory People)
ทุนมนุษย์ในด้านไอซีทีในปี 2561 มีความรอบรู้ เข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากระบบไอซีทีในการดารงชีวิตและประกอบ
อาชี พ อย่ างพอเพี ย ง (Sufficient) มี จิต บริก ารด้ านแนวคิ ด
สร้า งสรรค์ เชิ ง นวั ต กรรม (Innovation) ด้ วยความเป็ น มื อ
อาชีพ ในสายงานไอซี ที ที่ ตนถนั ด (Professional) และการ
กระตือรือร้นในการมี ส่วนร่วม ในการพัฒ นาบริก ารไอซีที ที่
หลากหลายในสังคมยุคดิจิทัล (Participatory People)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ ส ารที่ พ อ เพี ย ง (Sufficient) แ ล ะ คุ้ ม ค่ า (Optimal
Infrastructure)
โครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีในปี 2561 เข้าสู่ยุคการ
พัฒนาแบบพอเพียงคุ้มค่าต่อการลงทุนและอัตราค่าบริการที่
เหมาะสม (Optimal Infrastructure) พร้อมด้วยระบบความ
มั่นคงปลอดภัยประกอบด้วยเครือข่ายความเร็วสู่ชุม ชนและ
ท้ องถิ่น เครือข่ายความเร็วสูงส าหรับ ภาคส่วนการพัฒ นาที่
สาคัญ ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร บริห าร
ท่องเที่ยว แรงงาน และการประกอบธุรกิจที่สาคัญ พร้อมทั้ง
จัดให้มีเครือข่าย Wi-Fi เพื่อบริการชุมชนในที่สาธารณะและใน
ย่านธุรกิ จ ที่ เหมาะสมและการให้บ ริก ารในด้านความมั่ น คง
ปลอดภั ย ให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและมี โ ครงข่ า ยเชื่ อ มโยงกั บ
ต่างประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอกับการเป็นจุดศูนย์กลางการ
เชื่อมต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียนสู่ประเทศเศรษฐกิจชั้นนา
ของโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดยการมีส่วนร่วม
ของชุม ชนและท้องถิ่น ในแนวทางนวัต กรรมบริก าร และมี
ความมั่น คงปลอดภัย ในระดับ ประเทศและภูมิภ าคสากล
(Smart Government)
บ ริ ก ารท างอิ เล็ ก ท รอ นิ กส์ ของภ าครั ฐ ห รื อ eGovernment Service ในปี 2561 ภายใต้ ก ารด าเนิ น การ
ของรัฐอย่างฉลาด (Smart Government) ที่ ให้บ ริก ารแบบ
เปิด (Open) ไร้ตะเข็บ รอยต่อหน่ วยงาน (Seamless) และ
ก้าวไปสู่ระบบบริการที่เข้าใจความต้องการของประชาชนได้
เป็ น อย่ า งดี (Anticipated) ทั้ ง ในด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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บริก ารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์ พร้อมด้วยระบบบริห าร
จัด การภั ย พิ บั ติ โดยชุม ชนและท้ องถิ่น ที่ มี ส่ วนร่ วมในการ
พัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส
มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับ
ภูมิภ าคและระดับ สากลโดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เชิง
สร้างสรรค์ และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม (Vibrant Business)
ภาคธุ ร กิ จ ใน ปี 2561 จะเติ บ โตส ดใส (Vibrant
Business) ด้ ว ยพลั ง จากธุร กิ จ และอุ ต สาหกรรมไอซี ที เชิ ง
ส ร้ า งส รรค์ (Creative) แ ล ะ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแ วด ล้ อ ม
(Environment Friendly) ในขณะเดียวกั น การประยุก ต์ใช้
ไอซีทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Productive) อันเป็นส่วนสาคัญ
ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในภาค
ส่วนของ SME ด้วยแนวคิดการรัง สรรค์ นวัตกรรมที่ จ ะเพิ่ ม
ศัก ยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล โดยการสนับสนุนหลักจากรัฐ ทั้งใน
ด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ทันสมัยและทันการณ์
และกิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาที่ ส าคั ญ เช่ น ICT
Business Forum การบริก ารและอานวยความสะดวก การ
บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้ งการจัดหาแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสม
3) ตัวชี้วัดการพัฒนา
3.1) ร้อยละ 80 ของประชาชนทั่ วประเทศสามารถเข้าถึงโครงข่ ายโทรคมนาคมและ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปี 2558 และร้อยละ 90 ภายในปี 2561
3.2) ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความรอบรู้ เข้าถึง มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์จากระบบไอซีทีอยู่รู้เท่าทัน เพื่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
3.3) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไอซีที (รวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์) ต่อ
GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
3.4) ระดั บ ความพร้ อ มด้ า นไอซี ที ใน Networked Readiness Inbox อยู่ ใ นกลุ่ ม
ประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุดที่ 30%
3.5) เกิ ดการจ้างงานในสายวิชาชีพในรูปแบบใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดใน
ประเทศและภูมิภาคสากลที่เป็นการทางานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.6) รัฐ ประชาชน และเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในแต่ละภาคส่วน ตระหนักถึง
ความสาคัญและบทบาทของไอซีที ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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2.1.4. แนวทางการขับเคลือ่ นตามกรอบนโยบายดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
แนวทางการขับเคลื่อนตามกรอบนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Hard Infrastructure)
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Soft Infrastructure)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure)
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion)
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสังคม และทรัพยากรความรู้ (Digital Society)
2.1.5. แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ของกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2557-2561
1) วิสยั ทัศน์
“ไอซีทีเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนกระทรวงคมนาคม มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน”
2) พันธกิจ
สร้างองค์กรให้ยงั่ ยืนด้วยไอซีที
คน
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคมให้มีความรู้ด้านไอซีที
กระบวนงาน
เทคโนโลยี
วัฒนธรรม

เชื่อมโยงไอซีทีกบั กระบวนงานบริหารและบริการของกระทรวง
คมนาคมอย่างมีธรรมาภิบาล
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ตอบสนองกับผูร้ ับบริการทุกภาคส่วน และ
สภาวะแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลง
สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทางานเพื่อรองรับ
องค์กรแห่งอนาคต

3) ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างธรรมาภิบาลด้าน ICT แบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒ นาบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมุ่งสู่ M-MOT Service
U-MOT Service และ Open Government
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับองค์กรแห่งอนาคต
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2.1.6. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552-2556
1) วิสยั ทัศน์
“ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านและการ
บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐาน”
2) ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิม่ ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
การกระจายการปฏิบัติงานจากส่วนกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การปรับปรุงศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน ICT อย่างมีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการ
การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน
2.1.7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการ
พัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุ กภาคส่วนในสังคมได้เห็นพ้องร่วมกัน
กาหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งกาหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรี
บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพี ยง ยึดมั่ นในวัฒ นธรรม ประชาธิป ไตย และหลักธรรมาภิบ าล การ
บริหารสาธารณะขั้นพื้ นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภั ยและมั่นคง อยู่ในสภาวะ
แวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงด้านอาหารและพลัง งาน อยู่บ นฐานทางเศรษฐกิ จที่ พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวที โลก
สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
1) วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกั นอย่างมี ความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิ คุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
2) พันธกิจ
2.1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้ม ครองทางสัง คมที่ มี คุณ ภาพทั่ วถึงและเท่ าเที ยม มี โอกาสเข้าถึง ทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒ นา ภายใต้ร ะบบบริหารจัดการภาครัฐที่ โปร่ง ใส เป็น
ธรรม
2.2) พัฒ นาคุณภาพคนไทยให้มี คุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทั ก ษะและการดารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่ นมีความเข้มแข็ง
สามารถปรับตัว รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
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2.3) พัฒนาฐานการผลิตและการบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้าง
การผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้า งความเชื่อมโยงกั บ
ประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
2.4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับ สนุนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3) ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุก คนในสังคมไทย
ควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและ
สร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้าง
ภู มิ คุ้ม กั น ระดั บ ปั จ เจก และสร้างการมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการ
ตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
 การสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม
และมีส่วนร่วมในเชิง เศรษฐกิ จ และการเมืองได้อย่างมี คุณ ค่าและ
ศักดิ์ศรี
 การสานสร้ างความสั ม พั น ธ์ ข องคนในสั ง คมให้ มี คุ ณ ค่ า ร่ว มและ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม
และเป็นธรรม
 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้างความเชื่อ มโยงกั บ ประเทศในภู มิ ภาค เพื่ อความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
 การพัฒ นาการเชื่อมโยงด้านการขนส่ง และระบบโลจิส ติก ส์ภายใต้
กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ
 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุ
ภูมิภาค
 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.1.8. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561
1) วิสัยทัศน์
“ระบบข้าราชการไทยมุ่งเน้นการพัฒนาการทางานเพื่อประชาชน และรักษาประโยชน์ของ
ประเทศชาติ ภายใต้ห ลัก ธรรมาภิบ าลของการบริห ารกิจ การบ้านเมื องที่ ดี ยกระดับ ขีด
สมรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศ บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการ
ทางานกับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่น่า
เชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชน”
2) ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็น
มืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การยกระดับ ความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัท ธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 7: การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน
2.1.9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2557-2561
1) ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาข้าราชการทุกระดับให้สามารถเป็นผู้นาด้านการเปลี่ยนแปลง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริม สร้างศัก ยภาพข้าราชการให้ มี ค วามพร้อ ม ในการปฏิบั ติง านใน
บริบทของอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้และพัฒนา
2.1.10. แผนปฏิบตั ริ าชการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555-2558
1) วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน”
2) พันธกิจ
พั ฒ นาระบบ กลไกล และบุคลากร รวมทั้ ง วางแนวนโยบายการพัฒ นา ก ากั บ ดูแล
บูรณาการการขนส่งและจราจรให้มบี ริการทีเ่ พียงพอ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทั่วถึง คุ้มค่า
และเป็นธรรม
3) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศและพัฒนา
จุ ด เชื่ อ มต่ อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
กระจายความเจริญสูภ่ ูมิภาคอย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อมรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒ นาระบบโลจิส ติก ส์การขนส่ง เพื่อ เป็นเครื่องมื อส าคัญ
ส าหรั บ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ บ ริก ารระบบขนส่ง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีต้นทุนที่เหมาะสมและแข่งขันได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒ นาระบบขนส่ งให้ได้ม าตรฐานความปลอดภั ย เพื่ อลด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒ นาการให้บ ริการระบบการขนส่ง เพื่อยกระดับ คุณภาพ
ชีวิต เพื่อลดความสูญเปล่าจากเวลาที่ใช้ในการเดินทาง และการ
ขนส่งช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้มีความคล่องตัว ส่งผลให้มีความ
แน่ นอนและตรงต่อเวลาในการเดิน ทางของผู้โดยสารและการ
ขนส่งสินค้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการระบบการขนส่งและการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.11. แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2555-2558
1) วิสัยทัศน์
“พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน”
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2) พันธกิจ
“พัฒนา และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่งการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาการจราจร โดยการสร้าง
ทางเชื่อ ม (Missing Link) ทางเลี่ยง (By Pass) ทางลัด (Shortcut) รวมทั้ งสนับสนุนและ
ส่ง เสริมการพั ฒ นาทางหลวงท้ องถิ่นให้แ ก่ องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น ตลอดจนพัฒ นา
องค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการไทย”
3) เป้าประสงค์หลัก
3.1) เพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียง
3.2) โครงข่ายทางและสะพานมีการพัฒนา เชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นสนองตอบโลจิสติกส์
3.3) ประชาชนได้ใช้ทางหลวงชนบทอย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
3.4) ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากสภาพทางของทางหลวงชนบท
3.5) ส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้านงานทาง
4) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางยังมีความจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานงานทางและบริการด้านคมนาคม
อย่างมีบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การบารุงรักษาโครงข่ายทางอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาและ
บารุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น
2.2. กฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาด้านไอซีที
2.2.1. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 11 หมวด 139
มาตรา โดยคานึงถึง 5 หลักการสาคัญ ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักความรู้ความสามารถที่จาเป็น
และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักผลงาน และหลักความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิต
และการทางาน จากเดิมที่เน้นการพัฒนาข้าราชการให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เปลี่ยนเป็น
การเน้นให้ข้าราชการมีความรู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงที่ สาคัญ ที่ ช่วยผลัก ดันให้องค์ก รประสบ
ความสาเร็จ ซึ่งข้าราชการตามพระราชบัญญัติได้กาหนดไว้ 2 กลุ่ม คือ
ข้าราชการพลเรือน หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ
นี้ ให้ รั บ ราชการโดยได้รั บ เงิ น เดื อ นจากเงิน งบประมาณในกระทรวง กรมฝ่า ยพลเรือ น ซึ่ ง
ประกอบด้วย
(1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุแต่งตั้ง
ตามที่บัญญัติไว้
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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(2)

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นในกระทรวง
กรมฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนประเภทนั้น
พระราชบัญญัตินี้ มีการกาหนดประเภทตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญจากเดิมที่มี
11 ระดับ ให้ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ดังนี้
(1) ตาแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ และรองหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงและระดับกรม และตาแหน่งอื่นที่ ก.พ. กาหนดเป็นตาแหน่งประเภทบริหาร
โดยมีระดับตาแหน่ง 2 ระดับ คือ ระดับต้น และระดับสูง
(2) ตาแหน่งประเภทอานวยการ ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าส่ วนราชการที่ต่ากว่าระดับ กรม โดย
มีระดับตาแหน่ง 2 ระดับ คือ ระดับต้น และระดับสูง
(3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตาแหน่งที่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามที่ ก.พ. กาหนด โดยมีระดับตาแหน่ง 5 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
(4) ตาแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตาแหน่งที่ไม่ใช่ตาแหน่งสามประเภทดังกล่าวข้างต้น โดยมี
ระดับตาแหน่ง 4 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติงาน ระดับชานาญงาน ระดับอาวุโส และระดับ
ทักษะพิเศษ
ทั้งนี้ การจัดข้าราชการเข้าประเภทตาแหน่งสายงานและระดับตาแหน่งตามพระราชบัญญัติ
ฉบับใหม่นี้เพื่อส่งให้สานักงาน ก.พ. ดาเนินการตรวจสอบ และให้มีผลบังคับใช้ตามที่มีการจัดรายชื่อ
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551
2.2.2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เนื่อ งจากปัญ หาภัยคุ กคามที่ เกิ ดจากไวรัสคอมพิ ว เตอร์ แฮกเกอร์ การเผยแพร่รูปภาพ
ข้อความที่มีลักษณะลามก อนาจาร ซึ่งทาให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ต่อความมั่นคงทางการเมือง
สังคม เศรษฐกิ จของประเทศ จึ งท าให้ เกิ ดพระราชบัญ ญั ติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550
ดังนั้น การสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับฐานความผิด องค์ประกอบของความผิด และ
บทลงโทษ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้ใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สามารถนามาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และพนักงานเจ้าหน้าที่ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 13 มาตรา คือ ตั้งแต่
มาตรา 5 ถึง มาตรา 17 ดังตารางแสดงฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฐานความผิด
มาตรา 5

เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

มาตรา 6
มาตรา 7

ล่วงรูม้ าตรการป้องกัน
เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

โทษจาคุก

โทษปรับ

ไม่เกิน 6
เดือน
ไม่เกิน 1 ปี
ไม่เกิน 2 ปี

ไม่เกิน 10,000 บาท
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ฐานความผิด
มาตรา 8
มาตรา 9
มาตรา 10
มาตรา 11
มาตรา 12

มาตรา 13
มาตรา 14
มาตรา 15
และมาตรา
26
มาตรา 16
มาตรา 17

โทษจาคุก

โทษปรับ

การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์
ไม่เกิน 3 ปี
ทาให้เสียหาย ทาลาย แก้ไข
ไม่เกิน 5 ปี
เปลี่ยนแปลง
ทาให้ระบบไม่สามารถทางานได้
ไม่เกิน 5 ปี
ตามปกติ
สแปมเมล์
กระทาผิดมาตรา 9 หรือมาตรา
10
(1) ก่อให้เกิดความเสียการแก่
3 ปี ถึง 15 ปี
ประชาชน
(2) กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย 10 ปี ถึง 20
ของประเทศ/เศรษฐกิจ
ปี
วรรคท้าย เป็นเหตุให้ผอู้ ื่นถึงแก่
ชีวิต
การจาหน่ายเผยแพร่ชุดคาสัง่
ไม่เกิน 1 ปี
การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม ไม่เกิน 5 ปี
ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
ไม่เกิน 5 ปี
(ISP)

ไม่เกิน 60,000 บาท
ไม่เกิน 100,000 บาท

การตัดต่อภาพผู้อื่น
การกระทาความผิดนอก
ราชอาณาจักรต้องรับโทษใน
ราชอาณาจักร

ไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่เกิน 60,000บาท

ไม่เกิน 5 ปี
ไม่เกิน 3 ปี

ไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่เกิน 200,000 บาท
60,000 – 300,000
บาท
ไม่เกิน 20,000 บาท
ไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่เกิน 100,000 บาท

ที่มา : พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
2.2.3. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลัก เกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
ด้วยปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิ กส์เริ่มเข้าไปมี
บทบาทและทวีความสาคัญเพิ่มขึ้นตามลาดับต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชน แต่ใน
ขณะเดียวกันการกระท าความผิดเกี่ ยวกับ คอมพิวเตอร์มี แนวโน้มขยายวงกว้าง และทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นับเป็นพยานหลักฐานสาคัญในการดาเนินคดี
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสืบสวน สอบสวน เพื่อนาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ จึง
สมควรกาหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกาศดังกล่าว
มีข้อสาระสาคัญ ดังนี้
(1) “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า
(1.1) ผู้ให้ บริการแก่ บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกั นโดย
ประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของ
ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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(1.2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
(2) “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิ วเตอร์ ซึ่ งแสดงถึ งแหล่ งก าเนิ ด ต้ น ทาง ปลายทาง เส้ นทาง เวลา วัน ที่ ปริ ม าณ
ระยะเวลา ชนิดของบริการหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
(3) “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ที่เชื่อมการทางานเข้าด้วยกัน
โดยได้มีการกาหนด คาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุด
อุปกรณ์ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
(4) “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
(5) ประเภทของผู้ให้บริการ ซึ่งมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ แบ่งได้ดังนี้
(5.1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย
ประการอื่น ทั้งนี้ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของ
ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น สามารถจาแนกได้ 4 ประเภท ดังนี้
ก. ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง
ข. ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค. ผูใ้ ห้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์หรือให้เช่าบริการโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ
ง. ผูใ้ ห้บริการร้านอินเทอร์เน็ต
(5.2) ผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้ อมูลคอมพิวเตอร์ หรือประโยชน์ของบุคคลตาม (1)
Content Service Provider เช่น ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านแอพพลิเคชั่น
ต่างๆ (Application Service Provider)
(6) การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการต้องใช้วิธีการที่มั่นคงปลอดภัย และเริ่ม
เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เมื่อพ้นสามสิบวัน คือ
(6.1) เก็บในสื่อ ที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริง และระบุตัวบุคคลที่เข้าถึง
สื่อดังกล่าวได้
(6.2) มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ และกาหนดชั้นความลับในการ
เข้าถึงข้อมูล ดังกล่าว เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมู ล และไม่ ให้ผู้ดูแลระบบ
สามารถแก้ ไขข้อ มู ล ที่ เก็ บ รัก ษาไว้ เช่น การเก็ บ ไว้ในCentralized Log Server
หรือการท า Data Archiving หรือทา Data Hashing เป็นต้น เว้นแต่ผู้ที่ มี ห น้าที่
เกี่ยวข้องที่เจ้าของหรือผู้บริหารองค์กร กาหนดให้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
เช่น ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศขององค์ก ร (IT Auditor) หรือบุคคลที่องค์ก ร
มอบหมาย เป็นต้น รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(6.3) จัดให้มีผู้มีหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูลกับพนักงานเจ้าหน้าที่ซงึ่ ได้รับการแต่งตั้ง
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เพื่อให้การส่งมอบข้อมูลนั้น เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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(6.4) ในการเก็บข้อมูลจราจรนั้น ต้องสามารถระบุรายละเอียดผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้
เช่น ลักษณะการใช้บริการ Proxy Server, Network Address Translation (NAT) หรือ
Proxy Cache หรื อ Cache Engine หรื อบริ ก าร Free Internet หรื อบริ ก าร 1222
หรือ Wi-Fi Hotspot ต้องสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้จริง
(6.5) ในกรณีที่ผู้ให้บริการประเภทหนึ่งประเภทใด ในข้อ 1 ถึงข้อ 4 ได้ให้บริการในนาม
ตนเอง แต่บริการเป็นบริการที่ใช้ระบบของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เป็นเหตุ
ให้ผู้ให้บริการในข้อ 1 ถึงข้อ 4 ไม่สามารถรู้ได้ว่า ผู้ใช้บริการที่เข้ามาในระบบนั้น
เป็นใคร ผู้ให้บริการเช่นว่านั้นต้องดาเนินการให้มีวิธีการระบุและยืนยันตัวบุคคล
ของผู้ให้บริการผ่านบริการของตนเองด้วย
(6.6) เพื่อให้ข้อมูลจราจรมีความถูกต้องและนามาใช้ประโยชน์ได้จริ งผู้ให้บริการต้องตั้ง
นาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิดให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล โดยผิดพลาดไม่เกิน
10 มิลลิวินาที
2.2.4. พระราชบัญญัตธิ รุ กรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554
สาระสาคัญโดยสรุปของพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีดังนี้
การทาธุรกรรมในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวิธีก ารในการติดต่อสื่อสารที่อาศัย
การพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
แต่เนื่ อ งจากการท าธุร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ดังกล่าว ยังคงมี ความแตกต่างจากวิธีก ารท า
ธุรกรรม ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบนั เป็นอย่างมาก อันส่งผลให้ต้องมีการรองรับสถานะทาง
กฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการทาเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ
การรับรองวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการ
รับ ฟั ง พยานหลั ก ฐานที่ เป็ น ข้ อมู ล อิ เล็ ก ทรอนิก ส์ เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริม การท าธุร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเชื่อถือ และมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการทาธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไป
ที่ เคยปฏิบัติอ ยู่เดิม ควรกาหนดให้มี คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ท าหน้าที่ วาง
นโยบายก าหนดหลัก เกณฑ์ เพื่อส่ งเสริม การท าธุร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ ติด ตามดู แลการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพ
ตลอดเวลา ให้มี ม าตรฐานน่าเชื่อถือตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปัญ หาและอุป สรรคที่
เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ด้วยการมีกฎหมายรองรับในลักษณะที่เป็นเอกรูป และสอดคล้องกับมาตรฐานที่นานา
ประเทศยอมรับ
(1) ควรกาหนดให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทาหน้าที่วางนโยบาย กาหนด
หลัก เกณฑ์ ติดตามดูแล ส่ง เสริม การพัฒ นาทางเทคโนโลยีและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญ หาอั นจะเป็ นการส่ง เสริม การใช้ธุร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ทั้ ง ภายในประเทศและ
ระหว่ างประเทศด้วยการมี ก ฎหมายรองรับ ในลั ก ษณะที่ เป็ น เอกรูป และสอดคล้ องกั บ
มาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ ยังไม่มีบทบัญญัติรองรับในเรื่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส์
และยังไม่ มี บทบัญญั ติที่ ก าหนดให้สามารถนาเอกสารของข้อมู ลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทน
ต้นฉบับหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้ ดังตารางแสดงฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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ฐานความผิด

โทษจาคุก

โทษปรับ

มาตรา 44 ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่
แจ้งหรือขึ้นทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรา 45 ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่
รับอนุญาต

ไม่เกิน 2 ปี

ไม่เกิน 200,000 บาท

มาตรา 46 บรรดาความผิดตาม
พระราชบัญญัตินที้ ี่กระทาโดยนิติ
บุคคล ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติ
บุคคล หรือผูซ้ ึ่งมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของนิตบิ ุคคล ต้องรับ
ผิดในความผิดนั้นด้วย เว้นแต่
พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รเู้ ห็นหรือมี
ส่วนร่วมในการกระทาความผิดนั้น

ไม่เกิน 2 ปี

ไม่เกิน 200,000 บาท

ที่มา : พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
2.2.5. พระราชกฤษฎีกากาหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ทยี่ กเว้นมิให้นากฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บงั คับ พ.ศ. 2549
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได้มีการกาหนดไว้ว่า ธุรกรรมบางประเภทยังไม่เหมาะสมที่จะให้
กระทาได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ธุรกรรมเกี่ยวกับครอบครัว และธุรกรรมเกี่ยวกับ
มรดก
2.2.6. พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549
ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ยุคของสังคมสารสนเทศ ซึ่งมีการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐมากขึ้น สมควรสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการบริการของตน โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว เป็นการ
เพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้ งให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
พัฒนาการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐภายใต้มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดาเนินกิจกรรมของรัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วยมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2544 บัญ ญัติว่า คาขอ การอนุญ าต การจดทะเบียน คาสั่งทางปกครอง การชาระเงิน การ
ประกาศหรือการดาเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้
กระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด โดยพระราชกฤษฎีกา
แล้วให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย
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มาตรา 5: หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
(1) ควบคุมการใช้งานสารสนเทศ ฯ
(2) ระบบสารองและแผนฉุกเฉินฯ
(3) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
มาตรา 7: ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาเป็นประกาศ และต้องได้รับความเห็นชอบก่อนจึงมีผลใช้
บังคับได้
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ สถานภาพปัจจุบนั ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทางหลวงชนบท
ในส่วนที่ 3 ของแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 25592562 เป็นการสารวจสถานภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทาง
หลวงชนบท ด้วยวิธีการศึกษา สัมภาษณ์ รวบรวม และสารวจจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรในหน่วยงาน โดย
นาข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาทาการประมวลผล และสรุปสถานภาพปัจจุบันในด้านต่าง ๆ ของกรมฯ ดังนี้
3.1. โครงสร้างและภารกิจของกรมทางหลวงชนบท
ตามมาตรา 20 อนุ 7 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กาหนดให้มีกรม
ทางหลวงชนบทในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยให้โอนกิจการ อานาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ
ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังบางส่วนที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทาง
และสะพานจากกรมโยธาธิการ และจากกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท สังกัดกระทรวงมหาดไทย มารวมกันก่อตั้ง
เป็น “กรมทางหลวงชนบท” เมื่ อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตั้งแต่นั้นมา โดยกระทรวงคมนาคมได้ออก
กฎกระทรวง กาหนดให้กรมทางหลวงชนบทมีภารกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การ
ก่อสร้างและบารุงรักษาทางหลวง ให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดยให้มีอานาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้านทางหลวง เฉพาะในส่วนที่เกี่ ยวข้องกั บทางหลวงชนบท รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้างทาง บูรณะ และบารุงรักษาทางหลวงชนบท
3) จัดท ามาตรฐาน และข้อก าหนดทางหลวงชนบท ตลอดจนก ากับและตรวจสอบ เพื่อให้มี การ
ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกาหนด
4) ฝึกอบรมและจัดทาคู่มือ ตลอดจนให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับวิศวกรรมงานทางแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5) ร่วมมือและประสานงานด้านทางกับองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ
6) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เป็ นหน้ าที่ ข องกรม หรื อ ตามที่ ก ระทรวงหรื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
3.1.1. วิสัยทัศน์
“พัฒนา เพิม่ คุณค่า ต่อเติมโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอพียงและยั่งยืน เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน”
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3.1.2. พันธกิจ
การพั ฒ นาและยกระดับ มาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับ สนุนการคมนาคม
ขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาการเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจร
โดยการสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (By Pass) ทางลัด (Shortcut) รวมทั้ ง
สนับ สนุน และส่งเสริม การพั ฒ นาทางหลวงท้ องถิ่นให้ แก่ องค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการไทย
3.1.3. เป้าประสงค์
1) เพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียง
2) โครงข่ายทางและสะพานมีการพัฒนาเชื่อมต่อระบบขนส่งอืน่ สนองตอบโลจิสติกส์
3) โครงข่ายทางและสะพานมีสภาพพร้อมใช้งานได้ดีตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมด้านวิชาการงานทางที่จะพัฒนา และ
บารุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น
3.1.4. ประเด็นยุทธศาสตร์
1) ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางยังมีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นทางงานทางและบริการด้านคมนาคมอย่างมีบูรณาการ
3) การบารุงโครงข่ายทางอย่างยั่งยืน
4) ความเข้มแข็งขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและบารุงรักษาทาง
หลวงท้องถิ่น
3.1.5. โครงสร้างหน่วยงาน
1) สานักบริหารกลาง มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1.1) ดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและงานช่วยอานวยการของกรม
1.2) ดาเนินการเกี่ ยวกั บ การเงิน การบัญ ชี การงบประมาณ การพั สดุ อาคาร
สถานที่ และยานพาหนะของกรมทางหลวงชนบท
1.3) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
1.4) ประชาสัม พันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท
1.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2) สานักกฎหมาย มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
2.1) ดาเนินการเกี่ ยวกับ งานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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3)

4)

5)

6)

2.2) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมตลอดจนให้ ค าปรึ ก ษาและเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การตาม
กฎหมายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3) ดาเนินการเกี่ ยวกั บงานนิติกรรมและสัญ ญา งานเกี่ ยวกั บความรับ ผิดทาง
แพ่งอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมทาง
หลวงชนบท
2.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักก่อสร้างทาง มีอานาจหน้าที่ดังนี้
3.1) กากับดูแลและดาเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างทางหลวงชนบท
3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น
3.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักก่อสร้างสะพาน มีอานาจหน้าที่ดังนี้
4.1) กากับดูแลและดาเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานบนทางหลวงชนบท
สะพานข้ามแม่น้าสายหลัก และสะพานในเขตชุมชน
4.2) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับ การพัฒ นาด้านการก่อสร้างสะพานบนทาง
หลวงท้องถิ่น
4.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักเครือ่ งกลและสือ่ สาร มีอานาจหน้าที่ดังนี้
5.1) ก าหนดและจั ดท ามาตรฐาน วางแผนและควบคุม การใช้ และการซ่ อ ม
เครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรมทางหลวงชนบท
5.2) บารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรมทางหลวงชนบท
5.3) ดาเนินการจัดหาอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้
หน่วยงานต่าง ๆ ของกรม
5.4) วางระบบ ติดตั้ง ซ่อมและบารุงระบบสื่อสารโทรคมนาคมของกรม
5.5) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเครื่องจักรกลงานทางหลวง
ท้องถิ่น
5.6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักบารุงทาง มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
6.1) กาหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ งานบารุงทางและสะพาน
6.2) ศึกษาและพัฒนาการบริหารโครงข่ายทางและสะพาน
6.3) ศึกษา พัฒนา และกาหนดมาตรฐานการบารุงรักษาสาหรับทางหลวงชนบท
และทางหลวงท้องถิ่น
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6.4) กากับ ดูแล ดาเนินการ ติดตาม เร่ง รัดและประเมิ นผลการบ ารุงรักษาทาง
และสะพาน
6.5) ควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย
6.6) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบารุงรักษาทางและสะพาน
และงานทางหลวงท้องถิ่น
6.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
7) สานักแผนงาน มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
7.1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการของกรม
7.2) ศึกษาและพัฒนากาหนดโครงข่าย มาตรฐานทางและสะพาน
7.3) ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ แ ละความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้ ง การ
ประเมินผลโครงการก่อสร้างทางและสะพาน
7.4) จัดทาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงชนบท
7.5) ดาเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ และประสานแหล่งเงินกู้ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
7.6) ปฏิบัตกิ ารร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
8) สานักฝึกอบรม มีอานาจหน้าที่ดังนี้
8.1) ดาเนิน การเกี่ ยวกั บ การฝึก อบรมและพัฒ นาบุคลากรของกรมทางหลวง
ชนบท
8.2) พัฒ นาหลักสูตรการฝึกอบรมและดาเนินการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนิ นงานก่ อสร้างและบ ารุงรัก ษาทางหลวงท้ องถิ่น ให้แก่ บุ คลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.3) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิธีก าร ตลอดจนติ ดตามและประเมิ น ประสิท ธิภ าพ
บุคลากรของกรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.4) ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
8.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
9) สานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา มีอานาจหน้าที่ดังนี้
9.1) ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับงานทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น
9.2) ศึกษาและจัดทาข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ วิธีการทดสอบวัสดุ
และการปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาทางและสะพาน
9.3) กาหนดมาตรฐานและจัดทาข้อกาหนดเกี่ยวกับงานทางหลวงชนบท
9.4) ส่งเสริม และสนับ สนุนเกี่ยวกับ การพัฒ นาด้านงานทางแก่องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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9.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
10) สานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิน่ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
10.1) จัดทาแผนแม่บทและกาหนดแนวทางการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น
10.2) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น
10.3) กากับดูแลด้านวิชาการเกี่ยวกับงานทางหลวงท้องถิ่น
10.4) ส่งเสริม และสนับ สนุนการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน
ร่วมกั บ หรือสนับ สนุนการปฏิบัติง านของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
11) สานักสารวจออกแบบ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
11.1) ดาเนินการ สารวจ ออกแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน
11.2) ด าเนิ น การ และตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การออกแบบด้ า นวิ ศ วกรรมและ
สถาปัตยกรรมในงานก่อสร้างและบารุงรักษาทางและสะพาน
11.3) ส่งเสริม และสนับ สนุนเกี่ ยวกั บการพัฒ นาด้านการสารวจ ออกแบบ และ
ประมาณราคางานทางหลวงท้องถิ่น
11.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
12) สานักอานวยความปลอดภัย มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
12.1) กาหนดกลยุทธ์ และแผนงานวิศวกรรมจราจรและอานวยความปลอดภัยงานทาง
12.2) วางแผนส ารวจและวิ เคราะห์ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาจราจรและอ านวยความ
ปลอดภัยบนทางหลวงชน
12.3) ศึก ษาและพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศด้านวิศ วกรรมจราจรและ
อานวยความปลอดภัยที่ใช้กับงานทาง
12.4) ควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการด้านความปลอดภัย
12.5) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลงานด้านวิศวกรรมจราจรและอานวย
ความปลอดภัยบนทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น
12.6) ให้คาปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการด้านวิศวกรรมจราจรและ
ความปลอดภัยงานทาง
12.7) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านความปลอดภัยบนทางหลวง
ท้องถิ่น
12.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
13) สานักพัฒนาระบบบริหาร มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
13.1) เสนอแนะและให้ ค าปรึ ก ษาแก่ อ ธิ บ ดี ก รมทางหลวงชนบทเกี่ ย วกั บ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
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13.2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกี่ ยวกั บการพัฒ นาระบบราชการ
ภายในกรมทางหลวงชนบท
13.3) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงาน
กลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
13.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
14) สานักตรวจสอบภายใน มีอานาจหน้าที่ดังนี้
14.1) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ
กรมทางหลวงชนบท
14.2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
15) สานักตรวจสอบภายในด้านการงาน มีอานาจหน้าที่ดังนี้
15.1) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ
กรมทางหลวงชนบท
15.2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
16) สานักทางหลวงชนบทที่ 1-12 มีอานาจหน้าที่ดังนี้
16.1) วางแผน สารวจ ออกแบบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ท างวิศวกรรมในงาน
ปรับปรุงและบารุงรักษาทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบ
16.2) ดาเนินการและควบคุมการบารุงรักษาทางและสะพานในเขตที่รับผิดชอบ
16.3) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
16.4) ดาเนินการและให้บริการในงานวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและ
คุณภาพการก่อสร้างทางและสะพานในความรับผิดชอบ
16.5) บารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะในเขตรับผิดชอบ
16.6) ให้คาปรึก ษา เสนอแนะ สนับสนุน และปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
16.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
17) สานักทางหลวงชนบทที่ 13-18 มีอานาจหน้าที่ดังนี้
17.1) ดาเนินตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวง
ชนบท รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
17.2) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะและบารุงรักษาทางหลวงชนบท
17.3) จั ด ท ามาตรฐานและข้ อ ก าหนดทางหลวงชนบท ตลอดจ นก ากั บ และ
ตรวจสอบ เพื่อให้มีการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกาหนด
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17.4) จัดฝึกอบรมและจัดทาคู่มือ ตลอดจนให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับวิศวกรรม
งานทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
17.5) ร่วมมื อ และประสานงานด้านงานทางกั บ องค์ ก รและหน่ วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
17.6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามกฎหมายในพื้นที่ ของกรม หรือตามที่ก ระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
18) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
มีการจัดตั้งขึ้นตามคาสั่งกรมทางหลวงชนบท เลขที่ 506/2550 ลงวันที่ 23
เมษายน 2550 ซึ่งกาหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมทางหลวงชนบทนี้ไว้ดังนี้
17.1) จัดทาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
คมนาคม และนโยบายของกรมทางหลวงชนบท
17.2) ส่ง เสริม และสนั บ สนุ น การใช้ ง าน การวิจั ยและพั ฒ นาบุ คลากร ในด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีวิศวกรรม
17.3) พั ฒ นา ควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษาระบบคอมพิ วเตอร์ และเครื อ ข่า ย พร้ อมทั้ ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับการใช้งานอย่างมี มาตรฐานและ
ความปลอดภัย
17.4) พัฒนาและบริหารจัดการระบบคลังข้อมูล ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล และศูนย์
ปฏิบัติการสารสนเทศของกรม
17.5) ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปัจจุบันมีการกาหนดโครงสร้างหน่วยงาน ครอบคลุมการดาเนินงานทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิ ภาค สามารถแสดงโครงสร้างได้ดัง ภาพแสดง: โครงสร้างองค์ก รตามการ
บริหารภายใน ของกรมทางหลวงชนบท
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รูปที่ 3-1: โครงสร้างองค์กรตามการบริหารภายใน ของกรมทางหลวงชนบท
3.2. สถานภาพด้านบุคลากร
บุคลากร คือ ทรัพยากรหลักที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพดังนั้นในการ
พัฒนาการดาเนินงานด้านต่าง ๆ จาเป็นจะต้องมีการสารวจสถานภาพของบุคลากรในองค์กร พร้อมทั้งวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงาน
แก่องค์กร ซึ่งปัจจุบันบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
ลาดับ

ประเภทบุคลากร

จานวน (อัตรา)
ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิ าค

จานวนรวม
(อัตรา)

1

ข้าราชการ

416

1,215

1,631

2

ลูกจ้างประจา

106

986

1,092

3

พนักงานราชการ

614

900

1,514

4

ลูกจ้างชั่วคราว

310

2,401

2,711

รวมจานวนบุคลากรทัง้ สิน้ (อัตรา)

6,948

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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3.3. สถานภาพด้านระบบงานสารสนเทศ

1
2
3
4
5

8

สานักเครื่องกลและสือ่ สาร
สานักเครื่องกลและสือ่ สาร
สานักงานพัฒนาระบบบริหาร
สานักบริหารกลาง กลุ่มงานพัสดุ
สานักบริหารกลาง กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารกลาง กลุ่มบริหาร
ระบบบริหารจัดการสมรรถนะ
ทรัพยากรบุคคล
ระบบประเมินผลสมรรถนะออนไลน์ Manifest สานักบริหารกลาง กลุ่มบริหาร
(ตัวเก่า)
ทรัพยากรบุคคล
ระบบซ่อมบารุงสะพาน (BMMS)
สานักบารุงทาง

9

ระบบบริหารฐานข้อมูลกลาง (CRD)

6
7

ระบบเครือ่ งกลและสื่อสาร
ระบบแจ้งซ่อมเครื่องจักรกล
ระบบติดตามผลตัวชี้วัด (DRR/BSC)
ระบบครุภัณฑ์
ระบบการลา

สานักบารุงทาง

รูปแบบ
การใช้งาน

บริษทั /หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

Mobile
Application

การเข้าถึง
ระบบงาน

Web
Application

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

Non-Single
Sign On

ระบบงาน

Single Sign
On

ลาดับ

 
 
 
 

-



-



-



-



-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย


(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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10

ระบบบริหารงานบารุงปกติ(RMMS)

สานักบารุงทาง

11

ระบบบริหารจัดการงานอุทกภัย (FMS)

สานักบารุงทาง

12

ระบบบริหารงานซ่อมบารุงทาง (PMMS)

สานักบารุงทาง

13

ระบบติดตามและบริหารงบประมาณของกรม
ทางหลวงชนบท
ระบบจัดเก็บประวัติการฝึกอบรม
ระบบการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ระบบประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ (e-Sar)
ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่น
ระบบแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายท้องถิ่น

สานักแผนงาน

14
15
16
17
18
19

ระบบบริหารติดตามการส่งเสริม อปท. ด้าน
งานทาง (CLD)

สานักฝึกอบรม
สานักฝึกอบรม
สานักพัฒนาระบบบริหาร
สานักส่งเสริมพัฒนาทางหลวง
ท้องถิ่น
สานักส่งเสริมพัฒนาทางหลวง
ท้องถิ่น
สานักส่งเสริมพัฒนาทางหลวง
ท้องถิ่น

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

รูปแบบ
การใช้งาน

บริษทั /หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

Mobile
Application

การเข้าถึง
ระบบงาน

Web
Application

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

Non-Single
Sign On

ระบบงาน

Single Sign
On

ลาดับ

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-





-





-

-

 

-

-

 

-

-

 

กาลัง
พัฒนา

สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
AEC
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
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ระบบบริหารงานซ่อมบารุงทางหลวงท้องถิ่น
(LMMS)
ระบบบริหารวิศวกรรมความปลอดภัยทางหลวง
ท้องถิ่น
ระบบงานภูมิทัศน์
ระบบบริหารความปลอดภัยทางถนน (Safety
Management System)
ระบบแนะนาข้อมูลการจราจรและการเดินทาง

สานักส่งเสริมพัฒนาทางหลวง
ท้องถิ่น
สานักส่งเสริมพัฒนาทางหลวง
ท้องถิ่น
สานักสารวจและออกแบบ
สานักอานวยความปลอดภัย

สานักอานวยความปลอดภัย

26

ระบบรายงานอุบัตเิ หตุบนทางหลวงชนบท
(ARMS)
เว็บไซต์กรม

27

ระบบอินทราเน็ต

28

ระบบบริหารการประชุม

21
22
23
24
25

สานักอานวยความปลอดภัย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

รูปแบบ
การใช้งาน

บริษทั /หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

Mobile
Application

20

การเข้าถึง
ระบบงาน

Web
Application

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

Non-Single
Sign On

ระบบงาน

Single Sign
On

ลาดับ

กาลัง
พัฒนา

-

 

-



กาลังพัฒนา



-



-

-

 

-

-

 

-

-

-





-

 

-



-



-



-



-

บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
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29

ระบบจัดเก็บเอกสาร

30

ระบบคลังข้อมูลทางหลวงชนบท

31

ระบบทะเบียนประวัติ

32

ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC)

33

ระบบ GIS Analytic

34

ระบบ GIS Basemaps

35

ระบบการสืบค้นข้อมูล

36

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร

รูปแบบ
การใช้งาน
Mobile
Application

การเข้าถึง
ระบบงาน

Web
Application

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

Non-Single
Sign On

ระบบงาน



-



-



-





-





-



-

-

 

-



-



-



-



-

-

 

-

Single Sign
On

ลาดับ

บริษทั /หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด

กาลัง บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
พัฒนา
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด


(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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37

ระบบสารบรรณ

38

ระบบ SMS

39

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร

รูปแบบ
การใช้งาน

บริษทั /หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

Mobile
Application

การเข้าถึง
ระบบงาน

Web
Application

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

Non-Single
Sign On

ระบบงาน

Single Sign
On

ลาดับ

-

 

-

-

 

-



-



-

บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จากัด

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคมพ.ศ. 2558

3.4. สถานภาพด้านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3.4.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Virtualization
ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)
CPU

1

ระบบ SMS กรมทางหลวง
ชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

RAM

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

Hard
Disk
192.168.157.200 VMware virtual vCPU 16 GB 175 GB Ubuntu Linux
server
(64 bit)
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ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)

2

ระบบ SMS กรมทางหลวง
ชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.229 VMware virtual vCPU
server

8 GB

Hard
Disk
20 GB

3

ฐานข้อมูลของระบบ SMS กรม
ทางหลวงชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.202 VMware virtual vCPU
server

8 GB

75 GB

Ubuntu Linux
(64 bit)

4

เว็บไซต์หน่วยงานของกรมทาง
หลวงชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.203 VMware virtual vCPU
server

4 GB 160 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

5

เว็บไซต์หน่วยงานของกรมทาง
หลวงชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.204 VMware virtual vCPU
server

4 GB 160 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

6

ฐานข้อมูลของเว็บไซต์
หน่วยงานของกรมทางหลวง
ชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.239 VMware virtual vCPU
server

4 GB 460 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

7

ระบบ BizTalk

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.225 VMware virtual vCPU
server

1 GB

Windows
Server 2003
(32 bit)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

CPU

RAM

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

50 GB

Linux
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ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)
CPU

RAM

Hard
Disk
4 GB 250 GB

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

8

ฐานข้อมูลระบบ BizTalk

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.226 VMware virtual vCPU
server

9

เว็บไซต์ของกรมทางหลวง
ชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.191 VMware virtual vCPU
server

4 GB 140 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

10

เว็บไซต์ของกรมทางหลวง
ชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.192 VMware virtual vCPU
server

4 GB 140 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

10

เว็บไซต์หน่วยงานของกรมทาง
หลวงชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.193 VMware virtual vCPU
server

4 GB 140 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

11

เว็บไซต์หน่วยงานของกรมทาง
หลวงชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.194 VMware virtual vCPU
server

4 GB 140 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

12

ฐานข้อมูลของเว็บไซต์กรมทาง
หลวงชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.183 VMware virtual vCPU
server

8 GB 490 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

Windows
Server 2008
(32 bit)
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ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)
CPU

RAM

Hard
Disk
8 GB 490 GB

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

13

ฐานข้อมูลสารองของเว็บไซต์
กรมทางหลวงชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.184 VMware virtual vCPU
server

14

Load Balancer ให้กับ
ระบบงานต่างๆ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.209 VMware virtual vCPU
server

4 GB

16 GB

Linux 2.6 (32
bit)

15

Load Balancer ให้กับ
ระบบงานต่างๆ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.210 VMware virtual vCPU
server

4 GB

16 GB

Linux 2.6 (32
bit)

16

ระบบ Intranet ของกรมทาง
หลวงชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.233 VMware virtual vCPU 16 GB 200 GB
server

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

17

ระบบ Intranet ของกรมทาง
หลวงชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.243 VMware virtual vCPU
server

8 GB 140 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

18

ระบบ Intranet ของกรมทาง
หลวงชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.235 VMware virtual vCPU
server

8 GB 120 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)
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ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)
CPU

RAM

Hard
Disk
8 GB 200 GB

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

19

ระบบ Intranet ของกรมทาง
หลวงชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.236 VMware virtual vCPU
server

20

ระบบค้นหาข้อมูล

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.227 VMware virtual vCPU
server

2 GB 430 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

21

Workflow ของระบบต่างๆ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.199 VMware virtual vCPU
server

8 GB 200 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

22

ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลพื้นฐาน
ของซอฟต์แวร์ต่างๆ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.171 VMware virtual vCPU 16 GB
server

2860
GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

23

ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของ
ระบบงานต่างๆ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.172 VMware virtual vCPU 16 GB
server

2860
GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

24

ระบบ Email ของกรมทาง
หลวงชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.212 VMware virtual vCPU
server

8 GB 140 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

หน้า 43

ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)
CPU

RAM

Hard
Disk
8 GB 140 GB

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

25

ระบบ Email ของกรมทาง
หลวงชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.213 VMware virtual vCPU
server

26

ระบบ Email ของกรมทาง
หลวงชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.218 VMware virtual vCPU
server

8 GB

4780
GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

27

ระบบ Email ของกรมทาง
หลวงชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.228 VMware virtual vCPU
server

8 GB

4780
GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

28

ระบบสนทนา/ประชุมกลุ่ม

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.219 VMware virtual vCPU
server

8 GB 120 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

29

ระบบสนทนา/ประชุมกลุ่ม

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.220 VMware virtual vCPU
server

8 GB 180 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

30

ระบบสนทนา/ประชุมกลุ่ม

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

VMware virtual vCPU 16 GB 180 GB
server

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

192.168.6.230

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

หน้า 44

ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)
CPU

RAM

Hard
Disk
8 GB 180 GB

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

31

ระบบสนทนา/ประชุมกลุ่ม

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.231 VMware virtual vCPU
server

32

ระบบการจัดการเรื่อง Backup

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.250 VMware virtual vCPU
server

4 GB 140 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

33

ระบบออกรายงาน โดยทา
หน้าที่เป็น Web Front

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.241 VMware virtual vCPU
server

8 GB 140 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

34

ระบบออกรายงาน โดยทา
หน้าที่เป็น Web Front

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.242 VMware virtual vCPU
server

8 GB 140 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

35

ระบบออกรายงาน โดยทา
หน้าที่เป็น Engine

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.243 VMware virtual vCPU
server

8 GB 140 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

36

ระบบออกรายงาน โดยทา
หน้าที่เป็น Engine

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.244 VMware virtual vCPU
server

8 GB 140 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

หน้า 45

ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)
CPU

RAM

Hard
Disk
3180
GB

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

37

ฐานข้อมูลของระบบคลังข้อมูล

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.177 VMware virtual vCPU
server

8 GB

38

ระบบฐานข้อมูลก่อนนาเข้า
ฐานข้อมูลของระบบคลังข้อมูล

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.178 VMware virtual vCPU
server

8 GB

3180
GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

39

ระบบแผนที่ของกรมทางหลวง
ชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.246 VMware virtual vCPU
server

8 GB 140 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

40

ระบบแผนที่ของกรมทางหลวง
ชนบท โดยทาหน้าทีเ่ ป็น
Desktop

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.247 VMware virtual vCPU
server

8 GB 140 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

41

ระบบแผนที่ของกรมทางหลวง
ชนบท โดยทาหน้าทีเ่ ป็น
Engine

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.248 VMware virtual vCPU 16 GB 200 GB
server

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

42

ทดสอบระบบ (Testing &
Develop)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.249 VMware virtual vCPU
server

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

8 GB 150 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

หน้า 46

ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)
CPU

RAM

192.168.157.252 VMware virtual vCPU
server

4 GB

Hard
Disk
40 GB

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

43

ทดสอบระบบ (Testing &
Develop)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

44

ระบบงานสารบรรณ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

172.23.0.10

VMware virtual vCPU
server

3 GB

30 GB

Windows
Server 2003
(32 bit)

45

ระบบงานสารบรรณ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

172.23.0.202

VMware virtual vCPU
server

3 GB

30 GB

Windows
Server 2003
(32 bit)

46

ระบบงานสารบรรณ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

172.23.10.239

VMware virtual vCPU
server

3 GB

30 GB

Windows
Server 2003
(32 bit)

47

ระบบงานสารบรรณ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

172.23.0.4

VMware virtual vCPU
server

3 GB

30 GB

Windows
Server 2003
(32 bit)

48

ระบบงานสารบรรณ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

172.23.4.119

VMware virtual vCPU
server

2 GB 140 GB

Windows
Server 2003
Standard

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

Windows 7

หน้า 47

ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)
CPU

RAM

Hard
Disk
40 GB

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

49

ระบบงานสารบรรณ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

172.23.0.201

VMware virtual vCPU
server

2 GB

50

ฐานข้อมูลระบบงานสารบรรณ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

172.23.0.2

VMware virtual vCPU
server

8 GB 420 GB

Windows
Server 2003
(32 bit)

51

ระบบเว็บ GIS

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.141 VMware virtual vCPU 16 GB 900 GB
server

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

52

ระบบแผนที่ GIS

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.142 VMware virtual vCPU 16 GB
server

1400
GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

53

ฐานข้อมูลระบบ GIS

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

172.23.0.141

VMware virtual vCPU 16 GB 400 GB
server

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

54

ระบบ GPS

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

172.23.0.142

VMware virtual vCPU
server

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

Linux Red Hat
(32 bit)

4 GB 116 GB Ubuntu Linux
(64 bit)

หน้า 48

ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

172.23.0.143

55

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)
CPU

RAM

VMware virtual vCPU
server

1 GB

Hard
Disk
16 GB

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)
Ubuntu Linux
(64 bit)

56

ระบบบริหารติดตามงาน
โครงการ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.88 VMware virtual vCPU
server

8 GB

80 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

57

ฐานข้อมูลระบบบริหารติดตาม
งานโครงการ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

VMware virtual vCPU
server

8 GB

80 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

58

ระบบจัดการผู้ใช้งาน (Active
Directory )

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.23

VMware virtual vCPU
server

4 GB

80 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

59

ระบบจัดการผู้ใช้งาน (Active
Directory )

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.21

VMware virtual vCPU
server

4 GB

70 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

60

ระบบจัดการผู้ใช้งาน (Active
Directory )

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.25 VMware virtual vCPU
server

4 GB

80 GB

Windows
Server 2008
(64 bit)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

หน้า 49

ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)
CPU

RAM

192.168.157.26 VMware virtual vCPU
server

4 GB

Hard
Disk
80 GB

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

61

ระบบจัดการผู้ใช้งาน (Active
Directory )

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

62

ระบบจัดการ IP Address
(DHCP)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.12

VMware virtual vCPU
server

2 GB

80 GB

Windows
Server 2003
(32 bit)

63

ระบบรักษาความปลอดภัย
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Antivirus
Kaspersky)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.110

VMware virtual vCPU
server

8 GB 180 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

64

ระบบ Domain Name
ภายนอก

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.2

VMware virtual vCPU
server

4 GB

50 GB

Windows
Server 2003
(32 bit)

65

ระบบ Proxy Server

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

172.23.0.5

VMware virtual vCPU
server

2 GB

20 GB

Ubuntu Linux
(64 bit)

66

ระบบ Proxy Server

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

172.23.0.121

VMware virtual vCPU
server

2 GB

20 GB

Ubuntu Linux
(64 bit)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

Windows
Server 2008
(64 bit)

หน้า 50

ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

CPU

RAM

VMware virtual vCPU
server

2 GB

Hard
Disk
20 GB

192.168.157.20 VMware virtual vCPU
server

3 GB

30 GB

Ubuntu Linux
(64 bit)

67

ระบบ Proxy Server

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

68

ระบบ Reverse Proxy

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

69

ระบบ Barcode เครื่อง
คอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.50

VMware virtual vCPU
server

4 GB

30 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

70

ระบบ Barcode เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.14

VMware virtual vCPU
server

1 GB

40 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

71

ฐานข้อมูลระบบ Barcode

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.15

VMware virtual vCPU
server

2 GB 100 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

72

ระบบ FTP

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.104

VMware virtual vCPU
server

2 GB 150 GB

Windows
Server 2003
(32 bit)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

172.23.0.122

Ubuntu Linux
(64 bit)

หน้า 51

ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

CPU

RAM

VMware virtual vCPU
server

2 GB

Hard
Disk
70 GB

192.168.157.140 VMware virtual vCPU
server

2 GB

20 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

VMware virtual vCPU
server

1 GB

20 GB

Windows
Server 2003
(32 bit)

73

ระบบค้นหา Proxy Server
อัตโนมัติ (WPAD)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

74

ระบบ Web Service GIS

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

75

ระบบ Wi-Fi Ticket

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

76

ระบบสารองข้อมูลเครื่องแม่
ข่าย

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.157.61 VMware virtual vCPU
server

4 GB

40 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

77

ระบบสารองข้อมูลเครื่องแม่
ข่ายเสมือน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.200.43 VMware virtual vCPU
server

4 GB

2000
GB

Linux
Enterprise 11
(64 bit)

78

ระบบสารองข้อมูลเครื่องแม่
ข่ายเสมือน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.200.44 VMware virtual vCPU
server

4 GB

2000
GB

Linux
Enterprise 11
(64 bit)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

192.168.6.253

192.168.6.16

Windows
Server 2003
Standard
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ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)
CPU

RAM

Hard
Disk
4 GB 120 GB

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

79

ระบบ IP Scan

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.115

VMware virtual vCPU
server

80

ระบบป้องกันการบุกรุก
Source fire Defense Center

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.90

VMware virtual vCPU 16 GB 250 GB
Defense
server
Center Virtual
64 bit

81

ระบบ Video Streaming

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.170

VMware virtual vCPU 16 GB 100 GB
server

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

82

ระบบจัดการเครื่องแม่ข่าย
เสมือน (vCenter)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.200.50 VMware virtual vCPU 16 GB 60 GB
server

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

83

ฐานข้อมูลระบบจัดการเครื่อง
แม่ข่ายเสมือน (vCenterDB)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.200.51 VMware virtual vCPU
server

8 GB 170 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

84

ระบบเครือข่ายเสมือน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.200.131 VMware virtual vCPU
server

3 GB

Linux (64 bit)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

3 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)
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ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)
CPU

RAM

Hard
Disk
3 GB

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

85

ระบบเครือข่ายเสมือน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.200.132 VMware virtual vCPU
server

3 GB

86

ระบบจัดการเครื่องแม่ข่าย
เสมือนแบบอัตโนมัติ (SRM)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.200.60 VMware virtual vCPU
server

4 GB 290 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

87

ระบบบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.200.57 VMware virtual vCPU
server

4 GB

70 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

88

ระบบบริหารจัดการการ
ประมวลผลกลุ่มก้อนเมฆ
(vCloud Director)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.200.123 VMware virtual vCPU
server

4 GB

30 GB

CentOS
(64 bit)

89

ฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการ
การประมวลผลกลุ่มก้อนเมฆ
(vCloud Director)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.200.122 VMware virtual vCPU
server

8 GB 140 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

90

ระบบบริหารจัดการค่าบริการ
ของระบบประมวลผลกลุ่มก้อน
เมฆ (vCenter Chargeback)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.200.126 VMware virtual vCPU
server

6 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

50 GB

Linux (64 bit)
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ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)

91

ระบบรักษาความปลอดภัย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือน (vShield Manager)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.200.121 VMware virtual vCPU
server

8 GB

Hard
Disk
60 GB

92

ระบบบริหารจัดการการร้องขอ
เครื่องแม่ข่ายเสมือน (vCenter
Orchestrator)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.200.125 VMware virtual vCPU
server

3 GB

7 GB

vCenter
Orchestrator
Appliance

93

ระบบตรวจสอบเครือข่าย
ภายใน (Cacti)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.101

VMware virtual vCPU
server

2 GB

80 GB

Ubuntu Linux
(64 bit)

94

ระบบตรวจสอบเครือข่าย
ภายใน (IMC)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.105

VMware virtual vCPU 16 GB 100 GB
server

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

95

Printer Server

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.100

VMware virtual vCPU
server

2 GB

80 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

96

Time Server

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.254

VMware virtual vCPU
server

1 GB

20 GB

Ubuntu Linux
(64 bit)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

CPU

RAM

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)
Linux
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ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)

97

ระบบตรวจสอบเครือข่าย
ภายใน (Opmanager)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.109

VMware virtual vCPU
server

4 GB

Hard
Disk
80 GB

98

ระบบตรวจสอบเครือข่าย
ภายใน (Opmanager)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.111

VMware virtual vCPU
server

4 GB

40 GB

Windows
Server 2003
(32 bit)

99

ระบบตรวจสอบไฟฟ้าภายใน
ห้อง Data Center (PUE)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.106

VMware virtual vCPU
server

2GB

40 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

100 ระบบสารองข้อมูลเครื่องแม่
ข่าย

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.103

VMware virtual vCPU
server

8 GB

80 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

101 ระบบตรวจสอบการทางานของ
เครื่องแม่ข่ายเสมือน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.112

VMware virtual vCPU
server

7 GB 130 GB

Linux
Enterprise 11
(64 bit)

102 ระบบตรวจสอบการทางานของ
เครื่องแม่ข่ายเสมือน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

192.168.6.113

VMware virtual vCPU
server

9 GB 210 GB

Linux
Enterprise 11
(64 bit)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

CPU

RAM

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)
Windows
Server 2008
R2 (64 bit)
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ลาดับ

ลักษณะการใช้งาน

หน่วยงาน

IP Address

ยีห่ อ้

รุน่

คุณลักษณะ (SPEC)
CPU

RAM

ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS)

103 ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS)

สานักบริหารกลาง

172.23.0.130

VMware virtual vCPU
server

4 GB

Hard
Disk
70 GB

104 ระบบประเมินสมรรถนะ
(competency)

สานักบริหารกลาง

172.23.0.133

VMware virtual vCPU
server

4 GB

50 GB

Windows
Server 2003
(32 bit)

105 Water Level Check

สานักก่อสร้างทาง

4 GB 100 GB

Windows
Server 2008
R2 (64 bit)

2 GB 100 GB

Windows
Server 2003
(32 bit)

192.168.157.69 VMware virtual vCPU
server

106 ระบบรายงานผลการ
ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

สานักส่งเสริมการพัฒนา
ทางหลวงท้องถิ่น

107 ระบบฐานข้อมูลสานักแผนงาน

สานักแผนงาน

192.168.157.110 VMware virtual vCPU
server

8 GB

108 ระบบบริหารงานบารุงสะพาน
(BMMS)

สานักแผนงาน

192.168.157.73 VMware virtual vCPU
server

8 GB 100 GB Ubuntu Linux
(64 bit)

109 ระบบ SMS กรมทางหลวง
ชนบท

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

172.23.0.132

VMware virtual vCPU
server

Windows
Server 2003
(32 bit)

50 GB

Linux 2.6
Fedora 11

192.168.157.200 VMware virtual vCPU 16 GB 175 GB Ubuntu Linux
server
(64 bit)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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3.5. สถานภาพด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หน่วยงาน

สานักบริหารกลาง
สานักก่อสร้างสะพาน
สานักเครื่องกลและสื่อสาร
สานักบารุงทาง
สานักก่อสร้างทาง
สานักวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา
สานักสารวจและออกแบบ
สานักฝึกอบรม
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวง
ท้องถิ่น
สานักกฎหมาย
สานักอานวยความปลอดภัย
สานักงานพัฒนาระบบบริหาร
กองแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

จานวนบุคลากร (คน)
ขร.
ลป.
พร.
ลช.

รวม
ทัง้ สิน้

ประเภทการใช้งาน แยกตามอายุการใช้งาน (ปี)
เอกสาร
รวม
ออกแบบ
รวม
กราฟิค
≤ 7 ปี

> 7 ปี

≤ 7 ปี > 7 ปี

67
41
15
65
37
28
55
20
4
13

23
3
14
2
45
2
9
2
0
0

95
66
35
99
70
26
71
40
2
15

22
21
58
70
45
25
15
20
0
8

117
131
122
236
197
81
150
82
6
36

108
0
0
0
0
0
10
12
5
10

11
30
14
8
27
7
5
22
0
0

119
30
14
8
27
7
15
34
5
10

74
10
16
36
34
10
30
28
0
20

6
0
0
3
0
13
0
2
0
7

80
10
16
39
34
23
30
30
0
27

18
15
3
28
7

0
4
0
2
0

27
21
5
29
13

3
10
1
4
8

48
50
9
63
28

0
8
3
0
2

21
11
0
33
2

21
19
3
33
4

21
11
0
36
16

0
0
2
0
0

21
11
2
36
16

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

≤ 7 ปี > 7
ปี
0
0
6
0
0
0
73
0
10
0
3
0
5
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0

รวม

รวม
ทัง้ สิน้

0
7
0
73
10
3
5
6
0
0

199
46
30
120
71
33
50
70
5
37

0
0
0
0
3

42
30
5
69
23
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ลาดับ

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หน่วยงาน

สานักงานทางหลวงชนบทที่ 1
(ปทุมธานี)
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สมุทรปราการ
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนนทบุรี
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 2
(สระบุรี)
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 3
(ชลบุรี)
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง

จานวนบุคลากร (คน)
ขร.
ลป.
พร.
ลช.

รวม
ทัง้ สิน้

ประเภทการใช้งาน แยกตามอายุการใช้งาน (ปี)
เอกสาร
รวม
ออกแบบ
รวม
กราฟิค
≤ 7 ปี

> 7 ปี

≤ 7 ปี > 7 ปี

≤ 7 ปี > 7
ปี
0
0

รวม

รวม
ทัง้ สิน้

0

45

23

16

18

15

72

9

22

31

7

7

14

10
10

11
10

8
8

1
14

30
42

1
12

15
4

16
16

0
7

2
2

2
9

0
0

0
0

0
0

18
25

12

12

9

21

54

13

7

20

4

5

9

0

0

0

29

9
11
16

6
9
17

7
6
15

17
20
71

39
46
119

11
7
17

6
11
15

17
18
32

8
2
6

2
7
2

10
9
8

0
0
0

0
0
0

0
0
0

27
27
40

12
10
12
12
20

12
11
9
13
22

7
6
13
7
22

23
5
3
23
27

54
32
37
55
91

4
4
1
11
21

11
10
11
12
15

15
14
12
23
36

0
1
0
1
2

0
1
6
2
5

0
2
6
3
7

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

15
16
18
26
43

11
11
11

9
13
7

12
11
6

34
25
23

66
60
47

9
4
0

14
6
14

23
10
14

2
3
5

0
0
0

2
3
5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

25
13
19

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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ลาดับ

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

หน่วยงาน

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตราด
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 4
(เพชรบุรี)
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สมุทรสงคราม
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สมุทรสาคร
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 5
(นครราชสีมา)
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
นครราชสีมา
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 6
(ขอนแก่น)

จานวนบุคลากร (คน)
ขร.
ลป.
พร.
ลช.

รวม
ทัง้ สิน้

ประเภทการใช้งาน แยกตามอายุการใช้งาน (ปี)
เอกสาร
รวม
ออกแบบ
รวม
กราฟิค
≤ 7 ปี

> 7 ปี

≤ 7 ปี > 7 ปี

≤ 7 ปี > 7
ปี
0
0
0
0

รวม

รวม
ทัง้ สิน้

0
0

13
35

8
16

14
21

4
11

16
28

42
76

6
21

4
9

10
30

1
3

2
2

3
5

8

9

9

31

57

8

8

16

0

1

1

0

0

0

17

11

13

6

5

35

3

11

14

2

1

3

0

0

0

17

12

11

3

30

56

5

16

21

0

1

1

0

0

0

22

10
9
28

15
14
37

6
10
13

48
10
37

79
43
115

12
21
8

13
5
11

25
26
19

6
5
6

16
1
9

22
6
15

0
0
0

0
0
0

0
0
0

47
32
34

11
19

6
8

10
15

4
11

31
53

6
1

6
12

12
13

0
1

5
2

5
3

0
0

0
0

0
0

17
16

14
12
26

6
11
30

15
10
12

20
42
19

55
75
87

5
6
19

19
10
22

24
16
41

1
4
0

1
3
5

2
7
5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

26
23
46
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ลาดับ

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

หน่วยงาน

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
มหาสารคาม
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเลย
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 7
(อุบลราชธานี)
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
อานาจเจริญ
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
อุบลราชธานี
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 8
(นครสวรรค์)
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
กาแพงเพชร

จานวนบุคลากร (คน)
ขร.
ลป.
พร.
ลช.

รวม
ทัง้ สิน้

ประเภทการใช้งาน แยกตามอายุการใช้งาน (ปี)
เอกสาร
รวม
ออกแบบ
รวม
กราฟิค
≤ 7 ปี

> 7 ปี

≤ 7 ปี > 7 ปี

≤ 7 ปี > 7
ปี
0
0
0
0
0
0

รวม

รวม
ทัง้ สิน้

0
0
0

22
27
30

13
14
13

11
12
7

10
9
7

31
24
22

65
59
49

2
11
5

18
7
18

20
18
23

0
5
2

2
4
5

2
9
7

11
23

10
32

7
13

29
11

57
79

9
30

9
4

18
34

1
6

3
1

4
7

0
0

0
0

0
0

22
41

10

10

6

34

60

4

13

17

0

1

1

0

0

0

18

14
13

5
3

13
16

25
10

57
42

6
29

12
16

18
45

0
1

3
3

3
4

0
0

0
0

0
0

21
49

11
29

11
19

7
9

30
23

59
80

14
1

10
14

24
15

2
4

2
11

4
15

0
0

0
0

0
0

28
30

10
11
12

12
10
13

5
10
8

5
17
15

32
48
48

0
1
10

9
16
9

9
17
19

2
3
4

3
2
1

5
5
5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

14
22
24

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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ลาดับ

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

หน่วยงาน

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
นครสวรรค์
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 9
(อุตรดิตถ์)
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุโขทัย
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
เพชรบูรณ์
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 10
(เชียงใหม่)
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลาปาง
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลาพูน
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 11
(สุราษฎร์ธานี)

จานวนบุคลากร (คน)
ขร.
ลป.
พร.
ลช.

รวม
ทัง้ สิน้

ประเภทการใช้งาน แยกตามอายุการใช้งาน (ปี)
เอกสาร
รวม
ออกแบบ
รวม
กราฟิค
≤ 7 ปี

> 7 ปี

≤ 7 ปี > 7 ปี

≤ 7 ปี > 7
ปี
0
0

รวม

รวม
ทัง้ สิน้

0

41

11

13

7

24

55

17

13

30

6

5

11

9
19

7
17

5
11

16
27

37
74

8
2

9
19

17
21

1
2

0
5

1
7

0
0

0
0

0
0

18
28

10
12
10
12

11
8
7
6

8
5
6
10

9
18
3
2

38
43
26
30

2
0
5
5

9
11
6
12

11
11
11
17

1
0
0
1

2
2
1
2

3
2
1
3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

14
13
12
20

24

22

15

55

116

1

13

14

4

5

9

0

0

0

23

11
10

6
4

10
11

25
11

52
36

7
4

2
7

9
11

2
2

1
1

3
3

0
0

0
0

0
0

12
14

13
15
12
24

4
12
9
21

7
7
6
20

25
18
20
17

49
52
47
82

2
16
4
10

18
4
11
8

20
20
15
18

0
8
1
4

3
2
3
1

3
10
4
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

23
30
19
23

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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ลาดับ

71
72

หน่วยงาน

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระนอง
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์
ธานี
73 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร
74 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
นครศรีธรรมราช
75 สานักงานทางหลวงชนบทที่ 12
(สงขลา)
76 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี
77 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา
78 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล
79 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
180 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา
81 สานักงานทางหลวงชนบทที่ 13
(ฉะเชิงเทรา)
82 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
83 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
นครนายก

จานวนบุคลากร (คน)
ขร.
ลป.
พร.
ลช.

รวม
ทัง้ สิน้

ประเภทการใช้งาน แยกตามอายุการใช้งาน (ปี)
เอกสาร
รวม
ออกแบบ
รวม
กราฟิค
≤ 7 ปี

> 7 ปี

≤ 7 ปี > 7 ปี

≤ 7 ปี > 7
ปี
0
0
0
0

รวม

รวม
ทัง้ สิน้

0
0

21
14

11
9

9
7

10
5

13
57

43
78

7
0

10
13

17
13

3
0

1
1

4
1

11
15

9
7

8
9

21
180

49
211

5
7

4
12

9
19

5
2

1
3

6
5

0
0

0
0

0
0

15
24

26

23

14

49

112

4

9

13

3

3

6

0

0

0

19

11
11
9
10
13
11

13
12
10
10
15
0

8
7
9
7
8
13

55
46
48
32
47
13

87
76
76
59
83
37

10
2
1
6
3
22

1
10
11
9
15
0

11
12
12
15
18
22

2
1
2
3
1
4

0
0
1
0
5
0

2
1
3
3
6
4

0
0
0
0
0
0

0
00
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

13
13
15
18
24
26

10

9

13

31

63

1

11

12

0

1

1

0

0

0

13

10

6

7

11

34

4

6

10

2

3

5

0

0

0

15

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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ลาดับ

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

หน่วยงาน

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
ปราจีนบุรี
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 14
(กระบี่)
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15
(อุดรธานี)
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
หนองคาย
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
หนองบัวลาภู
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดบึงกาฬ
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 16
(กาฬสินธุ์)

จานวนบุคลากร (คน)
ขร.
ลป.
พร.
ลช.

รวม
ทัง้ สิน้

ประเภทการใช้งาน แยกตามอายุการใช้งาน (ปี)
เอกสาร
รวม
ออกแบบ
รวม
กราฟิค
≤ 7 ปี

> 7 ปี

≤ 7 ปี > 7 ปี

≤ 7 ปี > 7
ปี
0
0

รวม

รวม
ทัง้ สิน้

0

15

12

8

8

23

51

1

11

12

1

2

3

13
14

11
0

7
15

10
17

41
46

9
21

12
3

21
24

6
5

1
0

7
5

0
0

0
0

0
0

28
29

11
8
12
10
9
9

9
10
14
8
13
9

9
7
5
7
10
8

21
20
33
10
9
32

50
45
64
35
41
58

5
8
7
11
9
1

8
6
6
10
10
9

13
14
13
21
19
10

3
4
0
5
2
0

3
0
5
0
1
5

6
4
5
5
3
5

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

19
18
18
26
22
15

7

0

6

13

26

5

0

5

2

0

2

0

0

0

7

15

6

15

13

49

18

4

22

3

1

4

0

0

0

26

15
14
15

0
9
6

12
11
11

18
29
23

45
63
55

17
7
12

1
9
2

18
16
15

3
1
5

0
1
0

3
2
5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

21
18
20
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ลาดับ

หน่วยงาน

จานวนบุคลากร (คน)
ขร.
ลป.
พร.
ลช.

98 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
10
99 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์
11
100 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
13
มุกดาหาร
101 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม
13
102 สานักงานทางหลวงชนบทที่ 17
13
(เชียงราย)
103 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย
12
104 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน
14
105 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา
11
106 สานักงานทางหลวงชนบทที่ 18
12
(สุพรรณบุรี)
107 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
12
สุพรรณบุรี
108 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
12
กาญจนบุรี
109 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม
11
รวมจานวนทัง้ สิ้น (เครือ่ ง) 1,631
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รวม
ทัง้ สิน้

ประเภทการใช้งาน แยกตามอายุการใช้งาน (ปี)
เอกสาร
รวม
ออกแบบ
รวม
กราฟิค
≤ 7 ปี

> 7 ปี

≤ 7 ปี > 7 ปี

≤ 7 ปี > 7
ปี
0
0
0
0
0
0

รวม

รวม
ทัง้ สิน้

0
0
0

15
25
26

7
5
0

5
11
14

37
26
13

59
53
40

2
12
18

11
5
0

13
17
18

2
7
7

0
1
1

2
8
8

7
3

8
8

27
27

55
55

16
6

8
12

24
18

6
4

1
0

7
4

0
0

0
0

0
0

31
22

15
0
9
0

5
15
9
16

67
18
44
4

99
47
73
32

8
21
5
19

6
3
8
0

14
24
13
19

3
5
2
6

1
0
3
0

4
5
5
6

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

18
29
18
25

12

14

35

73

5

7

12

1

4

5

0

0

0

17

13

10

26

61

0

34

34

0

0

0

0

0

0

34

8
1,092

9
1,514

21
2,711

49
6,948

11
926

12
1,124

23
2,050

0
589

1
250

1
839

0
104

0
2

0
106

24
2,995
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3.6. สถานภาพด้านระบบเครือข่าย

รูปที่ 3-2: แผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ของกรมทางหลวงชนบท
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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บทที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท
จากการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวโน้มเทคโนโลยีสารสเทศ ที่กาหนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ นั้น เป็น
การศึกษาและวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก ลงมาสู่การศึกษาและวิเคราะห์ภายในกรมทางหลวงชนบท ที่ มี
การศึกษาโครงสร้างบริหาร จานวนบุคลากร สถานภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันของ
กรมทางหลวงชนบท และปั ญ หา-อุ ป สรรคจากบทที่ 2 และบทที่ 3 นั้ น ถื อ เป็ น ข้ อ มู ล หลั ก ในกรศึ ก ษา
สภาพแวดล้อ มภายในและภายนอก ดังนั้นในบทนี้จึง เป็นการนาเสนอผลจากการศึก ษาวิเคราะห์ส ถานการณ์
ปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบท โดยเน้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis) และการวิ เ คราะห์ TOWS/SWOT Matrix เพื่ อ สอบทานสภาพแวดล้ อ มด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจะนาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมทางหลวงชนบท ในบทที่ 5 ต่อไป
4.1. กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นขั้นตอนหนึ่งในการจัดทา
แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2557-2561 ซึ่งเป็น
กระบวนการในการวิ เ คราะห์ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง (Strength) จุ ด อ่ อ น (Weakness) โอกาส
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “SWOT” เพื่อที่จะนาไปใช้ในการตรวจสอบ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งดาเนินการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท อันจะทาให้แผนแม่บทฯ มีความถูกต้อง แม่นยา และสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคาจากัดความของ SWOT สามารถอธิบายได้ดังนี้
1) S: Strength หมายถึง จุดแข็ง เป็นปัจจัยเชิงบวกภายในองค์กร ที่เป็นข้อดี ข้อเด่น หรือข้อ
ได้เปรียบขององค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จ และบรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์กร
2) W: Weakness หมายถึ ง จุ ด อ่ อ น เป็ น ปั จ จั ย เชิ ง ลบภายในองค์ ก ร ที่ เ ป็ น ข้ อ ด้ อ ย หรื อ
ข้อบกพร่อง เป็นสิ่งที่องค์กรประสบความสาเร็จได้อย่างยากลาบาก ในการที่จะ
บรรลุเป้าหมาย
3) O: Opportunity หมายถึง โอกาส เป็ น ปั จ จัย เอื้ อ เชิง บวกจากภายนอก ที่ จ ะคอยสนั บ สนุ น
ความสาเร็จขององค์กร ซึ่งสามารถใช้ช่วงจังหวะที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์
เป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จ บรรลุตามเป้าหมายได้
4) T: Threat
หมายถึ ง ข้ อ จ ากั ด เป็ น ปั จ จั ย เอื้ อ เชิ ง ลบจากภายนอก ที่ จ ะคอยขั ด ขวาง
ความสาเร็จขององค์กร ซึ่งไม่ทาให้เกิดประโยชน์ในการบรรลุเป้าหมาย เป็นสิ่งที่
ทาให้องค์กรประสบกับความล้มเหลว
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4.2. ปัจจัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท
หลัก การส าคัญ ของ SWOT คือ การวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน 2 ด้านคือ สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้
รู้ถึง สภาพแวดล้อ มที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ
ภายนอกองค์ก ร เพื่ อให้ท ราบถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนามาใช้
ในการกาหนดกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อไป

รูปที่ 4-1: ปัจจัยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมทางหลวงชนบท
4.2.1. สภาพแวดล้อมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ของกรมทางหลวงชนบท (SubSystem)
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มผี ลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รบั
การสนับสนุนและการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ มีดังนี้
1) โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย การกาหนดอานาจหน้าที่ การมอบหมายและถ่ายทอดความ
รับผิดชอบไปสู่ระดับปฏิบัติการ มีการเผยแพร่นโยบายไปยังส่วนงานที่รับผิดชอบ รวมถึง
การจัดแบ่งโครงสร้างของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
2) การบริหารจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การควบคุมดูแล การปฏิบัติของบุคลากรภายใน
กรมทางหลวงชนบท การนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อความสะดวกในการบริหารสั่ง
การของผู้บริหาร และผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วในบริการนั้น ๆ ด้วย

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

หน้า 68

3) บุคลากรทีใ่ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการปฏิบตั งิ าน ประกอบ ด้ ว ย ความรู้
ทักษะ และความสามารถของบุคลากร และจานวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท
4) งบประมาณ ประกอบด้วย ความเหมาะสมและเพียงพอในด้านงบประมาณ เพื่อนามาพัฒนา
ด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร บริ ห ารจั ดการด้ านระบบสารสนเทศ ระบบ
คอมพิ วเตอร์ ระบบเครือข่าย รวมถึงงบประมาณในการพั ฒ นาความสามารถ และจั ดหา
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้เพียงพอต่อความต้องการ
5) ข่าวสาร สารสนเทศ ประกอบด้วย ความถูกต้อง แม่นยา ทันสมัย และเป็นมาตรฐานของข้อมูล
ข่าวสารภายในกรมทางหลวงชนบท รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
ภายใน และภายนอกองค์กร
4.2.2. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร (Task)
สภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกับการทางานของกรมทางหลวงชนบท เป็นการวิเคราะห์ปั จจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน
องค์กร เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการสนับสนุนและการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ มีดังนี้
1) ผู้รับ บริก ารจากภายนอก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ประชาชน หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
หน่วยงานท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการที่มาใช้บริการด้านต่าง ๆ ของกรมทางหลวงชนบท
2) คู่แ ข่ง ประกอบด้วย หน่ วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ที่ มี การบริก ารในลั กษณะ
คล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกับการบริการของกรมทางหลวงชนบท
3) ผู้สนับสนุน ประกอบด้วย บุคคล และ/หรือหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานร่วมกัน และมีส่วนใน
การสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท
4) กฎหมาย/กฎเกณฑ์/ระเบียบ ประกอบด้วย พระราชบัญ ญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราช
กาหนด ระเบียบ ประกาศ มาตรฐานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของกรมทาง
หลวงชนบท
4.2.3. สภาพแวดล้อมทั่วไป (Context)
1) เศรษฐกิจ ประกอบด้วย สภาวะเศรษฐกิ จ และสภาวะเศรษฐกิ จโลกในปัจจุบัน ที่ส่งผล
กระทบต่อผู้รับบริการ หรือผู้สนับสนุน และคู่แข่ง
2) เทคโนโลยี/นวัตกรรม ประกอบด้วย สถานการณ์และทิศทางแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของกรมทางหลวงชนบท
3) สภาวการณ์ร ะหว่างประเทศ ประกอบด้วย สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในปั จ จุ บั น ที่ มี ผ ลต่ อ เนื่ อ งมาสู่ ก ารพั ฒ นาและการใช้ ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท
4) การเมือง ประกอบด้วย สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันของประเทศไทย
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5) สัง คม วัฒ นธรรม และการศึก ษา ประกอบด้วย สถานการณ์ด้านสังคม วัฒ นธรรม และ
การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน
4.3. แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบท
จากปัจจัยข้างต้นที่มีการแบ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ออกมาเป็น 2 ด้าน คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนั้น จึงได้ทาการศึกษา
แนวทางในการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่าง ๆ โดยได้เลือกแนวทางในการวิจัยดังนี้คือ
1) ปัจ จัยภายในองค์ก ร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ มี อยู่ ภายในองค์กร ทั้ งที่ เป็นจุดแข็ง
(Strength) และจุ ด อ่ อ น (Weakness) โดยแนวทางในการวิ เคราะห์ จ ะน าเอาเครื่ อ งมื อ ที่ เรี ยกว่ า
“McKinsey 7-S Framework” มาใช้ดังนี้
1.1) กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
1.2) โครงสร้างองค์กร (Structure)
1.3) ระบบการปฏิบัติงาน (System)
1.4) บุคลากร (Staff)
1.5) ทักษะ/ความสามารถ (Skill)
1.6) รูปแบบการบริหารจัดการ (style)
1.7) วิสัยทัศน์/ความคิดร่วม (Share Value)

รูปที่ 4-2: McKinsey 7-S Framework
2) ปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายนอกองค์กร ทั้งที่เป็นโอกาส
(Opportunity) และที่เป็นอุปสรรคหรือผลกระทบต่อองค์กร (Threat) โดยแนวทางในการวิเคราะห์จะ
นาเอาเครื่องมือที่เรียกว่า “PESTLE Analysis” มาใช้ดังนี้
2.1) ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political Factors)
2.2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)
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2.3) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Factors)
2.4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)
2.5) ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal Factors)
2.6) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Factors)

รูปที่ 4-3: PESTLE Analysis Model
4.4. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบท
จากสถานภาพปัจจุบันของกรมทางหลวงชนบท ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อใช้ใน
การกาหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบทในโอกาสต่อไป
ซึ่งสามารถสรุปผลการระดมความคิดเห็นได้ดังนี้
4.4.1. ผลการศึกษาด้านจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness)
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ นโยบาย โครงสร้างองค์กร งบประมาณ การ
บริหารจัดการ บุคลากร ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1: การแสดงผลการวิเคราะห์สถานภาพภายใน (SW Analysis)
ปัจจัย
โครงสร้างองค์กร

จุดแข็ง

จุดอ่อน

- มี ห น่ ว ยงานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร - หน่วยงานในระดับจังหวัด (ขทช.)
กระจายอยู่ทั่วประเทศ
และระดับสานัก (สทช.) ไม่มีกรอบ
อัตราและกาลังคนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ทาให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก
- ขาดหน่วยงานในระดับภูมิภาคที่จะ
ให้ ก ารฝึ ก อบรม หรื อ ถ่ า ยทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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ปัจจัย

จุดแข็ง

จุดอ่อน
สื่อสาร มี บุคลากรไม่ เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน
- การจั ด โครงสร้ า งของศู น ย์ ฯ ไม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ภ า ร กิ จ ด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารเท่าที่ควร
- ขาด บุ ค ลาก รด้ าน เท คโน โล ยี
สารสนเทศในส่วนภูมิภาค

- มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะท างานด้ า น
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อส าร (ICT) ใน ระ ดั บ
ขทช. และ สทช. เพื่ อ รองรั บ
การปฏิบัติงาน
- มีการควบคุมคุณภาพงาน ได้แก่
ก า ร ค วบ คุ ม คุ ณ ภ าพ วั ส ดุ
กระบวนการท างานก่ อ สร้ า ง
Dimension ของผลงาน เป็ น
ต้น ท าให้ เ กิ ดความเชื่ อ มั่ น ใน
คุณ ภาพงานทางของกรมทาง
หลวงชนบท
- มี ก ารสร้างนวัตกรรมด้านการ
ก่ อ สร้ างทาง วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า ง
การใช้ วัส ดุ ในท้ องถิ่น การน า
เทคโนโลยี การน าสารเคมี ม า
ผสม ท าให้ ร าคาถู ก ลงและ
ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น
- มีการจ้างที่ปรึกษาในการกากับ
ควบคุ ม การด าเนิ น งานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)

- การบริหารจัดการงบประมาณด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) บางส่วนยังไม่คุ้มค่า
กับงบประมาณที่ได้รับ
- ไม่ มี ก ระบวนการควบ คุ ม การ
ดาเนินงานภายในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ที่
มีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานหลายขั้ นตอน และ
ซ้าซ้อน ทาให้มีภาระงานมากขึ้น
- กระบวนงานไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ
แก้ไขปัญหาพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
- การจั ด การความรู้ (KM) ยั ง ไม่
รองรับการใช้งานจริงได้
- การถ่ า ยทอดประสบการณ์ เ ชิ ง
เทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร (ICT) จากผู้รับจ้าง
แ ก่ บุ ค ล าก รด้ าน เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง
- การประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
และทั่วถึงในเรื่องบทบาทและเนื้อ
งานของกรมฯ ทาให้ประชาชนขาด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมฯ
- การประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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การบริหารจัดการ

ปัจจัย

งบประมาณ

จุดแข็ง

จุดอ่อน
สื่อสาร (ICT) ในภาพรวม
- การด าเนิ น งานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
บางส่วนอยู่ภายใต้หน่วยงานระดับ
ส านั ก ซึ่ ง ไม่ ผ่านศู น ย์เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผล
ต่ อ การวางแผนทิ ศ ทางการน า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ไปใช้ในอนาคต
- ไม่ มี การสื่อสารข้อมูล เกี่ ยวกั บ กล
ยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารให้ กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รับทราบ
- ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น ด้ า น
เท คโน โล ยี สารสน เท ศ ยั ง ไม่
สอดคล้ องกั บ ความต้ องการของ
ผู้ใช้งานเท่าที่ควร

- ก ร ม ฯ ได้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร - ก า ร พั ฒ น า ด้ า น เท ค โน โล ยี
งบประมาณในการพัฒนาระบบ สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
และอุ ป กรณ์ Hardware และ บางส่วนใช้งบประมาณของสานัก
Software อยู่เสมอ
ไม่ มี ก ารรวมงบประมาณที่ ศู น ย์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร
- จากการที่กรมฯ ได้รับงบประมาณ
มากขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิ จ
ทาให้ต้องมีการเพิ่ ม ประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน
- การจัด หางบประมาณภายนอก
รวมทั้งจากต่างประเทศไม่ได้มีการ
ดาเนินการอย่างจริงจัง
- หน่วยงานระดับ สทช. และ ขทช.
ไม่ ส ามารถตั้ ง งบประมาณด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อ สาร (ICT) ได้โ ดยตรง ต้ องรอ
เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณมาใช้
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ปัจจัย

จุดแข็ง

จุดอ่อน

บุคลากรที่ใช้ ICT ใน - ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจ - บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
การปฏิบัติงาน
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ง า น ด้ า น เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (ICT) ไม่ ได้มีตาแหน่งงาน
สื่อสาร (ICT)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
- บุคลากรของกรมฯ บางส่วน มี - บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
ความ ส าม ารถเฉ พ าะด้ าน เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่ อ สาร (ICT) บางส่ ว นไม่ ไ ด้ จ บ
สื่อสาร (ICT) เป็นตัวหลักในการ ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น เท ค โ น โ ล ยี
ด าเนิ น งานได้ และสามารถ สารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ - ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ด้ าน เท ค โน โล ยี
- บุคลากรเข้ามามีสว่ นร่วมในการ สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
แสดงความคิ ดเห็น เพื่ อน าไป ขาดแรงจู งใจในการท างาน และ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาก ความก้ าวหน้ า ในด้ า นวิ ช าชี พ ไม่
ยิ่งขึ้น
ชัดเจน
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร (ICT) มีภารกิจมาก
ไม่สามารถควบคุมการดาเนิ นงาน
ของผู้รับ จ้างได้อย่างใกล้ชิด และ
ครบถ้วนทุกงาน
- ขาดเจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า น
ข้อมูล ข่าวสารโดยตรง
- กรมฯ ไม่ มี แ ผนในการพั ฒ นา
ความรู้ และทั ก ษะของบุ ค ลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ชัดเจน
ข่าวสาร/สารสนเทศ - มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ภายในเป็นอย่างดี
- มี ร ะบบสารสนเทศสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงาน
- กรมฯ เป็ น หน่ วยงานเจ้ าของ
ข้ อ มู ล ด้ าน ภู มิ ส ารส น เท ศ
โดยตรง ซึ่งสามารถผลิตข้อมู ล
ได้เอง
- มี ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ านโครงข่า ย
ทางและสะพาน ที่ เพียงพอต่อ
การพัฒนาฐานข้อมูล

- การส่ง ข้ อ มู ล ข่ าวสารล่ าช้ า และ
ขาดการรวบรวมข่าวสารที่ดี
- ขาดรูป แบบมาตรฐานในการส่ ง
ข้อมูลข่าวสาร
- การจัดเก็บ ข้อมูล ทะเบียนประวัติ
ถนนในการดูแลของกรมฯ สู่ระบบ
สารสนเทศยังไม่ครบถ้วน
- ข้ อ มู ล ในการป ฏิ บั ติ ง าน ยั ง ไม่
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- การพัฒ นาระบบสารสนเทศของ
กรมฯ ไม่ มี ก ารรวมศู น ย์ ในการ
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ปัจจัย

จุดแข็ง
- ก รม ฯ มี ค ลั งข้ อ มู ล (Data
Warehouse) ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
-

-

จุดอ่อน
บริ ห ารจัด การ ส่ ง ผลต่ อการวาง
แผนการพัฒ นา บ ารุง รัก ษา และ
การเชื่อมโยงข้อมูลในอนาคต
ขาดระบบงานที่ช่วยสนับสนุนการ
บริหารงาน และการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
ไม่ ร ะบบให้ จั ง หวั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ให้
ส่วนกลางได้อย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ ส่วนกลางยังคงต้องสั่งการ
ให้ส่งข้อมูลให้
ขาดความมั่ น ใจในการส่ ง ข้ อ มู ล
Online ทาให้ต้องมีการตรวจสอบ
อีกครั้งทางโทรศัพท์หรือโทรสาร
ยัง ขาดการบู ร ณาการข้อ มู ล ด้า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารร่วมกัน
บางระบบงานยั ง มี ค วามยุ่ ง ยาก
ซ้าซ้อนในการปฏิบัติง าน และยัง
ขาดการสารองข้อมูล (Backup)
ขาดค่ า นิ ย มในการรั ก ษาความ
มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศ

ระบบคอมพิ ว เตอร์ - เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยมี - สทช. และ ขทช. ตั้ ง อยู่ นอกเขต
และเครือข่าย
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ร อ งรั บ ก า ร ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ปฏิบัติงาน
ทาให้เกิดอุปสรรคในการรับ – ส่ง
- มีการนาระบบประชุม ทางไกล ข้อมูล
ผ่ า น จ อ ภ า พ (Video - ไฟฟ้าดับ บ่อย และในบางครั้งเกิ ด
Conference) มาช่ ว ยในการ ฟ้ า ผ่ า ท า ให้ ส่ ง ผ ล ต่ อ ร ะ บ บ
สนับ สนุ นการปฏิบั ติง าน เพิ่ ม คอมพิวเตอร์
ความสะดวก ลดขั้นตอน และ - การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
เครือข่าย ยังไม่มีความคุ้มค่า
- อุ ป ก ร ณ์ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ
ซอฟต์แวร์บางส่วนไม่เพียงพอ
- การดู แ ลอุ ป กรณ์ แ ละเครื อ ข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ดี พ อ ขาดการ
เชื่อมโยงระบบในระดับจังหวัด
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ปัจจัย

จุดแข็ง

จุดอ่อน
- มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
- ไม่มีการเก็บสถานะและประวัติของ
เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ อุ ป กรณ์ ต่ อ
พ่วง และอุป กรณ์ เครือข่ายที่ เป็น
ปัจจุบัน ทาให้ไม่สามารถนาข้อมูล
ดั ง กล่ า วมาใช้ ป ระกอบการวาง
แ ผ น ก า ร จั ด ส ร ร ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิ วเตอร์ การบ ารุง รัก ษาได้
เหมาะสม

4.4.2. ผลการศึกษาด้านโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุน กฎหมาย กฎระเบียบ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2: การแสดงผลการวิเคราะห์สถานภาพภายนอก (OT Analysis)
ปัจจัย

จุดแข็ง

ผู้รับบริการภายนอก - มี อส.ทช. ช่วยในการสนับสนุน
งานของกรมฯ
- ประชาชน/ผู้รับบริการจากกรม
ฯ ได้รับ ข้อมู ล ข่าวสารมากขึ้ น
และรวดเร็วขึ้นในหลายช่องทาง
- ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงานของกรมฯ มากขึ้น
- ประชาชนมี โอกาสเรียนรู้ด้าน
ช่างผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมฯ ได้มากขึ้น
- ประชาชนมี ช่ อ งทางให้ ข้ อ มู ล
ข่าวสาร ข้อเสนอแนะ และข้อ
ร้ อ งเรี ย น ผ่ า น ร ะ บ บ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ได้
คู่แข่ง

จุดอ่อน
- ผู้ รั บ บ ริ ก ารบ างส่ ว นไม่ ท ราบ
ผลงานของกรมฯ
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส าร (ICT) ท าให้
เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปได้อย่างจากัด
- ความต้ อ งการของประชาชนมี
หลากหลายและไม่สนิ้ สุด กรมฯ ไม่
สามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ตอบสนองได้ในทุกด้าน
- องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี
ศั ก ย ภ า พ สู ง ม า ก ขึ้ น แ ล ะ
จาเป็นต้องถ่ายโอนงานจากกรมฯ
ออกไปมากขึ้น

- การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ - หน่ วยงานที่ เป็ นคู่ แข่ง หรือ มี ก าร
เป็นคู่แข่ง กระตุ้นให้เกิ ดความ ปฏิบัติงานที่คล้ายกันมีงบประมาณ
กระตือรือ ร้น หรือการพั ฒ นา สู ง กว่ า และมี ศั ก ยภาพ สู ง กว่ า
ตนเองในการท างาน และน า โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาช่ว ย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
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ปัจจัย
ผู้สนับสนุน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

- ระบบงบประมาณ GFMIS ท า - ส านั ก งบประมาณไม่ ได้ จั ด สรร
ให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
งบ ป ร ะ ม าณ ด้ าน เท คโน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
โดยตรง ให้กับกรมฯ
- การจัดกางบประมาณจากภายนอก
รวมทั้งจากต่างประเทศ ไม่ได้มีการ
ดาเนินการอย่างจริงจัง

กฎหมาย กฎเกณฑ์ - แผนแม่ บ ทด้ า นเทคโนโลยี
กฎระเบียบ
สารสนเทศและการสื่ อ สาร
(ฉบั บ ที่ 3) ของประเทศไทย
สนับ สนุนการพั ฒ นาบุคลากร
ของภาครัฐ และบุ คลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)
- พ.ร.บ. ว่า ด้ วยการกระท าผิ ด
ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ส่งเสริม ให้มี ก ารปรับ ปรุง และ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ก า ห น ด ใ ห้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
แสดงความคิดเห็น
- พ ร ะ ร าชบั ญ ญั ติ ป รั บ ป รุ ง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ ที่
6) พ.ศ. 2552 (10 กรกฎาคม
2552) ให้ ย กเลิ ก มาตรา 54
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติป รับ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เป็ น
พ ร ะ ร าชบั ญ ญั ติ ป รั บ ป รุ ง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ ที่
5) พ.ศ. 2550 ส่ ง ผลให้ ก รม
ทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงาน
ที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
- มี น โยบายที่ จ ะปฏิ รู ป ระบบ
ราชการไทย ที่ ต้องการให้น่วย
งานภาครัฐมี ก ารใช้ง านระบบ

- กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ตาม
ไม่ทั นกั บ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
- กฎหมายด้านการกระจายอานาจ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท าให้ ก รมฯ ต้ อ งท าการเปลี่ ย น
บทบาทของตนเอง
- หลัก เกณฑ์ ในการใช้งบประมาณ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ท าให้ไม่คล่องตัวใน
การดาเนินงาน
- กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อ สารบางฉบับ มี ความ
ล้ า สมั ย ไม่ สอดคล้ อ งกั บ ก าร
เปลี่ยนแปลง
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ปัจจัย

จุดแข็ง
อิเล็ก ทรอนิก ส์ม ากยิ่งขึ้น และ
รองรับกรอบนโยบายของ AEC
- รัฐบาลมี กาหนดกฎหมายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร ส าหรับ ในหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ ให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ

จุดอ่อน

เศรษฐกิจ

- ภาวะ เศรษ ฐ กิ จ ขอ งโล ก ที่ - ภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอย ท าให้
ขยายตัวขึ้น ทาให้เกิดนวัตกรรม งบ ป ร ะ ม าณ ด้ าน เท คโน โล ยี
ให ม่ ๆ ส่ งผ ล ให้ มี ก า ร น า สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มี
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการ แนวโน้มลดลง
ปฏิบัติงานมากขึ้น
- ภาวะเศรษฐกิ จ ปั จ จุ บั น ท าให้ ไม่
สามารถจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ได้ตามความต้องการ

เทคโนโลยี

- พั ฒ นาการของเทคโนโลยี ใ น - ซอฟต์ แ วร์ และบุ ค ลากรด้ า น
ระดับโลก ทาให้การทางานของ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
กรมฯ ดีขึ้น เนื่องจากมีก ารนา สื่อสาร (ICT) รวมทั้ งผู้ป ฏิบัติงาน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ เปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ ตั วช้ า ไม่
ปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- เท คโน โลยี ด้ าน เท คโน โล ยี และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร้พรหม
แดนต่อเนื่องและทุกเวลา
- เทคโนโลยี ช่ วยกระตุ้ น ให้ เ กิ ด
ก า รพั ฒ น าต น เอ งให้ ทั น /
สอดคล้ อ งกั บ ความก้ า วหน้ า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)
- เท คโน โล ยี ช่ วยให้ เกิ ด ก าร
แบ่งปัน และใช้ข้อมูลร่วมกันได้
ง่ า ย และรวดเร็ ว ขึ้ น ค้ น หา
ข้อมูลได้สะดวกขึ้น

การเมือง

- นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุน - นโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บ่อย ขาดความต่อเนื่อง
และการสื่อสาร (ICT)
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ปัจจัย

จุดแข็ง
- กรม ฯ ส ามารถตอบ สน อ ง
นโยบาย และความต้องการของ
รัฐบาลได้
- รั ฐ บ า ล มี น โย บ าย ก ร ะ ตุ้ น
เศรษฐกิ จ เพื่อให้งบประมาณ
เพิ่มเติมแก่หน่วยงานราชการ

จุดอ่อน

สังคม และวัฒนธรรม - การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ - การประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
และการสื่อสาร (ICT) มาใช้งาน และทั่วถึงในเรื่องบทบาท และเนื้อ
ทาให้ลดช่องว่างระหว่างกรมฯ งานของกรมฯ ทาให้ประชาชนขาด
กั บ ประชาชน และเทคโนโลยี ความรูเ้ กี่ยวกับกรมฯ
ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกั บ - ขาดการบูร ณาการกั บ หน่ วยงาน
กรมฯ มากยิ่งขึ้น
ภายนอก และขาดการแลกเปลี่ยน
- กรมฯ สามารถเผยแพร่ข้อมู ล ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชนได้มาก
ขึ้น ทาให้ประชาชนมีเจตคติที่ดี
ต่อกรมฯ
4.5. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท
4.5.1. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงคมนาคมมีการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
กาหนดทิศทางกาพัฒนาในภาพรวมของกระทรวงคมนาคมไว้แล้วตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงคมนาคม ฉบับ ที่ 4 พ.ศ. 2557-2561 ในขณะที่
ประเทศไทยได้จัดท าแผนแม่ บ ทด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับ ที่ 3) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ดังนั้นกรมฯ จึงต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กรให้
สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ด้วย
จากการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ของกรมทางหลวงชนบท
(SWOT Analysis) ประกอบกับเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาไอซีทีของผู้บริหารของกรม
ทางหลวงชนบท
“ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และการ
ให้บริการแก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน”
โดยมีเป้าหมายสาคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นแรงผลักดัน
คุณภาพ การบริหารจัดการ และการดาเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการของกรมทางหลวง
ชนบท ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด โดยได้มีการมีการจัดกลุ่มของยุทธศาสตร์ไว้ 4 กลุ่ม คือ
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 ยุท ธศาสตร์เ ชิง รุก เป็นการวิเคราะห์ความสัม พันธ์ระหว่างจุดแข็ง (Strength) และ
โอกาส (Opportunity)
 ยุท ธศาสตร์เชิง รับ เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง (Strength) และ
อุปสรรค (Threat)
 ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดอ่อน (Weakness)
และอุปสรรค (Threat)
 ยุท ธศาสตร์เ ชิ ง บรรเทา เป็น การวิเคราะห์ความสัม พั น ธ์ร ะหว่างระหว่างจุ ดอ่อ น
(Weakness) และโอกาส (Opportunity)
ในการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ตามแนวทางดั งกล่ าว จากการทบทวนสภาพแวดล้ อมด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทางหลวงชนบท (SWOT Analysis) ประกอบกับเป้าหมายด้านการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงได้มีการสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559 – 2562 ตาม
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4-3: การแสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ของกรมทางหลวงชนบท
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ดั

ยุทธศาสตร์ที่ 1:
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 1. มี ก ารให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ ผ่านเทคโนโลยี
การพั ฒ นาโครงสร้ า ง
เพื่ อรองรั บเทคโนโลยี Cloud
Virtualization และ Private
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
Computing
Cloud Computing จ านวน
สารสนเทศและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 50% ของบริการ
(ICT) เพื่อเข้าสู่ยุค IT as a 2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
Service
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2560 และเพิ่ ม ขึ้ น
มี ความปลอดภั ยได้ มาตรฐาน
เป็ น 100% เมื่ อสิ้ น สุ ด ปี
สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2562
2. สามารถบันทึกการใช้งานและ
Charge Back การใช้งานของ
ระบบต่าง ๆ ได้ ไม่ น้ อยกว่ า
50% ภายในปี พ.ศ. 2560
และเพิ่ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า 80%
เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562
3. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความ
พ ร้ อ ม ใช้ งา น เป็ น 99%
ภายในปี พ.ศ. 2560 และ
เพิ่มเป็น 99.5% เมื่อสิน้ สุดปี
พ.ศ. 2562
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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เป้าหมาย

ตัวชีว้ ดั
4. สามารถทาการสารองข้อมูลไป
ที่ Backup Site ได้ 100%
ภายในปี พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 2:
1. พัฒนาระบบเพื่อจัดเก็บ และ 1. ปรั บ ปรุ ง ระบบงานหลั ก ให้
กระจายข้ อ มู ล ในรู ป แบ บ
ส า ม าร ถท างาน ทั้ งแ บ บ
การบูรณาการระบบงาน
ดิจิตอลผ่านอุปกรณ์ Mobile
Online และ Offline ได้ ไ ม่
ก ารจั ด เก็ บ แ ล ะก าร
น้อยกว่า 10 ระบบงาน ก่อน
ประมวลผลข้ อ มู ล ให้ 2. พั ฒ นาระบบงานและคลั ง
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562
รองรับข้อมูลทุกรูปแบบ
ข้อมู ล เพื่อรองรับ ข้อมูล จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ภายในกรม 2. มีระบบคลังข้อมูล ที่ส ามารถ
โดยให้สามารถรองรับข้อมูลได้
ร อ ง รั บ ข้ อ มู ล ทั้ ง แ บ บ
ทั้ ง แ บ บ Structure แ ล ะ
Structure แ ล ะ แ บ บ
Unstructured
Unstructured ที่ มี ข นาดไม่
น้ อ ยกว่ า 20 TB ภายในปี
3. พั ฒ นาระบ บ แล กเป ลี่ ย น
พ.ศ. 2562
ข้อมูลแบบสองทางในรูปแบบ
Topic Centric ที่ รองรับ การ 3. มีระบบค้นหาที่ สามารถค้นหา
แลกเปลี่ยนข้อมูลจานวนมาก
ข้ อ มู ลจากระบบงานหรื อ
กั บ หน่ ว ยงานภายในและ
แหล่งข้อมูลทั้งแบบ Structure
ภายนอก
และ Unstructured ได้ พร้ อม
กั น โดยสามารถค้ น หาจาก
แหล่งข้อมู ล หรือระบบงานได้
ไม่น้อยกว่า 10 ระบบพร้อม ๆ
กัน เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562
4. มี ร ะบบแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
แ บ บ Topic Centric ที่
ส า ม า ร ถ เชื่ อ ม โย ง แ ล ะ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า ง
ระบบงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า
10 ร ะ บ บ แ ล ะ จ า น ว น
Topic ในการแลกเปลี่ ย น
ข้ อ มู ล ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 50
Topics เมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี พ .ศ.
2562

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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ยุทธศาสตร์ที่ 3:
1. ส่งเสริมการใช้ระบบงานจาก 1. มีระบบซึ่งมีความสามารถให้
ทุกที่ ทุกเวลาได้จากอุปกรณ์
ผู้ ใ ช้ เ ข้ า ใ ช้ ข้ อ มู ล ข อ ง
ก า ร บู ร ณ า ก า ร ช่ อ ง
หลากหลายชนิ ด ที่ ผู้ใช้มี อ ยู่
ระบบงานต่าง ๆ ของกรมฯ
ทางการสือ่ สารให้รองรับ
หรือสามารถนามาได้เอง
ผ่านอุปกรณ์ต่างชนิดกันได้ไม่
ระ บ บ งา น แ บ บ ให ม่
น้อยกว่า 3 รูป แบบ (Form
ส าม ารถท างาน บ น
Factors) แ ล ะ ร อ ง รั บ
อุปกรณ์ที่หลากหลาย
ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ไม่
น้ อ ย ก ว่ า 3 ช นิ ด ข อ ง
ระบบปฏิบัติการ ก่อนสิ้นสุด
ปี พ.ศ. 2562
2. มี Single Contact Point ที่
รวมช่องทางการติดต่อได้ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง เพื่อให้
การสื่อสารเป็นไปได้โดยง่าย
สะดวก และรวดเร็ ว ก่ อ น
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562
3. ระบบสามารถรองรับจานวน
ผู้ ใ ช้ ง า น ได้ ไม่ น้ อ ย ก ว่ า
1,000 ค น ก่ อ น สิ้ น สุ ด ปี
พ.ศ. 2562
4. มี ผู้ ใช้ ง านครอบคลุ ม ระดั บ
สานัก ในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิ ภ าคทั้ ง 18 ส านั ก ก่ อ น
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4:
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ 1. มีการอบรมบุคลากรของกรม
ใช้ เค รื่ อ ง มื อ เท ค โน โล ยี
ทางหลวงชนบท เรื่ อ งการ
การพัฒ นาทักษะในการ
สารสนเทศในการท างานกั บ
สื่อสารและการท างานแบบ
ใช้ ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี
ข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมู ล
Collaboration จ า น วน ไม่
สารส น เท ศแ ล ะก าร
และการสื่ อ สารระหว่า งกั น
น้ อ ยกว่ า 1,000 คน ก่ อ น
สื่ อ ส า ร (ICT) โด ย ใช้
เพื่อให้บรรลุภารกิจ
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562
อุปกรณ์และช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย
2. มีการอบรมบุคลากรของกรม
ทางหลวงชนบท เรื่องวิธีการ
แลกเปลี่ย นข้อ มู ล เพื่ อ เพิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง าน จ านวนไม่ น้ อ ย
กว่า 1,000 คน ก่อนสิ้นสุด
ปี พ.ศ. 2562
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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3. มีการอบรมบุคลากรของกรม
ทางหลวงชนบท เรื่องการใช้
อุปกรณ์ Mobile และการนา
อุป กรณ์ ข องตนเองมาใช้ ใน
งาน (BYOD) จ านวนไม่ น้อย
กว่า 1,000 คน ก่อนสิ้นสุด
ปี พ.ศ. 2562

4.6. ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ของกรมทางหลวงชนบท และยุทธศาสตร์
ของแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บท
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ของกรมทางหลวงชนบท กั บ แผนแม่ บ ทด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงคมนาคม และแผนแม่ บ ทด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2560 เพื่อแสดงให้เห็นว่าการดาเนินการตามกรอบแนว
ทางการพัฒนาดังกล่าว สอดคล้องต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในภาพรวมของ
กระทรวงคมนาคม และของประเทศไทยในยุทธศาสตร์ใดบาง สามารถแสดงความสัมพันธ์ให้เห็นดังตารางที่
4-4: การแสดงความสัมพันธ์องยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร พ.ศ. 2559 - 2562

แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร ของกระทรวงคมนาคม
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557 - 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1:
ยุทธศาสตร์ที่ 3:
การพั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานทางด้ าน ICT การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมุ่งสู่ M-MOT
เพื่อเข้าสู่ยุค IT as a Service
Service U-MOT Service แ ล ะ Open
Government
ยุทธศาสตร์ที่ 4:
การบริ หารการเปลี่ ยนแปลง เพื่ อรองรั บ
องค์กรแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
การบูรณาการ การจัดเก็ บ และประมวลผล
ข้อมูลให้รองรับข้อมูลได้ทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3:
การบูรณาการช่องทางการสื่อสารให้รองรับ
ระบบงานได้ สามารถท างานบนอุปกรณ์ ที่
หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4:
การพัฒนาทักษะในการใช้งานระบบ ICT โดย
ใช้อุปกรณ์ และช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย

แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2557 -2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1:
การพัฒนาทุ นมนุษย์ให้เป็นกาลังส าคัญใน
การพั ฒ นา ICT ของประเทศ และมี ความ
พร้ อ มในการมี ส่ วนร่ ว มในการพั ฒ นา
(Participatory People)
ยุทธศาสตร์ที่ 3:
การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย่างชาญ
ฉลาด (Government Service)
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
การสร้างธรรมาภิบาลด้าน ICT แบบบูรณา การพั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานที่ คุ้ มค่ าและ
การ
เพียงพอ (Optimal Infrastructure)
ยุทธศาสตร์ที่ 3:
ยุทธศาสตร์ที่ 3:
การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมุ่งสู่ M-MOT การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย่างชาญ
Service U-MOT Service แ ล ะ Open ฉลาด (Government Service)
Government
ยุทธศาสตร์ที่ 1:
ยุทธศาสตร์ที่ 1:
การพั ฒ นาทุ นมนุ ษย์ ด้ านเทคโนโลยี การพัฒนาทุ นมนุษย์ให้เป็นกาลังส าคัญใน
สารสนเทศและการสื่อสาร
การพั ฒ นา ICT ของประเทศ และมี ความ
ยุทธศาสตร์ที่ 3:
พร้ อ มในการมี ส่ วนร่ ว มในการพั ฒ นา
การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมุ่งสู่ M-MOT (Participatory People)
Service U-MOT Service แ ล ะ Open
Government

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (ICT) ของอาเซียน 2015
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
การเสริ ม สร้ างพลั งให้ แก่ ป ระชาชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 5:
การพัฒนาทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4:
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3:
การสร้างนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
การเสริ ม สร้ างพลั งให้ แก่ ป ระชาชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 5:
การพัฒนาทุนมนุษย์
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รูปที่ 4-4: แผนผังความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562
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บทที่ 5 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ของกรมทางหลวงชนบท
ตามที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่ได้มีการนาเสนอไว้แล้วในบทที่ 4 ให้บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายของกลยุทธ์นั้น
ต้องมี การลงทุ นในด้านต่าง ๆ ที่ ผ่านการวิเคราะห์และกาหนดโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งมี การกาหนดตัวชี้วัด ระยะเวลาในการดาเนินงาน และงบประมาณในการลงทุน ซึ่ง
รายละเอียดของการวิเคราะห์แผนการลงทุนด้านต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีการนาเสนอรายละเอียดในแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท ใน
เล่มถัดไป ซึ่งรายละเอียดของแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท ได้กาหนดให้สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์:
“Change for Smart Life and Services.”
5.1. ภาพรวมแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท
ภาพรวมแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 5-1
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ตัวชีว้ ดั

โครงการ
2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1:
เป้าหมาย:
ก า รพั ฒ น าโค ร ง ส ร้ า ง 1. พัฒ นาระบบโครงสร้ างพื้ นฐาน
พื้น ฐานทางด้ า น ICT เพื่ อ
ทางด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
เข้าสู่ยุค IT as a Service
เพื่ อรองรั บ เทคโนโลยี Cloud
Computing ให้สามารถให้บริการ
ในรูปแบบ IT as a Service
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี
ความปลอดภั ย ได้ ม าตรฐาน
สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง

1. โครงการบ ารุงรั กษาคอมพิวเตอร์ 10.0000
และอุปกรณ์เครือข่าย (ส่วนกลาง)
2. โครงการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ 10.0000
อุปกรณ์เครือข่าย (ส่วนภูมิภาค)
3. โครงการบ ารุ งรั กษาระบบประชุ ม 6.0000
ท า ง ไก ล ผ่ าน จ อ ภ า พ (Video
Conference)
4. โครงการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ 12.0000
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ส่วนกลาง

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2560
2561

หน่วย: ล้านบาท
รวมทัง้ สิน้
2562

10.0000

12.0000

12.0000

44.0000

10.0000

12.0000

12.0000

44.0000

6.0000

8.0000

8.0000

28.0000

-

-

-

12.0000
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โครงการ
2559

3. รองรับประสิทธิภาพการทางาน
แบบ 7 on 24
ตัวชี้วัด:
1. มี การให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่ านเทคโนโลยี
Virtualization แ ล ะ Private
Cloud Computing จ านวนไม่
น้ อยกว่ า 50% ของบริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน พ.ศ.
2560 และเพิ่ มขึ้ นเป็ น 100%
เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562
2. สามารถบั นทึ กการใช้ งานและ
Charge Back การใช้ งานของ
ระบบต่าง ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50%
ภายในปี พ.ศ. 2560 และเพิ่ ม
เป็นไม่น้อยกว่า 80% เมื่อสิ้นสุด
ปี พ.ศ. 2562
3. ประสิทธิภาพและความพร้อมใช้
งานเป็ น 99% ภายในปี พ.ศ.
2560 และเพิ่ มเป็ น 99% เมื่ อ
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562

5. โค รงการพั ฒ น าระบ บ Cloud
Computing ของกรมทางหลวงชนบท
6. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดเก็ บข้อมู ลของกรมทางหลวง
ชนบท
7. โครงการพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ย 25.0000
และรักษาความปลอดภัย กรมทาง
หลวงชนบท
8. โครงการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร
ของกรมทางหลวงชนบท
9. โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ CA
(Certificate Authority) เพื่ อรองรั บ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
10. โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ อ 20.0000
แบบไร้สาย (Wireless Network) ทั่ว
ประเทศ

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2560
2561

รวมทัง้ สิน้
2562

40.0000

-

-

40.0000

-

30.0000

-

30.0000

-

-

25.0000

50.0000

15.0000

-

-

15.0000

-

15.0000

-

15.0000

-

-

-

20.0000
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ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2560
2561

รวมทัง้ สิน้
2562

4. สามารถทาการสารองข้ อมูลไปที่
Backup Site ได้ ภายในปี พ.ศ.
2560
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
เป้าหมาย:
การบู รณาการ การจัดเก็ บ 1. พั ฒ นาระบบงานเพื่ อ จั ด เก็ บ
และประมวลผลข้ อ มู ล ให้
และกระจายข้ อมู ล ในรู ป แบบ
รองรับข้อมูลได้ทุกรูปแบบ
ดิจติ อลผ่านอุปกรณ์ Mobile
2. พัฒนาระบบงาน และคลังข้อมู ล
เพื่อรองรับข้อมูลแหล่งข้อมูลต่าง
ๆ ภายในกรม โดยให้ ส ามารถ
รอ ง รั บ ข้ อ มู ล ได้ ทั้ ง แ บ บ
Structure และ Unstructured
3. พัฒ นาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบสองทางในรูปแบบ Topic
Centric ที่ ร อ ง รั บ ก า ร
แลกเปลี่ ย นข้ อมู ล จานวนมาก
กั บ ห น่ วย งาน ภ าย ใน แ ล ะ
ภายนอก
ตัวชี้วัด:
1. ปรั บ ปรุ ง ระบบงานหลั กให้
สามารถท างานทั้ งแบบ Online
และ Offline ได้ ไม่ น้อยกว่า 20

83.0000

1. โครงการพัฒ นาระบบแลกเปลี่ย น
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
2. โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลกลาง 15.0000
และระบบค้ นหาข้ อมู ลของกรมทาง
หลวงชนบท
3. โครงการพัฒนาระบบ ERP
40.0000
4. โครงการพัฒ นาระบบศู นย์ ข้ อมู ล
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
5. โครงการพัฒนาระบบการให้ บริการ
ข้ อมู ลแก่ ประชาชนและการมี ส่ วน
ร่วมภาคประชาชน
6. โครงการพั ฒ นาระบบติ ดตามการ
ตรวจราชการและข้ อสั่ ง การของ
ผู้บริหาร
7. โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล
ส านั กงานก่ อสร้ าง งานบ ารุ งรั กษา
ถนนและสะพาน
8. โครงการพั ฒ นาระบบข้ อมู ลหมุ ด 20.0000
หลักฐานอ้างอิง สาหรับงานออกแบบ

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

81.0000

77.0000

57.0000

308.0000

-

15.0000

-

15.0000

-

-

-

15.0000

40.0000
50.0000

20.0000
-

-

100.0000
50.0000

-

20.0000

-

20.0000

20.0000

-

-

20.0000

-

-

20.0000

20.0000

20.0000

20.0000

20.0000

80.0000
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ระบบงาน ก่ อนสิ้ นสุ ด ปี พ.ศ.
ก่อสร้างและรับมือกับภัยพิบัติ
2562
9. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. มีระบบคลังข้อมูลที่รองรับข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูล
ทั้ ง แ บ บ Structure แ ล ะ 10. โครงการพัฒนาระบบบริหารจั ดการ 30.0000
Unstructured ที่มีขนาดไม่ น้อย
และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
กว่า 20TB ภายในปี พ.ศ. 2562 11. โครงการพั ฒ นาระบบ บริ ห าร
3. มีระบบค้นหาที่สามารถค้ นหา
ทรั พยากรบุคคล ของกรมทางหลวง
จากระบบงาน หรือแหล่งข้อมูล
ชนบท
ทั้ ง แ บ บ Structure แ ล ะ
Unstructured ได้ พ ร้ อ ม ๆ
กั น โดยสามารถค้ น หาจาก
แหล่ งข้อมู ลหรือระบบงาน ได้
ไม่น้อยกว่า 10 ระบบพร้อม ๆ
กัน เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562
4. มี ระบบแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลแบบ
Topic Centric ที่ ส า ม า ร ถ
เชื่ อมโยงและแลกเปลี่ ยนข้ อมู ล
ระหว่างระบบงานต่าง ๆ ไม่น้อย
กว่ า 10 ระบบ และมี จ านวน
Topic ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่
น้อยกว่า 50 Topics เมื่ อสิ้นสุ ด
ปี พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2560
2561

2562

20.0000

-

-

20.0000

20.0000

-

-

50.0000

-

15.0000

-

15.0000

90.0000

40.0000

405.0000

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 105.0000 170.0000
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

รวมทัง้ สิน้
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ยุทธศาสตร์ที่ 3:
เป้าหมาย:
การบูรณาการช่องทางการ 1. ส่ ง เสริ ม การใช้ ง านระบบงาน
สื่อสารให้รองรับระบบงาน
จาก ทุ ก ที่ ทุ ก เวล าได้ จ าก
ได้ ส ามารถท างาน บ น
อุปกรณ์หลากหลายชนิด ที่ผู้ใช้
อุปกรณ์ที่หลากหลาย
มีอยู่หรือสามารถนามาใช้ได้เอง
ตัวชี้วัด:
1. มี ระบบซึ่ ง มี ค วามสามารถให้
ผู้ใช้เข้าใช้ข้อมูลของระบบงาน
ต่าง ๆ ของกรมฯ ผ่านอุปกรณ์
ที่ต่างชนิดกันได้ ไม่น้อยกว่า 3
รูปแบบ (Form Factors) และ
รองรับระบบปฏิ บัติการต่าง ๆ
ได้ ไ ม่ น้ อ ย กว่ า 3 ชนิ ด ของ
ระบบปฏิ บัติการ ก่อนสิ้นสุด ปี
พ.ศ. 2562
2. มี Single Contact Point ที่
รวมช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ได้ ไ ม่
น้ อ ยกว่ า 3 ช่ อ งทาง เพื่ อ ให้
การสื่ อ สารเป็ น ไปโด ยง่ า ย
สะด วก และรวด เร็ ว ก่ อ น
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562

1. โครงการพัฒนาระบบ Single Sign 8.0000
On และระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตน
เพื่อรองรับ หน่ วยงานทั่วประเทศ
(Active Directory)
2. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารแบบรวม 25.0000
ศูนย์ (Integrated Communication)
3. โครงการพั ฒ นาระบบส านั กงาน
เคลื่อนที่สาหรับหน่วยงานทั่วประเทศ
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และควบคุมอุปกรณ์ Smart Devices
5. โครงการพั ฒ นาระบบจั ดเก็ บ และ
กระจายเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่าน
Smart Devices
6. โครงการพั ฒ นาระบบ Unified
Communication

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2560
2561

รวมทัง้ สิน้
2562

15.0000

-

-

23.0000

25.0000

-

-

50.0000

-

20.0000

20.0000

40.0000

20.0000

-

-

20.0000

-

20.0000

-

20.0000

-

-

20.0000

20.0000

หน้า 90

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ตัวชีว้ ดั

โครงการ
2559

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2560
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2562

3. ระบบสามารถรองรั บ จานวน
ผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1,000
คน ก่อนสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562
4. มี ผู้ ใ ช้ ง านครอบคลุ ม ระดั บ
ส านั ก ในส่ ว นกลางและ 18
ส านั ก ในส่ ว นภู มิ ภ าค ก่ อ น
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
ยุทธศาสตร์ที่ 4:
เป้าหมาย:
การพัฒ นาทักษะในการใช้ 1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ใช้
ง า น ระ บ บ ICT โด ย ใช้
เครือ่ งมือเทคโนโลยีสารสนเทศใน
อุ ป ก รณ์ แ ล ะช่ อ ง ท าง
การท างาน กั บ ข้ อมู ล การ
สื่อสารที่หลากหลาย
แลกเปลี่ยนข้อมูล และการสื่อสาร
ระหว่างกัน เพื่อให้บรรลุภารกิจ
ตัวชี้วัด:
1. มีการอบรมบุคลากรของกรมทาง
หลวงชนบท เรื่องการสื่อสาร และ
การทางานแบบ Collaboration
จานวนไม่ น้ อยกว่ า 1,000 คน
ก่อนสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562

33.0000

60.0000

40.0000

40.0000

173.0000

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 10.0000
องค์ความรู้ (KM-Management)
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านสารสนเทศ 3.0000
ประจากรม
3. โครงการจั ด ฝึ ก อบรมเรื่ อ งการ 5.0000
สื่ อ ส ารแ ล ะก ารท างาน แ บ บ
Collaboration
4. โครงการจัด ฝึ กอบรมเรื่ องวิธีการ 3.0000
แ ล ก เป ลี่ ย น ข้ อ มู ล เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5. โครงการจั ด ฝึ กอบรมเรื่ องการใช้ 3.0000
อุปกรณ์ Mobile และการนาอุปกรณ์
ของตนเองมาใช้ในการ (BYOD)

10.0000

10.0000

10.0000

40.0000

3.0000

3.0000

3.0000

12.0000

5.0000

5.0000

5.0000

20.0000

3.0000

3.0000

3.0000

12.0000

3.0000

3.0000

3.0000

12.0000
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ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ตัวชีว้ ดั

โครงการ
2559

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2560
2561

รวมทัง้ สิน้
2562

2. มี การอบรมบุ ค ลากรของกรม
ทางหลวงชนบท เรื่ อ งวิธีการ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จานวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน
ก่อนสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562
3. มีการอบรมบุคลากรของกรมทาง
หลวงชนบท เรื่องการใช้อุปกรณ์
Mobile และการนาอุ ปกรณ์ ของ
ต นเองม าใช้ ใน งาน (BYOD)
จานวนไม่ น้ อยกว่ า 1,000 คน
ก่อนสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

24.0000

24.0000

24.0000

24.0000

96.0000

สรุปรวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 325.0000 255.0000 221.0000 161.0000 962.0000

เป้าประสงค์
ฟ
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บทที่ 6 การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามที่ได้มีการนาเสนอไว้ หากมีการนามาปฏิบัติ
ควรจะมีการกาหนดกระบวนการ มาตรการต่าง ๆ ในการสนับสนุนและส่งเสริมร่วมด้วย เพื่อให้มีการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงนาเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และ
การติดตามประเมินผลร่วมด้วย เพื่อเป็นข้อ เสนอแนะต่อกรมทางหลวงชนบทพิจารณาและนามาประยุกต์ร่วม
เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้กาหนดไว้
6.1. แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อให้กรมทางหลวงชนบท มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ควรมีนโยบายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคง และมีอานาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการงานด้าน ICT ในภาพรวมอย่างแท้จริง
2) ควรมีนโยบายให้บุคลากรทุกระดับมีการใช้งาน ICT อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
3) ควรมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการจัดทามาตรฐานด้าน ICT และส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง
4) ควรมีการติดตามผลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
สร้างกระบวนการท างานที่ ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่ อมั่ นและน่ าเชื่อถื อในการใช้บ ริการของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการใช้บ ริการด้าน ICT ของกรมทางหลวงชนบทใน
ภาพรวมต่อไป
5) ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรด้าน ICT ให้ได้รับการพัฒ นาอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถ
สนับสนุน และควบคุมการจ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) ควรมี การทบทวนแผนปฏิบัติก ารรายปี เพื่อท าการปรับ ปรุง วิธีการการดาเนินงานที่ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ในแต่ละปี
ทั้งนีแ้ นวทางที่ภาครัฐสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพนั้น มีหลาย
วิธี ซึ่งที่ปรึกษาขอแนะนาไว้ 4 แนวทาง ดังนี้
6.1.1. การทา Benchmarking
การจัดการแบบ Benchmark จะเป็นวิธีก ารที่ สะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากสามารถน า
ตัวอย่างจากองค์กรอื่นที่ดีกว่ามาใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานให้
ดียิ่งขึ้น ซึ่งหลักการพื้นฐาน และขั้นตอนการทา Benchmarking รายละเอียดดังนี้
1) หลักการพื้นฐานของ Benchmarking คือ การตอบคาถาม 4 ข้อ ต่อไปนี้คือ
1.1) ระดับของงานหรือความสามารถของเราในเรื่องนั้น ๆ เราอยู่ในระดับใด
1.2) ใครมีผลการดาเนินงานที่ดีที่สุด หรือดีกว่าเราในเรื่องนั้น
1.3) แนวปฏิบัติที่ดี ของหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานที่ดีกว่าเรานั้นเป็นอย่างไร
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1.4) เราจะประยุกต์แนวปฏิบัติที่ดีนั้นมาปรับปรุงองค์กรเราได้อย่างไร
2) ขั้นตอนในการทา Benchmarking มี 8 ขั้นตอน คือ
2.1) กาหนดหัวข้อและตัวชี้วัดในการทา Benchmarking
2.2) กาหนดองค์กรที่ต้องการเปรียบเทียบด้วย
2.3) กาหนดวิธีการเก็บข้อมูลและดาเนินการเก็บข้อมูล
2.4) วิเคราะห์หาช่วงห่างระหว่างองค์กรของเรากับองค์กรเปรียบเทียบ
2.5) การคาดคะเนความห่างในอนาคต (กาหนดเป้าหมาย)
2.6) จัดทาแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงาน
2.7) ดาเนินการปฏิบัติตามแผน
2.8) การทบทวนผลการปฏิบัติกับองค์กรเปรียบเทียบอีกครั้ง
แต่ข้อ จ ากั ดของการท า Benchmarking ในประเทศไทยนั้ น ต้องอาศัยข้อมู ล และความ
ร่วมมือจากองค์กรภายนอก ซึ่งค่อนข้างลาบากที่จะได้รับข้อมูล เนื่องจากข้อมูลบางอย่างถือเป็น
ความลับขององค์กรไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีความแตกต่างจาก
องค์กรของตนเองมาก ๆ นั้นจะได้ผลหรือไม่นั้นขึ้นกับมุมมองและความยอมรับของผู้ ที่รับจะนา
แนวทางนี้ไปใช้
6.1.2. Balance Scorecard (BSC)
BSC เป็นวิธีการแปลงกลยุทธ์ขององค์กรไปสูก่ ารปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้พนักงานเข้าใจกลยุทธ์ของ
องค์ก รและสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ โดยใช้
ตัวชี้วัด (KPIs) เป็นเครื่องมือในการชี้วัดความสาเร็จ ตามแนวคิดของ Professor Robert Kaplan
และ Dr.David Norton มี 4 มุมมอง คือ
1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)
ส าหรับ รูป แบบการก าหนดมุ ม มองของ Balance Scorecard มี 2 รูป แบบคือ รูป แบบ
สาหรับองค์กรไม่แสวงหากาไร รูปแบบสาหรับองค์กรธุรกิจ
อย่ างไรก็ ต าม มุ ม มองต่ า ง ๆ ของ Balance Scorecard ก็ ไม่ ได้ จ ากั ด ว่า จะมี เ พี ย ง 2
รูปแบบนี้เท่านั้น การนา Balance Scorecard ไปใช้จะต้องมีความยืดหยุ่นและมีการปรับเปลี่ยน
มุม มองที่ ใช้วัดผลไปเพื่ อให้ส อดคล้องกั บ ลัก ษณะการดาเนินการภายในองค์ก ร วิสัยทั ศน์ และ
เป้าหมายในการดาเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรด้วย
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1) รูปแบบการกาหนดมุมมองสาหรับองค์กรไม่แสวงหากาไร
การดาเนินการในลั ก ษณะนี้ปัจ จุบันหน่วยงานภาครัฐมี การดาเนินการอยู่ คือ การ
รายงานผลการปฏิบั ติร าชการตามคารับ รอง ของส านัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบ
ราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งเรียกว่า ระบบการบริหารมุ่งผลสัม ฤทธิ์ โดยมุมมองของการ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วย
1.1) มุมมองด้านผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้องภายนอกองค์กร (External Stakeholders Perspective)
เป็นมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ประกอบด้วย ประชาชนผู้รับบริการสาธารณชน ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย รัฐบาล หน่วยงานราชการอื่น ๆ รัฐวิสาหกิจองค์กร พัฒนาเอกชน ผู้อยู่
ในบริเวณใกล้เคียงกับองค์กร ฯลฯ
1.2) มุมมองด้านองค์ประกอบภายในองค์กร (Internal Perspective) ประกอบไปด้วย การ
วัดผลทางด้านโครงสร้างองค์กร กระบวนการทางาน ทรัพยากรมนุษย์ความสามารถ
หลักขององค์กร วัฒนธรรม ค่านิยมภายในองค์กร
1.3) มุ ม มองด้านนวัตกรรม (Innovation Perspective) เป็ นมุ ม มองที่ ม องไปในอนาคต
ความริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้นความสามารถ
รับต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
1.4) มุ ม มองด้ านการเงิน (Financial Perspective) เป็ น มุ ม มองเกี่ ยวกั บ การประหยั ด
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณ รวมถึงระบบ
ควบคุมภายในต่างๆ เช่น การทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) รูปแบบการกาหนดมุมมองสาหรับองค์กรมุ่งหวังกาไร
สาหรับองค์กรธุรกิจมุ่งหวังกาไร โดยมุมมองของการมุ่งหวังกาไร ประกอบด้วย
2.1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
2.2) มุมมองด้านสังคม (Social Perspective)
2.3) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
2.4) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
2.5) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development Perspective)
BSC มี จุดเด่นที่ สามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง (Cascade) ตั้ง แต่ร ะดับ องค์กรไปจนถึง
ระดับสานักงาน ฝ่าย หรือกลุ่มงาน ซึ่งสามารถนาไปผูกกับระบบการวัดผล (Performance
Appraisal) และระบบผลตอบแทน (Reward System) ได้ การน า BSC ไปผู ก กั บ ทั้ ง 2
ระบบนี้ จะช่วยให้บุคลากรขององค์กรมุ่งให้ความสาคัญกับสิง่ ทีต่ ้องปฏิบัติเพื่อความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ขององค์กรมากยิ่งขึ้น
6.1.3. Management Cockpit (MC)
MC เป็นรูปแบบหนึ่งของ Decision Room ที่ออกแบบให้มีสภาวะที่เหมาะสมต่อการรับรู้
และการตัดสินใจ โดยใช้ระเบียบแบบแผนในการบริหารและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ใน
รูปแบบของคาถาม และนาเสนอตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ตอบคาถามที่ผู้บริหารอยากรู้และบอกให้รู้ได้ด้วย
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ภาพและสีที่เข้าใจง่าย ทาให้สามารถตอบคาถามที่ผู้บริหารอยากรู้และบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงโอกาส
และปัญ หาที่เกิดขึ้น ภายในห้องที่เรียกว่า War Room โดยผนังแต่ละด้านจะมีคาถาม 6 คาถาม
แต่ละคาถามจะมีการแสดงข้อมูลตัวชี้วัด (KPIs) ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 6 ตัวด้วยกัน (ผนัง 3 ด้าน
จะมีคาถามรวม 18 คาถาม มีตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 108 ตัว) นอกจากนี้ยังมีผนังอีกด้าน ไว้ดึงข้อมูล
ต่ า งๆ ที่ ไม่ ไ ด้ แ สดงไว้ ในผนั ง 3 ด้ า นข้ างต้ น หรื อ ไว้ ใช้ ดึ ง ข้ อ มู ล เจาะลึ ก (Drill down) จาก
ฐานข้อมูลมาแสดงผลตามความต้องการของผู้บริหาร
1) องค์ประกอบของ Management Cockpit เป็นการผสมผสานของแนวคิด 3 ด้าน คือ
1.1) เป็นห้องที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ (Decision Room)
1.2) มี ส ภาวะแวดล้อ มที่ เหมาะสมต่อ การรั บ รู้แ ละตั ดสิ น ใจของสมอง (Organization
Intelligence)
1.3) การประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ซึ่งจะเห็นได้ว่า MC มีความเหมาะสมกับการนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการของผูบ้ ริหาร
ระดับ สูง ช่วยให้ม องเห็นผลการปฏิบัติง านขององค์กรชัดเจนขึ้น เพื่อผู้บ ริห ารจะได้ตัดสินใจได้
ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม MC ก็ยังขาดความเชื่อมต่อในลักษณะความเป็นเหตุเป็นผล
กันของแผนกลยุทธ์ ต้องอาศัยความชานาญในการวิเคราะห์ และเชื่อมโยงปัญหาของผู้บริหาร
6.2. แนวทางการติดตามประเมินผล
จากแนวคิดการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะมีการใช้ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในทุก
รูปแบบของการบริหารจัดการ นั่นคือ ไม่ว่าองค์กรจะมีการใช้แนวคิดใดก็ตามในการบริหารจัดการก็สามารถ
ติดตามและประเมิ นผลได้เช่นเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสาคัญที่จะทาให้ทราบได้ว่าผลการดาเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่ ทั้งนี้ที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการติดตามและประเมินผล
ดังต่อไปนี้
1) ควรมีการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสาเร็จและผลกระทบของการดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์ และแผนยุท ธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงแผนแม่ บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบทด้วย
2) ควรท าการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ป ระโยชน์ในการติดตามประเมิ นผล เพื่ อความสะดวก
รวดเร็ว และสามารถสะท้อนภาพรวมของการดาเนินงานทั้งหมดตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
ตามแผนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในภาพรวมได้ทุกแผนงานที่เกี่ยวข้อง
3) ควรมีการแต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อทาหน้าที่ วิเคราะห์ ติดตาม
การดาเนินงานโครงการของแต่ละยุ ทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพื่อนามาสู่การประเมินผลแผนแม่บทฯ
โดยจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
4) ควรมีการประเมินคุณประโยชน์ หรือความคุ้มค่าในการลงทุนและปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อประเมินผลกระทบจากการดาเนินโครงการ พร้อมทั้ งใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
วิเคราะห์ พั ฒ นา ปรับ ปรุงงานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรวมถึง กระบวนการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562

หน้า 96

