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บทที ่1 บทน า 

1.1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากมีการปรับปรุงแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งของประเทศ 
และของกระทรวงคมนาคม อีกทั้งแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวง
ชนบทเองก็ได้ด าเนินการมาถึงปีงบประมาณ 2556 ตามที่วางไว้แล้ว ดังนั้นจึงได้ท าการปรับปรุงแผน
แม่บทฯ จากฉบับเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2552-2556 เป็น พ.ศ. 2559-2562 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนของ
ประเทศไทย และของกระทรวงคมนาคม ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เช่นกัน  

โดยแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ได้ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ของประเทศไทยและของกระทรวงฯ เพื่อให้
นโยบายสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแผนแม่บทฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ได้มีการวาง
ยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้านคือ การพัฒนาทุนมนุษย์, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ, การพัฒนา
บริการอิเล็กทรอนิกส์สู่ Smart Government และการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT ในเชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ดังนั้น เพื่อเป็นการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กรมทางหลวงชนบท จึงได้ด าเนินการปรบัปรุงแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อเป็น
การสนับสนุนการบริการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีมาตรฐาน สนับสนุนงานด้านเทคนิควิชาการ
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกรมทางหลวงชนบทได้ที่วางไว้ 

1.2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อปรับปรุงแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 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. กรรมวิธีการด าเนินงาน (Methodology) 

การปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท เป็นการ
ก าหนดแผนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามภารกิจที่รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ โดยกรรมวิธีการด าเนินงานได้ใช้แนวทางตามคู่มือ CIO เรื่อง
การท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบบูรณาการ ที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจัดท าข้ึน เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการ
ปรับปรุงแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งประกอบด้วย
การศึกษา 2 แนวทางคือ 

1) แนวทางแบบมุ่ งเน้นความต้องการใช้ข้อมูล (Demand-Driven Approach หรือ Top-Down 
Approach) 
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คือ การศึกษาจากภาพรวมขององค์กร ได้แก่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบท วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร พันธกิจต่างๆ  รวมถึงการศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 
2552-2556 เพื่อท าการทบทวนยุทธศาสตร์ด้านไอซีที ของกรมทางหลวงชนบท ส าหรับการ
ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2559-2562 ต่อไป 

2) แนวทางแบบมุ่งเน้นข้อมูลจากระบบงานปัจจุบัน (Supply-Driven Approach หรือ Bottom-Up 
Approach) 

การศึกษาถึงสถานภาพปัจจุบันของใช้งานในระดับผู้ปฏิบัติ เพื่อพิจารณาปัญหาที่พบ  
ความต้องการจากผู้ใช้งาน ทั้งในด้านข้อมูล ระบบงาน บุคลากร ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ใช้
งานในปัจจุบัน และข้อเสนอจากผู้ใช้งาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางตามที่มีการระบุไว้ในแผนแม่บทฯ 

หลักการในการวางแผนแม่บทด้าน  ICT หรือการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน
นั้น หน่วยงานควรพิจารณาถึงเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนั้นผู้บริหารองค์กรจะต้องก าหนดนโยบาย และมาตรการด้านการบริหารให้
ชัดเจน เช่น นโยบายการกระจายอ านาจในการปฏิบัติงานด้านการบริหารและอ านวยการ ทั้งด้าน
การจัดซื้อ การรักษาพัสดุ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวางแผนและแนวทางการปฏิบัติ 
ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นการออกแบบโครงสร้าง และ
คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศต้องถูกพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว อาทิ
เช่น การจัดระบบงานให้สามารถบันทึกและประมวลผลข้อมูลได้ ณ จุดที่รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายและให้อ านาจด าเนินการเพื่อให้สามารถจัดเก็บ ประมวลผล และติดตามผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมได้อย่างเหมาะสม 

อนึ่ง เพื่อให้การด าเนินงานไม่ประสบปัญหาความล้มเหลว หรือความสับสนในการควบคุม 
ดูแล และก ากับการด าเนินงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและการลงทุนในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานได้อย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับความจ าเป็นอย่างแท้จริง ผู้บริหารจึง
จ าเป็นต้องก าหนดระเบียบปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ทั้งทางด้านการจัดหา การติดตั้งอุปกรณ์ การ
จัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมส าเร็จรูปใช้งาน ซึ่งควรมีการก าหนดคุณสมบัติ
เฉพาะที่เป็นมาตรฐานข้ันต้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้งาน มาตรฐาน
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ การใช้เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา
ระบบ ระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และฐานข้อมูลขนาดเล็ก ความรับผิดชอบระบบงาน 
ความถูกต้องของข้อมูลและการเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัยระบบ มาตรการการเช่ือมโยง
กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ฯลฯ  

การก าหนดแผนการพัฒนาและประมาณการค่าใช้จ่าย พิจารณาตามล าดับความส าคัญให้
สอดคล้องกันทั้ งด้าน Hardware, Software, Network, Application, Software และการ
พัฒนาบุคลากรรองรับงาน โดยพิจารณาแผนการลงทุนต่อรายการตามสภาวะด้านราคา
เทคโนโลยี และการค านวณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ค่าเช่าใช้เครือข่ายสื่อสาร
สาธารณะ โดยประมาณการต่อไป 
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1.4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

กรอบในการปรับปรุงแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท 
เริ่มตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น าเสนอร่างแผน
แม่บทฯ และจัดท าเอกสารแผนแม่บทฯ ฉบับสมบูรณ์ ดังรูปที่ 1-1: ข้ันตอนการปรับปรุงแผนแม่บทด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2558-2561 

 
รปูที ่1-1: ข้ันตอนการปรับปรงุแผนแมบ่ทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทาง

หลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 

ขั้นตอนที่ 1: ศึกษา วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ของกรมทางหลวงชนบท เป็นข้ันตอนที่ต้องศึกษา วิเคราะห์  ถึงภารกิจ นโยบาย 
และยุทธศาสตร์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง
ศึกษาถึงสถานภาพ สมรรถนะ และศักยภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูล และ
เครือข่าย ศึกษาวิเคราะห์ถึงความพร้อมด้านระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่าย และระบบการรักษาความปลอดภัย และศึกษาแนวโน้ม ทิศทาง
ความต้องการด้านเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ของผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกรมทางหลวงชนบท ฉบับนี้ครอบคลุม
การศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT)  ซึ่งส่งผลกระทบทางตรง และทางอ้อมต่อแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบท ได้แก่ 
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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) ศึกษาข้อมูลจากการด าเนินงานปจัจุบัน เช่น  ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยและการส ารองข้อมูล และความต้องการ
พัฒนาทักษะการใช้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เป็นต้น  
โดยการส ารวจ สัมภาษณ์  ข้อมูลทุติยภูมิ จากผู้ปฏิบัติการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3) ศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกรมทางหลวงชนบท โดย
วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด (SWOT Analysis) ที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกรมทางหลวง
ชนบท 

4) การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย เพื่อก าหนดกลยุทธ์ส าหรับ
แผนแม่บท ICT ของ กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 รวมถึงแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2:  น าเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กรมทางหลวง
ชนบท พ.ศ. 2559-2562  

ขั้นตอนที่ 3:  จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 
2559-2562  

หลังจากได้แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท ต่อไปจะ
ถูกน าไปใช้ก าหนดเป็น แผนปฏิบัติการรายปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวง
ชนบท พ.ศ. 2559-2562 ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในแต่ละปี  

การจัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559 -
2562 ฉบับนี้ เป็นการน าเสนอภาพรวมการวางแนวทางการพัฒนาด้านไอซีที ของกรมทางหลวงชนบท ใน
ระยะเวลา 4 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2562 ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาสถานภาพปัจจุบันในด้านต่าง ๆ 
ทั้งในส่วนของสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ความต้องการและความคาดหวังจากผู้
ที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงชนบท ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฯ และเพื่อก าหนดกรอบการพัฒนาฯ ที่
ชัดเจน ในระยะ 4 ปีต่อไป 

รายงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท เป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเป็นระบบ โดย
เนื้อหาของรายงานแผนแม่บทจะมีการน าเสนอข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 
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บทที่ 1: บทน า เป็นการน าเสนอหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป้าหมาย และกรรมวิธีการด าเนินงานด้านการจัดท าแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

บทที่ 2: นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย และแนวโน้มเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนา ICT 
ของกรมทางหลวงชนบท เป็นการน าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย และแนวโน้ม
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
กรมทางหลวงชนบท ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

บทที่ 3:  การวเิคราะห ์สถานภาพปจัจบุนัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ของกรมทางหลวงชนบท เป็น
การน าเสนอสถานภาพปัจจบุันของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร 
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน สถานภาพกลุ่มข้อมูลที่มีการใช้งาน ระบบ
สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงปัญหา-
อุปสรรคในด้านต่าง ๆ 

บทที่ 4:  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เป็นการน าเสนอผล
จากการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน (SWOT Analysis) ทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก
กรมทางหลวงชนบท 

บทที่ 5:  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ของกรมทางหลวงชนบท เป็น
การน าเสนอภาพรวมยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทาง
หลวงชนบท พ.ศ. 2559 - 2562 

บทที่ 6:  แผนการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบท เป็นการ
น าเสนอภาพรวมแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวง
ชนบท พ.ศ. 2559 - 2562 

บทที่ 7: การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล เป็นข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการประเมินผลเพื่อให้สามารถติดตามผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ได้ และสามารถประเมินผลในภาพรวมของยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ 
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  บทที ่2 
นโยบาย ยทุธศาสตร ์กฎหมาย และแนวโนม้ดา้นเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งต่อการพฒันา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ของกรมทางหลวงชนบท  
 

แนวทางในการปรับปรุงแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ได้ท าการศึกษานโยบาย 
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการก าหนดแนวทางการพัฒนาฯ ต่อไป ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วนคือ นโยบายและยุทธศาสตร์ 
กฎหมาย แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลจากการศึกษาในแต่ละส่วน มีรายละเอียดดังนี้  

2.1. นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาด้านไอซีที 

2.1.1. แผนแมบ่ทไอซทีขีองอาเซยีน 2015 

1) วิสัยทัศน์ 

ไอซีทีเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญ เพื่อให้เกิดการรวมตัวทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจใน
อาเซียน ไอซีทีจะช่วยการปฏิรูปอาเซียนให้เป็นตลาดเดียว ด้วยวิธีการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานไอซีทียุคใหม่ และพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีฝีมือส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม จัดให้มีนโยบายส่งเสริม และสร้างสภาพแวดล้อมที่มีกฎระเบียบ 
ด้วยมาตรการดังกล่าว อาเซียน จะเสริมสร้างพลังให้แก่ชุมชน และผลักดันให้อาเซียนมี
สถานภาพเป็นศูนย์กลางไอซีทีที่ครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง และคึกคัก ส่งผลให้อาเซียนเป็น
ภูมิภาคที่เหมาะกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

2) เป้าประสงค์ 

2.1) การเสริมสร้างพลัง  
จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีทักษะ มีเทคโนโลยี สามารถเช่ือมต่อและมีข้อมูล 

ข่าวสาร ที่จะช่วยให้ใช้ไอซีทีได้อย่างเต็มที่ 

2.2) ท าให้เกิดการปฏิรูป  
อาศัยไอซีทีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตทั้งในด้าน

ความเป็นอยู่ การเรียนรู้ การท างาน จนถึงด้านนันทนาการ 

2.3) ท าได้อย่างทั่วถึง  
เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในอาเซียน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน 

และภาคธุรกิจ ทั้งที่พัฒนาแล้ว และที่ก าลังพัฒนา ทั้งที่ยู่ในเมือง และในชนบท ทั้ง
เยาวชน และผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ที่มีโอกาสและที่ด้อยโอกาส 

2.4) สร้างความคึกคัก 
สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม เอื้อต่อการสร้างธุรกิจใหม่ 

และกระตุ้นให้ไอซีทีเติบโตและประสบความส าเร็จ 

2.5) เกิดการรวมตัวกัน 
ท าให้เกิดการเช่ือมต่อกันในอาเซียน ระหว่างประชาชน รัฐบาล และธุรกิจ 
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3) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

วิสัยทัศน์ที่คาดว่าจะท าให้เกิดผลลัพธ์ 4 ประการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิธีที่อาเซียนจะใช้
พัฒนาและวิธีปฏิรูปเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

3.1) ไอซีทีเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตส าหรับอาเซียน 
ไอซีทีจะเป็นหนึ่งในกลุ่มเศรษฐกิจหลักอาเซียน อีกทั้งยังเป็นตัวขับเคลื่อนที่

ท าให้เกิดศักยภาพการแข่งขันแก่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วย 

3.2) ยอมรับว่าอาเซียนเป็นศูนย์กลางไอซีทีระดับโลก 
อาเซียนจะสร้างความโดดเด่นให้ตัวเอง ด้วยการเป็นภูมิภาคที่มีโครงสร้าง

พื้นฐานไอซีทีที่มีคุณภาพสูง มีก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงและมีความสามารถทาง
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี 

3.3) เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในอาเซียน 
การใช้ไอซีทีอย่างแพร่หลายจะช่วยให้ประชาชนของอาเซียนมีส่วนร่วม เข้า

ไปเกี่ยวข้องและมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดน้ีจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ การ
ประกอบการงานและด้านนันทนาการ 

3.4) มีผลต่อการรวมตัวในอาเซียน 
ไอซีทีจะช่วยให้เกิดความร่วมมือกันมากมาย ระหว่างกลุ่มธุรกิจ และ

ประชาชนจนน าไปสู่การรวมตัวของอาเซียน 

4) แรงขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ 

4.1) การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ  
อาเซียนจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดใจ เพื่อการส่งเสริมทางธุรกิจ การ

ลงทุน และสร้างธุรกิจใหม่ในภาคไอซีที และไอซีทีเองจะเป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญ
ที่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ด้วย 

4.2) การเสริมสร้างพลังให้แก่ประชาชนและประชาชนมีส่วนร่วม   
อาเซียนจะอาศัยไอซีทีที่ราคาไม่แพงและยุติธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี โดย

ทั่วหน้า 

4.3) การสร้างนวัตกรรม  
อาเซียนจะสนับสนุนอุตสาหกรรมไอซีทีที่สร้างสรรค์ มีนวัตกรรมและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
อาเซียนจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีเพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่

ประชาชนอาเซียน 

4.5) การพัฒนาทุนมนุษย์  
อาเซียนจะพัฒนาทุนมนุษย์ที่มสีมรรถนะและทกัษะด้านไอซีที เพื่อสนับสนุน

การเติบโตของภาคไอซีที และส่งผลต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจในภาคอื่นๆ ด้วย 
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4.6) การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี  
อาเซียนจะให้ความส าคัญเรื่องความแตกต่างของการพัฒนาและการใช้ไอซีที 

ทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิภาค อาเซียนจะเน้นเรื่องการลด
ความเหลื่อมล้ าในบริบทของความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ไอซีทีในวงกว้าง 

5) แรงขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ 

5.1) การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ 
ในบริบทของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ให้รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจที่ดึงดูดใจภายในอาเซียน เพื่อส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และการสร้าง
ธุรกิจใหม่ในภาคธุรกิจไอซีที และอาศัยการลงทุนด้านไอซีท ีเป็นกลไกส าคัญ เพื่อให้
เกิดการปฏิรูปแก่ส่วนอื่น ๆ ของเศรษฐกิจด้วย โดยมีการก าหนดมาตรการดังนี้ คือ 

มาตรการที่ 1: สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดึงดูดใจ เพื่อเอื้อให้ธุรกิจเติบโตได้ 
จากอิทธิพลของไอซีที 

มาตรการที่ 2: พัฒนาความร่วมมือระห ว่างรัฐและเอกชน (Public-Private 
Partnership: PPP) ส าหรับอุตสาหกรรมไอซีที 

5.2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพลัง 
การเสริมสร้างพลังให้ประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วม ต้องเน้นการมี

ไอซีทีที่มีราคาไม่แพง ซึ่งจะน าไปสู่การท าให้ประชาชนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ที่ซึ่งการบริการ 
Broadband และโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือย 

มาตรการที่ 1: ท าให้ทุกชุมชนสามารถเข้าถึงการบริการ Broadband ได้ด้วย
ราคาที่ไม่แพง 

มาตรการที่ 2: ท าให้สินค้าไอซีทีมีราคาที่ไม่แพง 

มาตรการที่ 3: ให้แน่ใจว่าการบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเนื้อหาและ
ระบบงานประยุกต์ที่มีราคาที่ไม่แพง และมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 4: สร้างความเช่ือมั่น 

5.3) ด้านนวัตกรรม 
การสร้างนวัตกรรมจะมุง่ให้ทกุประเทศในระดับอาเซียนพัฒนาสิ่งสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม และไอซีทีมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT) และเชิญชวนให้รัฐบาล
ของสมาชิกในอาเซียนก าหนดนโยบาย และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการ
สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมในทุกภาคส่วน (เช่น แบ่งปันความช านาญ และ
สมรรถนะที่หลากหลายและแตกต่างกันภายในกลุ่มประเทศสมาชิก และให้ทุกฝ่าย
ได้รับประโยชน์กันและกัน จากความรู้และความสามารถที่มีอยู่กระจัดกระจาย) 

มาตรการที่ 1: สร้างศูนย์แห่งความเป็นเลิศเพื่อนวัตกรรม ส าหรับการวิจัยและ
พัฒนาบริการไอซีที 
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มาตรการที่ 2: ส่งเสริมนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ประชาชน และสถาบันอื่น ๆ  

มาตรการที่ 3: ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในระดับโรงเรียน 

5.4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหนึ่งในสามของรากฐานที่มีความจ าเป็นต่อ

ความส าเร็จของยุทธศาสตร์สามตัวแรกที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในกรณีนี้จ าเป็นต้น
เน้นการจัดให้มีโครงสรา้งพื้นฐานหลักที่เอือ้ต่อการให้บริการด้านไอซีทีแก่ประชาคม
ทั้งหลายในอาเซียน อีกทั้งยังต้องร่วมกันก าหนดนโยบายและตรากฎหมายเพื่อ
ดึงดูดธุรกิจและการลงทุนสู่ภูมิภาคนี้ด้วย 

มาตรการที่ 1: พัฒนาระบบเช่ือมโยงของบรอดแบนด์ 

มาตรการที่ 2: ส่งเสริมให้เครือข่ายมีความมั่นคงและปลอดภัย มีการปกป้อง
ข้อมูล รวมทั้งมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 
(CERT)  

5.5) การพัฒนาทุนมนุษย์ 
การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นรากฐานที่สอง ที่มุ่งเน้นจะช่วยให้ประชาชนของ

อาเซียน ได้พัฒ นาทักษะเพื่ อยกระดับ ไอซีที  ช่วยให้แรงงานด้านไอซีที มี
ความสามารถมากข้ึน และท าให้ประชาคมมีความรู้เพิ่มข้ึน ทั้งหมดน้ีเกี่ยวข้องด้วย 
2 สิ่งคือ การฝึกหัด และการรับรองมาตรฐานทักษะด้านไอซีที 

มาตรการที่ 1: การสร้างสมรรถภาพ 

มาตรการที่ 2: การเพิ่มพูนทักษะ และการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

5.6) ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี 
ตัวขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง

เทคโนโลยี (Bridging the Digital Divide) ต้องยอมรับว่าระดับการพัฒนาด้านไอซี
ทีของแต่ละประเทศในอาเซียนนั้นไม่ทัดเทียมกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเน้นการลด
ความเหลื่อมล้ าในเรื่องการพัฒนาไอซีทีในอาเซียนด้วยมาตรการต่าง ๆ  

มาตรการที่ 1: ทบทวนเรื่องพันธะการให้บริการอย่างทั่วถึง (USO) หรือนโยบาย
อื่นที่คล้ายกัน 

มาตรการที่ 2: เช่ือมต่อโรงเรียนและชักน าให้เริ่มเรียนไอซีที เร็วข้ึน 

มาตรการที่ 3: ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน 

มาตรการที่ 4: ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีภายในอาเซียน 
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2.1.2. กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (IT2020) 

1) วิสัยทัศน์ 

ICT เป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญในการจะน าพา.... 

คนไทย  สู่ความรู้และปัญญา 

เศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

สังคมไทย  สู่ความเสมอภาค 

2) เป้าหมายหลัก 

2.1) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่ างเท่ าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานทั่วไป 

2.2) มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้
อย่างรู้เท่าทัน เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การท างาน และการด ารงชีวิตประจ าวัน 
และบุคลากรด้านไอซีทีมีความรู้ ความสามารถและทักษะในระดับสากล 

2.3) เพิ่ มบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมไอซีที  (โดยเฉพาะในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์) ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

2.4) ยกระดับความพร้อมด้านไอซีทีโดยรวมของประเทศ ในการประเมินวัดระดับ
ระหว่างประเทศ 

2.5) เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึน (โดยเฉพาะในกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) 

2.6) ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของไอซีที ต่อการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม  และมีส่ วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา 

3) ตัวชี้วัดการพัฒนา 

3.1) ร้อยละ 80 ของประชากรทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคม และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 95 ภายในปี พ.ศ. 2563 

3.2) ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน และการจ้างงานบุคลากรด้านไอซีที (ICT 
Professional) เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ของการจ้างงานทั้งหมด 

3.3) สัดส่วนมูลค่าเพิม่ของอตุสาหกรรมไอซีท ี(รวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์) ต่อ GDP 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 

3.4) ระดับความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศในการประเมิน Networked Readiness 
Index อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุดร้อยละ 25 (Top quartile) 



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 11        

3.5) เกิดการจ้างงานแบบใหม่ ๆ ที่เป็นการท างานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3.6) ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของไอซีที ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
รปูที ่2-1: ภาพแสดงกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2554-2563 

ของประเทศไทย (IT2020) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานไอซทีทีีเ่ปน็อนิเตอรเ์นต็ความเร็วสูงหรือการ
สื่อสารรูปแบบอื่นที่ เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย มีการ
กระจายอยา่งทัว่ถงึ และมคีวามมัน่คงปลอดภยั สามารถรองรับความ
ต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 

ภายในปี พ.ศ. 2563 บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทยจะเป็นสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ที่
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ และความมั่นคง
ปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาทนุมนษุยท์ีม่คีวามสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละใชส้ารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนา
บุคลากรไอซทีี ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล 
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มีก าลังคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการพัฒนาและใช้ไอซีที
อย่างมีประสิทธิภาพในปริมาณเพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาประเทศ
ในยุคเศรษฐกิจฐานบริการและฐานความคิดสร้างสรรค์ ทั้งบุคลากรด้าน
ไอซีทีและบุคลากรในทุกสาขาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอซีที เพื่อ
สร้างมลูคา่ทางเศรษฐกจิและน ารายไดเ้ข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจาก
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน  

อุตสาหกรรม  ICT ไทยเข้มแข็งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
สามารถก้าวสู่ ความเป็นหนึ่ งในผู้น า ในภูมิภาคอาเซียน และ
อุตสาหกรรมล าดับต้น ๆ  ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและน ารายได้เข้า
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการ
ประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 

มุ่งสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ฉลาดรอบรู้ (Intelligence) มีการ
เช่ือมโยงกัน (Integration) และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
บทบาทร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง หรือก าหนด
รูปแบบบริการภาครัฐ เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมรับประโยชน์จากบริการอย่าง
เท่าเทียมกัน (Inclusion) ภายใต้ระบบบริหารที่มีธรรมาภิบาล (Good 
governance) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาและประยกุต ์ICT เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ของภาคการผลิต ให้
สามารถพึ่งตนเอง และแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาค
การเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มสัดส่วน
ภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม 

ICT เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในสินค้าและบริการที่ไทยมี
ศักยภาพ แปลงสภาพเศรษฐกิจจากฐานการผลิต สู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและฐานความคิดสร้างสรรค์                         

2.1.3. (รา่ง) แผนแมบ่ทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบบัที ่3) ของประเทศไทย พ.ศ. 
2557-2561 

1) วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย ICT เพื่อก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยทั่วถึง เท่า
เทียม และมั่นคงปลอดภัย ในทุกชุมชนและท้องถ่ิน” (Shape-up Smart Thailand 
toward Digital Society) 
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2) ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาทนุมนษุยใ์หเ้ขา้ถงึและรูเ้ท่าทัน ICT เพื่อการด ารงชีวิต
และประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้ประโยชน์จาก
บริการ ICT (Participatory People) 

ทุนมนุษย์ในด้านไอซีทีในปี 2561 มีความรอบรู้ เข้าถึง 
และใช้ประโยชน์จากระบบไอซีทีในการด ารงชีวิตและประกอบ
อาชีพอย่างพอเพียง (Sufficient) มีจิตบริการด้านแนวคิด
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Innovation) ด้วยความเป็นมือ
อาชีพในสายงานไอซีทีที่ตนถนัด (Professional) และการ
กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาบริการไอซีทีที่
หลากหลายในสังคมยุคดิจิทัล (Participatory People) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ ส ารที่ พ อ เพี ย ง  (Sufficient) แล ะคุ้ ม ค่ า  (Optimal 
Infrastructure) 

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีในปี 2561 เข้าสู่ยุคการ
พัฒนาแบบพอเพียงคุ้มค่าต่อการลงทุนและอัตราค่าบริการที่
เหมาะสม (Optimal Infrastructure) พร้อมด้วยระบบความ
มั่นคงปลอดภัยประกอบด้วยเครือข่ายความเร็วสู่ชุมชนและ
ท้องถ่ิน เครือข่ายความเร็วสูงส าหรับภาคส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญ ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร บริหาร
ท่องเที่ยว แรงงาน และการประกอบธุรกิจที่ส าคัญ พร้อมทั้ง
จัดให้มีเครือข่าย Wi-Fi เพื่อบริการชุมชนในที่สาธารณะและใน
ย่านธุรกิจที่เหมาะสมและการให้บริการในด้านความมั่นคง
ปลอดภัยให้แก่ผู้ ใช้บริการและมี โครงข่ายเช่ือมโยงกับ
ต่างประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอกับการเป็นจุดศูนย์กลางการ
เช่ือมต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียนสู่ประเทศเศรษฐกิจช้ันน า
ของโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรมบริการ และมี
ความมั่นคงปลอดภัยในระดับประเทศและภูมิภาคสากล 
(Smart Government) 

บริ ก ารท างอิ เล็ ก ท รอนิ กส์ ข องภ าครัฐห รือ  e-
Government Service ในปี 2561 ภายใต้การด าเนินการ
ของรัฐอย่างฉลาด (Smart Government) ที่ให้บริการแบบ
เปิด (Open) ไร้ตะเข็บรอยต่อหน่วยงาน (Seamless) และ
ก้าวไปสู่ระบบบริการที่เข้าใจความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างดี (Anticipated) ทั้ งในด้านข้อมูลข่าวสารและ
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บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ โดยชุมชนและท้องถ่ินที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสรมิและพฒันาธรุกจิและอตุสาหกรรม ICT ให้เตบิโตสดใส 
มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับ
ภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เชิง
สร้างสรรค์ และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม (Vibrant Business) 

ภาค ธุรกิ จ ในปี  2561 จะ เติบ โตส ดใส  (Vibrant 
Business) ด้วยพลังจากธุรกิจและอุตสาหกรรมไอซีที เชิง
ส ร้ า งส รร ค์  (Creative) แล ะ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแ วดล้ อ ม 
(Environment Friendly) ในขณะเดียวกัน การประยุกต์ใช้
ไอซีทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Productive) อันเป็นส่วนส าคัญ
ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในภาค
ส่วนของ SME ด้วยแนวคิดการรังสรรค์นวัตกรรมที่จะเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล โดยการสนับสนุนหลักจากรัฐ ทั้งใน
ด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ทันสมัยและทันการณ์ 
และกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาที่ ส าคัญ  เช่น ICT 
Business Forum การบริการและอ านวยความสะดวก การ
บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสม 

3) ตัวชี้วัดการพัฒนา 

3.1) ร้อยละ 80 ของประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปี 2558 และร้อยละ 90 ภายในปี 2561 

3.2) ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความรอบรู้ เข้าถึง มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์จากระบบไอซีทีอยู่รู้เท่าทัน เพื่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

3.3) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไอซีที (รวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์) ต่อ 
GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

3.4) ระดับความพร้อมด้านไอซีที  ใน Networked Readiness Inbox อยู่ ในกลุ่ ม
ประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุดที่ 30% 

3.5) เกิดการจ้างงานในสายวิชาชีพในรูปแบบใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดใน
ประเทศและภูมิภาคสากลที่เป็นการท างานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3.6) รัฐ ประชาชน และเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในแต่ละภาคส่วน ตระหนักถึง
ความส าคัญและบทบาทของไอซีที ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
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2.1.4. แนวทางการขบัเคลือ่นตามกรอบนโยบายดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (Digital Economy) 

แนวทางการขับเคลื่อนตามกรอบนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Hard Infrastructure) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเช่ือมั่นในการท าธุรกรรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Soft Infrastructure) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสังคม และทรัพยากรความรู้ (Digital Society) 

2.1.5. แผนแมบ่ทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ของกระทรวงคมนาคม ฉบบัที ่4 พ.ศ. 
2557-2561 

1) วสิยัทศัน ์

“ไอซีทีเป็นปจัจัยในการขับเคลื่อนกระทรวงคมนาคม มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน” 

2) พนัธกจิ 

สร้างองค์กรให้ยัง่ยืนด้วยไอซีท ี

คน พัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคมใหม้ีความรู้ด้านไอซทีี 

กระบวนงาน เช่ือมโยงไอซีทีกบักระบวนงานบรหิารและบริการของกระทรวง
คมนาคมอย่างมีธรรมาภิบาล 

เทคโนโลย ี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ตอบสนองกบัผูร้ับบริการทกุภาคส่วน และ
สภาวะแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลง 

วัฒนธรรม สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการท างานเพื่อรองรับ
องค์กรแห่งอนาคต 

3) ยทุธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างธรรมาภิบาลด้าน ICT แบบบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมุ่งสู่ M-MOT Service 
U-MOT Service และ Open Government 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับองค์กรแห่งอนาคต 
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2.1.6. แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552-2556 

1) วสิยัทศัน ์

“ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานและการ
บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐาน” 

2) ยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท์ี ่1: การสง่เสรมิการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ยทุธศาสตรท์ี ่2: การเพิม่ประสิทธิภาพในการประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร เพื่อ
การกระจายการปฏิบัติงานจากส่วนกลาง 

ยทุธศาสตรท์ี ่3: การปรับปรงุศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน ICT อย่างมีมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการ
การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน 

2.1.7. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555-2559 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีน าทิศทางการ
พัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมได้เห็นพ้องร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรี
บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การ
บริหารสาธารณะข้ันพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะ
แวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก 
สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

1) วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 

2) พันธกิจ 

2.1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็น
ธรรม 

2.2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง 
สามารถปรับตัว รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
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2.3) พัฒนาฐานการผลิตและการบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด 
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้าง
การผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

2.4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3) ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย
ควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและ
สร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน เน้นการสร้าง
ภูมิ คุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

 การสร้างพลังใหทุ้กภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลอืกการใช้ชีวิตในสังคม
และมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและ
ศักดิ์ศรี 

 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ของสงัคม และเสริมสรา้งการบริหารราชการ
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: การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

 การพัฒนาการเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้
กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ  

 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุ
ภูมิภาค 

 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.1.8. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 

1) วิสัยทัศน์ 

“ระบบข้าราชการไทยมุ่งเน้นการพัฒนาการท างานเพื่อประชาชน และรักษาประโยชน์ของ
ประเทศชาติ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับขีด
สมรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศ บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการ
ท างานกับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่น่า
เช่ือมั่น 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: การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7: การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 

2.1.9. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2557-2561 

1) ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาข้าราชการทุกระดับให้สามารถเป็นผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติงานใน
บริบทของอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้และพัฒนา 

2.1.10. แผนปฏบิตัริาชการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555-2558 

1) วิสัยทัศน์ 

“มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน” 

2) พันธกิจ 

พัฒนาระบบ กลไกล และบุคลากร รวมทั้งวางแนวนโยบายการพัฒนา ก ากับดูแล 
บูรณาการการขนส่งและจราจรให้มบีรกิารทีเ่พียงพอ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทั่วถึง คุ้มค่า 
และเป็นธรรม 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การเช่ือมโยงโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศและพัฒนา
จุดเช่ือมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
กระจายความเจริญสูภู่มิภาคอย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อมรองรบั
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญ
ส าหรับ เพิ่ ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการระบบขนส่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีต้นทุนที่เหมาะสมและแข่งขันได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อลด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาการให้บริการระบบการขนส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เพื่อลดความสูญเปล่าจากเวลาที่ใช้ในการเดินทาง และการ
ขนส่งช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้มีความคล่องตัว ส่งผลให้มีความ
แน่นอนและตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู้โดยสารและการ
ขนส่งสินค้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการระบบการขนส่งและการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.11. แผนยทุธศาสตรก์รมทางหลวงชนบท 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
ทางเช่ือม (Missing Link) ทางเลี่ยง (By Pass) ทางลัด (Shortcut) รวมทั้งสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถ่ินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนพัฒนา
องค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการไทย” 

3) เป้าประสงค์หลัก 

3.1) เพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียง 

3.2) โครงข่ายทางและสะพานมีการพัฒนา เช่ือมต่อระบบขนส่งอื่นสนองตอบโลจิสติกส์ 

3.3) ประชาชนได้ใช้ทางหลวงชนบทอย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

3.4) ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากสภาพทางของทางหลวงชนบท 

3.5) ส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งด้านงานทาง 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางยังมีความจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานทางและบริการด้านคมนาคม 
อย่างมีบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การบ ารุงรักษาโครงข่ายทางอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางหลวงท้องถ่ิน 

2.2. กฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาด้านไอซีที 

2.2.1. พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 11 หมวด 139 
มาตรา โดยค านึงถึง 5 หลักการส าคัญ ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักความรู้ความสามารถที่จ าเป็น
และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักผลงาน และหลักความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิต
และการท างาน จากเดิมที่เน้นการพัฒนาข้าราชการให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เปลี่ยนเป็น
การเน้นให้ข้าราชการมีความรู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงที่ส าคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งข้าราชการตามพระราชบัญญัติได้ก าหนดไว้ 2 กลุ่ม คือ 

ข้าราชการพลเรือน   หมายความว่า   บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ
นี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน  ซึ่ง
ประกอบด้วย 

(1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุแต่งตั้ง
ตามที่บัญญัติไว้ 
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(2) ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ข้าราชการฝ่ายพลเรือน หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นในกระทรวง  
กรมฝ่ายพลเรือน  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนประเภทนั้น 

พระราชบัญญัติน้ี มีการก าหนดประเภทต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญจากเดิมที่มี 
11 ระดับ ให้ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ดังนี้ 

(1) ต าแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ และรองหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงและระดับกรม และต าแหน่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร 
โดยมีระดับต าแหน่ง 2 ระดับ คือ ระดับต้น และระดับสูง 

(2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับ กรม โดย
มีระดับต าแหน่ง 2 ระดับ คือ ระดับต้น และระดับสูง 

(3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ตามที่ ก.พ. ก าหนด โดยมีระดับต าแหน่ง 5 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 

(4) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งสามประเภทดังกล่าวข้างต้น โดยมี
ระดับต าแหน่ง 4 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโส และระดับ
ทักษะพิเศษ 

ทั้งนี้ การจัดข้าราชการเข้าประเภทต าแหน่งสายงานและระดับต าแหน่งตามพระราชบัญญัติ
ฉบับใหม่นี้เพื่อสง่ใหส้ านักงาน ก.พ. ด าเนินการตรวจสอบ  และให้มีผลบังคับใช้ตามที่มีการจัดรายช่ือ 
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 

2.2.2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

เนื่องจากปัญหาภัยคุกคามที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์ การเผยแพร่รูปภาพ 
ข้อความที่มีลักษณะลามก อนาจาร ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ต่อความมั่นคงทางการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจของประเทศ จึงท าให้เกิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ข้ึน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 

ดังนั้น การสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับฐานความผิด องค์ประกอบของความผิด และ
บทลงโทษ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สามารถน ามาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และพนักงานเจ้าหน้าที่ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 13 มาตรา คือ ตั้งแต่
มาตรา 5 ถึง มาตรา 17 ดังตารางแสดงฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ฐานความผดิ โทษจ าคกุ โทษปรบั 

มาตรา 5 เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ไม่เกิน 6 
เดือน 

ไม่เกิน 10,000 บาท 

มาตรา 6 ล่วงรูม้าตรการป้องกัน ไม่เกิน 1 ป ี ไม่เกิน 20,000 บาท 
มาตรา 7 เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ไม่เกิน 2 ป ี ไม่เกิน 40,000 บาท 
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ฐานความผดิ โทษจ าคกุ โทษปรบั 

มาตรา 8 การดักข้อมลูคอมพิวเตอร ์ ไม่เกิน 3 ป ี ไม่เกิน 60,000 บาท 
มาตรา 9 ท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข

เปลี่ยนแปลง 
ไม่เกิน 5 ป ี ไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 10 ท าให้ระบบไมส่ามารถท างานได้
ตามปกต ิ

ไม่เกิน 5 ป ี ไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 11 สแปมเมล ์ - ไม่เกิน 100,000 บาท 
มาตรา 12 กระท าผิดมาตรา 9 หรือมาตรา 

10 
  

 (1) ก่อให้เกิดความเสียการแก่
ประชาชน 

3 ปี ถึง 15 ป ี ไม่เกิน 200,000 บาท 

 (2) กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ/เศรษฐกจิ 

10 ปี ถึง 20 
ป ี

60,000 – 300,000 
บาท 

 วรรคท้าย เป็นเหตุให้ผูอ้ื่นถึงแก่
ชีวิต 

  

มาตรา 13 การจ าหน่ายเผยแพร่ชุดค าสัง่ ไม่เกิน 1 ป ี ไม่เกิน 20,000 บาท 
มาตรา 14 การเผยแพรเ่นื้อหาอันไม่เหมาะสม ไม่เกิน 5 ป ี ไม่เกิน 100,000 บาท 
มาตรา 15
และมาตรา 
26 

ความรับผิดชอบของผู้ใหบ้ริการ 
(ISP) 

ไม่เกิน 5 ป ี ไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 16 การตัดต่อภาพผู้อื่น ไม่เกิน 5 ป ี ไม่เกิน 100,000 บาท 
มาตรา 17 การกระท าความผิดนอก

ราชอาณาจักรตอ้งรบัโทษใน
ราชอาณาจักร 

ไม่เกิน 3 ป ี ไม่เกิน 60,000บาท 

ที่มา : พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
2.2.3. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล

จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 

ด้วยปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เริ่มเข้าไปมี
บทบาทและทวีความส าคัญเพิ่มข้ึนตามล าดับต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชน แต่ใน
ขณะเดียวกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มขยายวงกว้าง และทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นับเป็นพยานหลักฐานส าคัญในการด าเนินคดี
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสืบสวน สอบสวน เพื่อน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ จึง
สมควรก าหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกาศดังกล่าว 
มีข้อสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 

(1.1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย
ประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของ
ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 
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(1.2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 

(2) “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่  ปริมาณ 
ระยะเวลา ชนิดของบริการหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 

(3) “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ที่เช่ือมการท างานเข้าด้วยกัน 
โดยได้มีการก าหนด ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุด
อุปกรณ์ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

(4) “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม 

(5) ประเภทของผู้ให้บริการ ซึ่งมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ แบ่งได้ดังนี้ 

(5.1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย
ประการอื่น ทั้งนี้ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของ
ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น สามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท ดังนี้ 

ก. ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง 

ข. ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ค. ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์หรือให้เช่าบริการโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ 

ง. ผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต 

(5.2) ผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือประโยชน์ของบุคคลตาม (1) 
Content Service Provider เช่น ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านแอพพลิเคช่ัน
ต่างๆ (Application Service Provider) 

(6) การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการต้องใช้วิธีการที่มั่นคงปลอดภัย และเริ่ม
เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เมื่อพ้นสามสิบวัน คือ 

(6.1) เก็บในสื่อ ที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริง และระบุตัวบุคคลที่เข้าถึง
สื่อดังกล่าวได้ 

(6.2) มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ และก าหนดช้ันความลับในการ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อรักษาความน่าเช่ือถือของข้อมูล และไม่ให้ผู้ดูแลระบบ
สามารถแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ เช่น การเก็บไว้ในCentralized Log Server 
หรือการท า Data Archiving หรือท า Data Hashing เป็นต้น เว้นแต่ผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องที่เจ้าของหรือผู้บริหารองค์กร ก าหนดให้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
เช่น ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศขององค์กร ( IT Auditor) หรือบุคคลที่องค์กร
มอบหมาย เป็นต้น รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(6.3) จัดให้มีผู้มีหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมลูกับพนักงานเจา้หน้าที่ซึง่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
เพื่อให้การส่งมอบข้อมูลนั้น เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
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(6.4) ในการเก็บข้อมูลจราจรนั้น ต้องสามารถระบุรายละเอียดผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้ 
เช่น ลักษณะการใช้บริการ Proxy Server, Network Address Translation (NAT) หรือ 
Proxy Cache หรือ Cache Engine หรือบริการ Free Internet หรือบริการ 1222 
หรือ Wi-Fi Hotspot ต้องสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้จริง 

(6.5) ในกรณีที่ผู้ให้บริการประเภทหนึ่งประเภทใด ในข้อ 1 ถึงข้อ 4 ได้ให้บริการในนาม
ตนเอง แต่บริการเป็นบริการที่ใช้ระบบของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เป็นเหตุ
ให้ผู้ให้บริการในข้อ 1 ถึงข้อ 4 ไม่สามารถรู้ได้ว่า ผู้ใช้บริการที่เข้ามาในระบบนั้น
เป็นใคร ผู้ให้บริการเช่นว่านั้นต้องด าเนินการให้มีวิธีการระบุและยืนยันตัวบุคคล 
ของผู้ให้บริการผ่านบริการของตนเองด้วย 

(6.6) เพื่อให้ข้อมูลจราจรมีความถูกต้องและน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงผู้ให้บริการต้องตั้ง
นาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิดให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล โดยผิดพลาดไม่เกิน 
10 มิลลิวินาที 

2.2.4. พระราชบญัญตัธิรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. 2554 

สาระส าคัญโดยสรุปของพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีดังนี้ 

การท าธุรกรรมในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต่อสื่อสารที่อาศัย
การพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส ์ ซึ่งมีความสะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
แต่เนื่องจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ยังคงมีความแตกต่างจากวิธีการท า
ธุรกรรม ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบนัเปน็อย่างมาก อันส่งผลให้ต้องมีการรองรับสถานะทาง
กฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการท าเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ    
การรับรองวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  การใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการ
รับฟังพยานหลักฐานที่ เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเช่ือถือ และมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการท าธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไป
ที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม ควรก าหนดให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท าหน้าที่วาง
นโยบายก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามดูแลการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพ
ตลอดเวลา ให้มีมาตรฐานน่าเช่ือถือตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่
เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ด้วยการมีกฎหมายรองรับในลักษณะที่เป็นเอกรูป และสอดคล้องกับมาตรฐานที่นานา
ประเทศยอมรับ 

(1) ควรก าหนดให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าหน้าที่วางนโยบาย ก าหนด
หลักเกณฑ์ ติดตามดูแล ส่งเสริมการพัฒนาทางเทคโนโลยีและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาอันจะเป็นการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศด้วยการมีกฎหมายรองรับในลักษณะที่ เป็นเอกรูปและสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่นานาประเทศยอมรบั ยังไม่มีบทบัญญัติรองรบัในเรื่องตราประทับอิเลก็ทรอนิกส์ 
และยังไม่มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้สามารถน าเอกสารของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทน
ต้นฉบับหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้  ดังตารางแสดงฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
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ฐานความผดิ โทษจ าคกุ โทษปรบั 

มาตรา 44 ผู้ใดประกอบธุรกจิบริการเกี่ยวกบั
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่
แจ้งหรือข้ึนทะเบียนตอ่พนักงาน
เจ้าหน้าที ่

ไม่เกิน 1 ป ี ไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 45  ผู้ใดประกอบธุรกจิบริการเกี่ยวกบั
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่
รับอนญุาต 

ไม่เกิน 2 ป ี ไม่เกิน 200,000 บาท 

มาตรา 46  บรรดาความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ีที่กระท าโดยนิติ
บุคคล ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติ
บุคคล หรอืผูซ้ึ่งมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคล ต้องรบั
ผิดในความผิดน้ันด้วย เว้นแต่
พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รูเ้ห็นหรือมี
ส่วนร่วมในการกระท าความผิดน้ัน 

ไม่เกิน 2 ป ี ไม่เกิน 200,000 บาท 

  ที่มา : พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

2.2.5. พระราชกฤษฎกีาก าหนดประเภทธรุกรรมในทางแพง่และพาณิชยท์ีย่กเวน้มใิหน้ ากฎหมายวา่ดว้ย
ธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิสม์าใชบ้งัคบั พ.ศ. 2549 

พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได้มีการก าหนดไว้ว่า ธุรกรรมบางประเภทยังไม่เหมาะสมที่จะให้
กระท าได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ธุรกรรมเกี่ยวกับครอบครัว และธุรกรรมเกี่ยวกับ
มรดก 

2.2.6. พระราชกฤษฎกีาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารในการท าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิสภ์าครฐั พ.ศ. 2549 

ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ยุคของสังคมสารสนเทศ ซึ่งมีการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐมากข้ึน สมควรสนับสนุนใหห้น่วยงานของรัฐมีระบบการบริการของตน โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหส้ามารถบรกิารประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว   เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
พัฒนาการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐภายใต้มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
และสร้างความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการด าเนินกิจกรรมของรัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วยมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิว่าด้วยการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2544 บัญญัติว่า ค าขอ การอนุญาต การจดทะเบียน ค าสั่งทางปกครอง การช าระเงิน การ
ประกาศหรือการด าเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้
กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด โดยพระราชกฤษฎีกา
แล้วให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย 
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มาตรา 5: หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 

(1) ควบคุมการใช้งานสารสนเทศ ฯ 

(2) ระบบส ารองและแผนฉุกเฉินฯ 

(3) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง 

มาตรา 7: ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าเป็นประกาศ และต้องได้รับความเห็นชอบก่อนจึงมีผลใช้
บังคับได้ 
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บทที ่3  
การวเิคราะห ์สถานภาพปัจจบุนัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ของกรมทางหลวงชนบท 

 

ในส่วนที่ 3 ของแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-
2562 เป็นการส ารวจสถานภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทาง
หลวงชนบท ด้วยวิธีการศึกษา สัมภาษณ์ รวบรวม และส ารวจจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรในหน่วยงาน โดย
น าข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาท าการประมวลผล และสรุปสถานภาพปัจจุบันในด้านต่าง ๆ ของกรมฯ ดังนี้ 

3.1. โครงสร้างและภารกิจของกรมทางหลวงชนบท 

ตามมาตรา 20 อนุ 7 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีกรม
ทางหลวงชนบทในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยให้โอนกิจการ อ านาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ
ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังบางส่วนที่มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญด้านการก่อสร้างทาง
และสะพานจากกรมโยธาธิการ และจากกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท สังกัดกระทรวงมหาดไทย มารวมกันก่อตั้ง
เป็น “กรมทางหลวงชนบท” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตั้งแต่นั้นมา โดยกระทรวงคมนาคมได้ออก
กฎกระทรวง ก าหนดให้กรมทางหลวงชนบทมีภารกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การ
ก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางหลวง ให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดยให้มีอ านาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้านทางหลวง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงชนบท รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้างทาง บูรณะ และบ ารุงรักษาทางหลวงชนบท 

3) จัดท ามาตรฐาน และข้อก าหนดทางหลวงชนบท ตลอดจนก ากับและตรวจสอบ เพื่อให้มีการ
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อก าหนด 

4) ฝึกอบรมและจัดท าคู่มือ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิศวกรรมงานทางแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

5) ร่วมมือและประสานงานด้านทางกับองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้ เป็นหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

3.1.1. วิสัยทัศน์ 

“พัฒนา เพิม่คุณค่า ต่อเติมโครงข่ายทางใหส้มบูรณ์ อย่างพอพียงและยั่งยืน เพื่อ
ประโยชนส์ุขของประชาชน” 
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3.1.2. พันธกิจ 

การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคม
ขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาการเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจร 
โดยการสร้างทางเช่ือม (Missing Link) ทางเลี่ยง (By Pass) ทางลัด (Shortcut) รวมทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถ่ินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการไทย 

3.1.3. เป้าประสงค์ 

1) เพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางใหส้มบูรณ์อย่างพอเพียง 

2) โครงข่ายทางและสะพานมกีารพฒันาเช่ือมตอ่ระบบขนส่งอืน่ สนองตอบโลจิสติกส ์

3) โครงข่ายทางและสะพานมสีภาพพร้อมใช้งานได้ดีตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความพร้อมด้านวิชาการงานทางที่จะพัฒนา และ
บ ารุงรักษาทางหลวงท้องถ่ิน 

3.1.4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1) ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางยงัมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นทางงานทางและบรกิารด้านคมนาคมอย่างมบีูรณาการ 

3) การบ ารุงโครงข่ายทางอย่างยั่งยืน 

4) ความเข้มแข็งขององค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ินในการพฒันาและบ ารุงรักษาทาง
หลวงท้องถ่ิน 

3.1.5. โครงสร้างหน่วยงาน 

1) ส านกับรหิารกลาง มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
1.1) ด าเนนิการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและงานช่วยอ านวยการของกรม 
1.2) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร 

สถานที่ และยานพาหนะของกรมทางหลวงชนบท 
1.3) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
1.4) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความ 

เข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท 
1.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
2) ส านกักฎหมาย มีอ านาจหน้าที่ดงันี ้

2.1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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2.2) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมตลอดจนให้ค าปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
กฎหมายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทาง
แพ่งอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมทาง
หลวงชนบท 

2.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

3) ส านกักอ่สรา้งทาง มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
3.1) ก ากับดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างทางหลวงชนบท 
3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการก่อสร้างทางหลวงท้องถ่ิน 
3.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
4) ส านกักอ่สรา้งสะพาน มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

4.1) ก ากับดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานบนทางหลวงชนบท 
สะพานข้ามแม่น้ าสายหลัก และสะพานในเขตชุมชน 

4.2) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการก่อสร้างสะพานบนทาง
หลวงท้องถ่ิน 

4.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

5) ส านกัเครือ่งกลและสือ่สาร มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
5.1) ก าหนดและจัดท ามาตรฐาน วางแผนและควบคุมการใช้ และการซ่อม

เครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรมทางหลวงชนบท 
5.2) บ ารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรมทางหลวงชนบท 
5.3) ด าเนินการจัดหาอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้

หน่วยงานต่าง ๆ ของกรม 
5.4) วางระบบ ติดตั้ง ซ่อมและบ ารุงระบบสื่อสารโทรคมนาคมของกรม 
5.5) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเครื่องจักรกลงานทางหลวง

ท้องถ่ิน 
5.6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
6) ส านกับ ารงุทาง มีอ านาจหน้าที่ดงันี ้

6.1) ก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ งานบ ารุงทางและสะพาน 
6.2) ศึกษาและพัฒนาการบริหารโครงข่ายทางและสะพาน 
6.3) ศึกษา พัฒนา และก าหนดมาตรฐานการบ ารุงรักษาส าหรับทางหลวงชนบท

และทางหลวงท้องถ่ิน 
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6.4) ก ากับดูแล ด าเนินการ ติดตาม เร่งรัดและประเมินผลการบ ารุงรักษาทาง
และสะพาน 

6.5) ควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย 
6.6) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบ ารุงรักษาทางและสะพาน

และงานทางหลวงท้องถ่ิน 
6.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
7) ส านกัแผนงาน มีอ านาจหน้าที่ดงันี ้

7.1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการของกรม 
7.2) ศึกษาและพัฒนาก าหนดโครงข่าย มาตรฐานทางและสะพาน 
7.3) ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ  รวมทั้ งการ

ประเมินผลโครงการก่อสร้างทางและสะพาน 
7.4) จัดท าและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงชนบท 
7.5) ด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ และประสานแหล่งเงินกู้ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 
7.6) ปฏิบัตกิารร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
8) ส านกัฝกึอบรม มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

8.1) ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวง
ชนบท 

8.2) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและด าเนินการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางหลวงท้องถ่ินให้แก่บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

8.3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
บุคลากรของกรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

8.4) ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
8.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
9) ส านกัวเิคราะห ์วจิยัและพฒันา มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

9.1) ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับงานทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถ่ิน 
9.2) ศึกษาและจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ วิธีการทดสอบวัสดุ

และการปฏิบัติงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
9.3) ก าหนดมาตรฐานและจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับงานทางหลวงชนบท 
9.4) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านงานทางแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
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9.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

10) ส านกัสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิน่ มีอ านาจหน้าที่ดงันี้ 
10.1) จัดท าแผนแม่บทและก าหนดแนวทางการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงท้องถ่ิน 
10.2) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานทางหลวงท้องถ่ิน 
10.3) ก ากับดูแลด้านวิชาการเกี่ยวกับงานทางหลวงท้องถ่ิน 
10.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่
ได้รับมอบหมาย 

11) ส านกัส ารวจออกแบบ มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
11.1) ด าเนินการ ส ารวจ ออกแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน 
11.2) ด าเนินการ และตรวจสอบเกี่ยวกับการออกแบบด้านวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรมในงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
11.3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการส ารวจ  ออกแบบ และ

ประมาณราคางานทางหลวงท้องถ่ิน 
11.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
12) ส านกัอ านวยความปลอดภยั มีอ านาจหน้าที่ดงันี ้

12.1) ก าหนดกลยุทธ์ และแผนงานวิศวกรรมจราจรและอ านวยความปลอดภัยงานทาง 
12.2) วางแผนส ารวจและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและอ านวยความ

ปลอดภัยบนทางหลวงชน 
12.3) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิศวกรรมจราจรและ

อ านวยความปลอดภัยที่ใช้กับงานทาง 
12.4) ควบคุมการใช้ทางหลวงใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและหลักการด้านความปลอดภัย 
12.5) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลงานด้านวิศวกรรมจราจรและอ านวย

ความปลอดภัยบนทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถ่ิน 
12.6) ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการด้านวิศวกรรมจราจรและ

ความปลอดภัยงานทาง 
12.7) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านความปลอดภัยบนทางหลวง

ท้องถ่ิน 
12.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
13) ส านกัพฒันาระบบบรหิาร มีอ านาจหน้าที่ดงันี ้

13.1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อ ธิบดีกรมทางหลวงชนบทเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
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13.2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรมทางหลวงชนบท 

13.3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงาน
กลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม 

13.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

14) ส านกัตรวจสอบภายใน มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
14.1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบรหิาร การเงิน และการบัญชีของ

กรมทางหลวงชนบท 
14.2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
15) ส านกัตรวจสอบภายในดา้นการงาน มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

15.1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบรหิาร การเงิน และการบัญชีของ
กรมทางหลวงชนบท 

15.2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

16) ส านกัทางหลวงชนบทที ่1-12 มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
16.1) วางแผน ส ารวจ ออกแบบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในงาน

ปรับปรุงและบ ารุงรักษาทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบ 
16.2) ด าเนินการและควบคุมการบ ารุงรักษาทางและสะพานในเขตที่รับผิดชอบ 
16.3) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
16.4) ด าเนินการและให้บริการในงานวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและ

คุณภาพการก่อสร้างทางและสะพานในความรับผิดชอบ 

16.5) บ ารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะในเขตรับผิดชอบ 

16.6) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุน และปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

16.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ไดร้ับมอบหมาย 

17) ส านกัทางหลวงชนบทที ่13-18 มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

17.1) ด าเนินตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวง
ชนบท รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

17.2) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษาทางหลวงชนบท 

17.3) จัดท ามาตรฐานและข้อก าหนดทางหลวงชนบท ตลอดจนก ากับและ
ตรวจสอบ เพื่อให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อก าหนด 
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17.4) จัดฝึกอบรมและจัดท าคู่มือ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิศวกรรม
งานทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

17.5) ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

17.6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามกฎหมายในพื้นที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

18) ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มีอ านาจหน้าที่ดงันี้ 

 มีการจัดต้ังข้ึนตามค าสั่งกรมทางหลวงชนบท เลขที่ 506/2550 ลงวันที่ 23 
เมษายน 2550 ซึ่งก าหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมทางหลวงชนบทนี้ไว้ดังนี ้

17.1) จัดท าแผนแม่บท แผนปฏิบัติการและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
คมนาคม และนโยบายของกรมทางหลวงชนบท 

17.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งาน การวิจัยและพัฒนาบุคลากร ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีวิศวกรรม 

17.3) พัฒนา ควบคุม ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมทั้ ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับการใช้งานอย่างมีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย 

17.4) พัฒนาและบริหารจัดการระบบคลังข้อมูล ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล และศูนย์
ปฏิบัติการสารสนเทศของกรม 

17.5) ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปัจจุบันมีการก าหนดโครงสรา้งหน่วยงาน ครอบคลุมการด าเนินงานทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค สามารถแสดงโครงสร้างได้ดังภาพแสดง: โครงสร้างองค์กรตามการ
บริหารภายใน ของกรมทางหลวงชนบท 
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รปูที ่3-1: โครงสร้างองค์กรตามการบริหารภายใน ของกรมทางหลวงชนบท 

3.2. สถานภาพด้านบุคลากร 

บุคลากร คือ ทรัพยากรหลักที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพดังนั้นในการ
พัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ จ าเป็นจะต้องมีการส ารวจสถานภาพของบุคลากรในองค์กร พร้อมทั้งวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงาน
แก่องค์กร ซึ่งปัจจุบันบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

ล าดบั ประเภทบคุลากร จ านวน (อตัรา) จ านวนรวม 
(อตัรา) สว่นกลาง สว่นภมูภิาค 

1 ข้าราชการ 416 1,215 1,631 

2 ลูกจ้างประจ า 106 986 1,092 

3 พนักงานราชการ 614 900 1,514 

4 ลูกจ้างช่ัวคราว 310 2,401 2,711 

รวมจ านวนบคุลากรทัง้สิน้ (อตัรา) 6,948 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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3.3. สถานภาพด้านระบบงานสารสนเทศ 

ล าดบั ระบบงาน หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ การเขา้ถงึ
ระบบงาน 

รปูแบบ 
การใชง้าน 

บรษิทั/หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 
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1 ระบบเครือ่งกลและสื่อสาร ส านักเครื่องกลและสือ่สาร  -  - บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

2 ระบบแจ้งซ่อมเครื่องจกัรกล ส านักเครื่องกลและสือ่สาร  -  - บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

3 ระบบตดิตามผลตัวช้ีวัด (DRR/BSC) ส านักงานพฒันาระบบบริหาร -   - บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

4 ระบบครุภัณฑ ์ ส านักบริหารกลาง กลุ่มงานพสัด ุ  -  - บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

5 ระบบการลา ส านักบริหารกลาง กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  -  - 

บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

6 ระบบบริหารจัดการสมรรถนะ ส านักบริหารกลาง กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  -  - 

บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

7 ระบบประเมินผลสมรรถนะออนไลน ์Manifest 
(ตัวเก่า) 

ส านักบริหารกลาง กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

-   - 
- 

8 ระบบซ่อมบ ารุงสะพาน (BMMS) ส านักบ ารุงทาง 
-   - 

สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

9 ระบบบริหารฐานข้อมลูกลาง (CRD) ส านักบ ารุงทาง 
-   - 

สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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ล าดบั ระบบงาน หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ การเขา้ถงึ
ระบบงาน 

รปูแบบ 
การใชง้าน 

บรษิทั/หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 
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10 ระบบบริหารงานบ ารุงปกติ(RMMS) ส านักบ ารุงทาง 
-   - 

สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

11 ระบบบริหารจัดการงานอทุกภัย (FMS) ส านักบ ารุงทาง 
-   - 

สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

12 ระบบบริหารงานซอ่มบ ารุงทาง (PMMS) ส านักบ ารุงทาง 
-   - 

สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

13 ระบบติดตามและบรหิารงบประมาณของกรม
ทางหลวงชนบท 

ส านักแผนงาน 
-   - 

AEC 

14 ระบบจัดเก็บประวัติการฝึกอบรม ส านักฝกึอบรม  -  - บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

15 ระบบการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ส านักฝกึอบรม  -  - บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

16 ระบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการ (e-Sar) ส านักพฒันาระบบบรหิาร  -  - บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

17 ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวง
ท้องถ่ิน 

ส านักสง่เสรมิพฒันาทางหลวง
ท้องถ่ิน 

-   - 
- 

18 ระบบแผนแมบ่ทพฒันาโครงข่ายท้องถ่ิน ส านักสง่เสรมิพฒันาทางหลวง
ท้องถ่ิน 

-   - 
- 

19 ระบบบริหารติดตามการสง่เสริม อปท. ด้าน
งานทาง (CLD) 

ส านักสง่เสรมิพฒันาทางหลวง
ท้องถ่ิน 

-   
ก าลัง
พัฒนา 

- 
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ล าดบั ระบบงาน หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ การเขา้ถงึ
ระบบงาน 

รปูแบบ 
การใชง้าน 

บรษิทั/หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 
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20 ระบบบริหารงานซอ่มบ ารุงทางหลวงท้องถ่ิน 
(LMMS) 

ส านักสง่เสรมิพฒันาทางหลวง
ท้องถ่ิน 

-   
ก าลัง
พัฒนา 

- 

21 ระบบบริหารวิศวกรรมความปลอดภัยทางหลวง
ท้องถ่ิน 

ส านักสง่เสรมิพฒันาทางหลวง
ท้องถ่ิน 

-  ก าลังพฒันา 
- 

22 ระบบงานภูมิทัศน ์ ส านักส ารวจและออกแบบ  -  - บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

23 ระบบบริหารความปลอดภัยทางถนน (Safety 
Management System) 

ส านักอ านวยความปลอดภัย 
-   - 

สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

24 ระบบแนะน าข้อมลูการจราจรและการเดินทาง ส านักอ านวยความปลอดภัย 
-   - 

สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

25 ระบบรายงานอุบัตเิหตบุนทางหลวงชนบท 
(ARMS) 

ส านักอ านวยความปลอดภัย 
- -   

สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

26 เว็บไซต์กรม ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร 

-   - 
บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

27 ระบบอินทราเน็ต ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  -  - 

บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

28 ระบบบริหารการประชุม ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  -  - 

บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 
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ล าดบั ระบบงาน หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ การเขา้ถงึ
ระบบงาน 

รปูแบบ 
การใชง้าน 

บรษิทั/หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 
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29 ระบบจัดเก็บเอกสาร ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  -  - 

บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

30 ระบบคลังข้อมูลทางหลวงชนบท  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  -  

ก าลัง
พัฒนา 

บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

31 ระบบทะเบียนประวัต ิ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  -  - 

บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

32 ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  -  - 

บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

33 ระบบ GIS Analytic ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร 

-   - 
บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

34 ระบบ GIS Basemaps ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  -  - 

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

35 ระบบการสบืค้นข้อมูล  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  -  - 

บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

36 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร 

-   - 
บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 
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ล าดบั ระบบงาน หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ การเขา้ถงึ
ระบบงาน 

รปูแบบ 
การใชง้าน 

บรษิทั/หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 
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37 ระบบสารบรรณ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร 

-   - 
บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

38 ระบบ SMS ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร 

-   - 
บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

39 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน ์ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  -  - 

บริษัท บทีามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคมพ.ศ. 2558 

3.4. สถานภาพด้านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

3.4.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Virtualization 

ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

1 ระบบ SMS กรมทางหลวง
ชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.200 VMware virtual 
server 

vCPU 16 GB 175 GB Ubuntu Linux 
(64 bit) 
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ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

2 ระบบ SMS กรมทางหลวง
ชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.229 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 20 GB Linux 

3 ฐานข้อมูลของระบบ SMS กรม
ทางหลวงชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.202 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 75 GB Ubuntu Linux 
(64 bit) 

4 เว็บไซต์หน่วยงานของกรมทาง
หลวงชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.203 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 160 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

5 เว็บไซต์หน่วยงานของกรมทาง
หลวงชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.204 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 160 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

6 ฐานข้อมูลของเว็บไซต์
หน่วยงานของกรมทางหลวง
ชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.239 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 460 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

7 ระบบ BizTalk ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.225 VMware virtual 
server 

vCPU 1 GB 50 GB Windows 
Server 2003 

(32 bit) 
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ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

8 ฐานข้อมูลระบบ BizTalk ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.226 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 250 GB Windows 
Server 2008 

(32 bit) 

9 เว็บไซต์ของกรมทางหลวง
ชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.191 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 140 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

10 เว็บไซต์ของกรมทางหลวง
ชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.192 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 140 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

10 เว็บไซต์หน่วยงานของกรมทาง
หลวงชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.193 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 140 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

11 เว็บไซต์หน่วยงานของกรมทาง
หลวงชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.194 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 140 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

12 ฐานข้อมูลของเว็บไซต์กรมทาง
หลวงชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.183 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 490 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 
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ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

13 ฐานข้อมูลส ารองของเว็บไซต์
กรมทางหลวงชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.184 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 490 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

14 Load Balancer ให้กับ
ระบบงานต่างๆ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.209 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 16 GB Linux 2.6 (32 
bit) 

15 Load Balancer ให้กับ
ระบบงานต่างๆ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.210 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 16 GB Linux 2.6 (32 
bit) 

16 ระบบ Intranet ของกรมทาง
หลวงชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.233 VMware virtual 
server 

vCPU 16 GB 200 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

17 ระบบ Intranet ของกรมทาง
หลวงชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.243 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 140 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

18 ระบบ Intranet ของกรมทาง
หลวงชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.235 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 120 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 
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ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

19 ระบบ Intranet ของกรมทาง
หลวงชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.236 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 200 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

20 ระบบค้นหาข้อมลู ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.227 VMware virtual 
server 

vCPU 2 GB 430 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

21 Workflow ของระบบต่างๆ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.199 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 200 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

22 ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลพื้นฐาน
ของซอฟต์แวร์ต่างๆ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.171 VMware virtual 
server 

vCPU 16 GB 2860 
GB 

Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

23 ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของ
ระบบงานต่างๆ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.172 VMware virtual 
server 

vCPU 16 GB 2860 
GB 

Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

24 ระบบ Email ของกรมทาง
หลวงชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.212 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 140 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

          



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 44       

ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

25 ระบบ Email ของกรมทาง
หลวงชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.213 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 140 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

26 ระบบ Email ของกรมทาง
หลวงชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.218 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 4780 
GB 

Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

27 ระบบ Email ของกรมทาง
หลวงชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.228 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 4780 
GB 

Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

28 ระบบสนทนา/ประชุมกลุ่ม ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.219 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 120 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

29 ระบบสนทนา/ประชุมกลุ่ม ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.220 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 180 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

30 ระบบสนทนา/ประชุมกลุ่ม ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.230 VMware virtual 
server 

vCPU 16 GB 180 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

          



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 45       

ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

31 ระบบสนทนา/ประชุมกลุ่ม ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.231 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 180 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

32 ระบบการจัดการเรื่อง Backup ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.250 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 140 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

33 ระบบออกรายงาน โดยท า
หน้าที่เป็น Web Front 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.241 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 140 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

34 ระบบออกรายงาน โดยท า
หน้าที่เป็น Web Front 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.242 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 140 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

35 ระบบออกรายงาน โดยท า
หน้าที่เป็น Engine 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.243 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 140 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

36 ระบบออกรายงาน โดยท า
หน้าที่เป็น Engine 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.244 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 140 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

          



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 46       

ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

37 ฐานข้อมูลของระบบคลังข้อมลู ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.177 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 3180 
GB 

Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

38 ระบบฐานข้อมลูก่อนน าเข้า
ฐานข้อมูลของระบบคลังข้อมลู 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.178 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 3180 
GB 

Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

39 ระบบแผนที่ของกรมทางหลวง
ชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.246 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 140 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

40 ระบบแผนที่ของกรมทางหลวง
ชนบท โดยท าหน้าทีเ่ป็น 
Desktop 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.247 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 140 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

41 ระบบแผนที่ของกรมทางหลวง
ชนบท โดยท าหน้าทีเ่ป็น 
Engine 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.248 VMware virtual 
server 

vCPU 16 GB 200 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

42 ทดสอบระบบ (Testing & 
Develop) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.249 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 150 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

          



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 47       

ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

43 ทดสอบระบบ (Testing & 
Develop) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.252 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 40 GB Windows 7 

44 ระบบงานสารบรรณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

172.23.0.10 VMware virtual 
server 

vCPU 3 GB 30 GB Windows 
Server 2003 

(32 bit) 

45 ระบบงานสารบรรณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

172.23.0.202 VMware virtual 
server 

vCPU 3 GB 30 GB Windows 
Server 2003 

(32 bit) 

46 ระบบงานสารบรรณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

172.23.10.239 VMware virtual 
server 

vCPU 3 GB 30 GB Windows 
Server 2003 

(32 bit) 

47 ระบบงานสารบรรณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

172.23.0.4 VMware virtual 
server 

vCPU 3 GB 30 GB Windows 
Server 2003 

(32 bit) 

48 ระบบงานสารบรรณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

172.23.4.119 VMware virtual 
server 

vCPU 2 GB 140 GB Windows 
Server 2003 

Standard 

          



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 48       

ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

49 ระบบงานสารบรรณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

172.23.0.201 VMware virtual 
server 

vCPU 2 GB 40 GB Linux Red Hat 
(32 bit) 

50 ฐานข้อมูลระบบงานสารบรรณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

172.23.0.2 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 420 GB Windows 
Server 2003 

(32 bit) 

51 ระบบเว็บ GIS ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.141 VMware virtual 
server 

vCPU 16 GB 900 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

52 ระบบแผนที่ GIS ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.142 VMware virtual 
server 

vCPU 16 GB 1400 
GB 

Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

53 ฐานข้อมูลระบบ GIS ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

172.23.0.141 VMware virtual 
server 

vCPU 16 GB 400 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

54 ระบบ GPS ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

172.23.0.142 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 116 GB Ubuntu Linux 
(64 bit) 

          



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 49       

ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

55     172.23.0.143 VMware virtual 
server 

vCPU 1 GB 16 GB Ubuntu Linux 
(64 bit) 

56 ระบบบริหารติดตามงาน
โครงการ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.88 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 80 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

57 ฐานข้อมูลระบบบริหารติดตาม
งานโครงการ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

  VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 80 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

58 ระบบจัดการผู้ใช้งาน (Active 
Directory ) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.23 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 80 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

59 ระบบจัดการผู้ใช้งาน (Active 
Directory ) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.21 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 70 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

60 ระบบจัดการผู้ใช้งาน (Active 
Directory ) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.25 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 80 GB Windows 
Server 2008 

(64 bit) 

 
 

         



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 50       

ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

61 ระบบจัดการผู้ใช้งาน (Active 
Directory ) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.26 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 80 GB Windows 
Server 2008 

(64 bit) 

62 ระบบจัดการ IP Address 
(DHCP) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.12 VMware virtual 
server 

vCPU 2 GB 80 GB Windows 
Server 2003 

(32 bit) 

63 ระบบรักษาความปลอดภัย
เครื่องคอมพิวเตอร ์(Antivirus 
Kaspersky) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.110 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 180 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

64 ระบบ Domain Name 
ภายนอก 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.2 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 50 GB Windows 
Server 2003 

(32 bit) 

65 ระบบ Proxy Server ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

172.23.0.5 VMware virtual 
server 

vCPU 2 GB 20 GB Ubuntu Linux 
(64 bit) 

66 ระบบ Proxy Server ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

172.23.0.121 VMware virtual 
server 

vCPU 2 GB 20 GB Ubuntu Linux 
(64 bit) 

          



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 51       

ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

67 ระบบ Proxy Server ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

172.23.0.122 VMware virtual 
server 

vCPU 2 GB 20 GB Ubuntu Linux 
(64 bit) 

68 ระบบ Reverse Proxy ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.20 VMware virtual 
server 

vCPU 3 GB 30 GB Ubuntu Linux 
(64 bit) 

69 ระบบ Barcode เครื่อง
คอมพิวเตอร ์

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.50 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 30 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

70 ระบบ Barcode เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.14 VMware virtual 
server 

vCPU 1 GB 40 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

71 ฐานข้อมูลระบบ Barcode ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.15 VMware virtual 
server 

vCPU 2 GB 100 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

72 ระบบ FTP ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.104 VMware virtual 
server 

vCPU 2 GB 150 GB Windows 
Server 2003 

(32 bit) 

          



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 52       

ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

73 ระบบค้นหา Proxy Server 
อัตโนมัติ (WPAD) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.253 VMware virtual 
server 

vCPU 2 GB 70 GB Windows 
Server 2003 

Standard 

74 ระบบ Web Service GIS ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.140 VMware virtual 
server 

vCPU 2 GB 20 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

75 ระบบ Wi-Fi Ticket ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.16 VMware virtual 
server 

vCPU 1 GB 20 GB Windows 
Server 2003 

(32 bit) 

76 ระบบส ารองข้อมูลเครื่องแม่
ข่าย 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.61 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 40 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

77 ระบบส ารองข้อมูลเครื่องแม่
ข่ายเสมือน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.200.43 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 2000 
GB 

Linux 
Enterprise 11 

(64 bit) 

78 ระบบส ารองข้อมูลเครื่องแม่
ข่ายเสมือน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.200.44 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 2000 
GB 

Linux 
Enterprise 11 

(64 bit) 
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ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

79 ระบบ IP Scan ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.115 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 120 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

80 ระบบป้องกันการบกุรุก 
Source fire Defense Center 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.90 VMware virtual 
server 

vCPU 16 GB 250 GB Defense 
Center Virtual 

64 bit 

81 ระบบ Video Streaming ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.170 VMware virtual 
server 

vCPU 16 GB 100 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

82 ระบบจัดการเครื่องแม่ข่าย
เสมอืน (vCenter) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.200.50 VMware virtual 
server 

vCPU 16 GB 60 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

83 ฐานข้อมูลระบบจัดการเครื่อง
แม่ข่ายเสมอืน (vCenterDB) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.200.51 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 170 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

84 ระบบเครอืข่ายเสมือน ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.200.131 VMware virtual 
server 

vCPU 3 GB 3 GB Linux (64 bit) 
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ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

85 ระบบเครอืข่ายเสมือน ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.200.132 VMware virtual 
server 

vCPU 3 GB 3 GB Linux (64 bit) 

86 ระบบจัดการเครื่องแม่ข่าย
เสมอืนแบบอัตโนมัติ (SRM) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.200.60 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 290 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

87 ระบบบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอรเ์สมือน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.200.57 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 70 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

88 ระบบบริหารจัดการการ
ประมวลผลกลุ่มก้อนเมฆ 
(vCloud Director) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.200.123 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 30 GB CentOS  

(64 bit) 

89 ฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการ
การประมวลผลกลุ่มก้อนเมฆ 
(vCloud Director) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.200.122 VMware virtual 
server 

vCPU 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 
server 

vCPU 6 GB 50 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 
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ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

91 ระบบรักษาความปลอดภัย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมอืน (vShield Manager) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.200.121 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 60 GB Linux 

92 ระบบบริหารจัดการการร้องขอ
เครื่องแม่ข่ายเสมือน (vCenter 
Orchestrator) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.200.125 VMware virtual 
server 

vCPU 3 GB 7 GB vCenter 
Orchestrator 
Appliance 

93 ระบบตรวจสอบเครอืข่าย
ภายใน (Cacti) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.101 VMware virtual 
server 

vCPU 2 GB 80 GB Ubuntu Linux 
(64 bit) 

94 ระบบตรวจสอบเครอืข่าย
ภายใน (IMC) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.105 VMware virtual 
server 

vCPU 16 GB 100 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

95 Printer Server ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.100 VMware virtual 
server 

vCPU 2 GB 80 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

96 Time Server ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.254 VMware virtual 
server 

vCPU 1 GB 20 GB Ubuntu Linux 
(64 bit) 
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ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

97 ระบบตรวจสอบเครอืข่าย
ภายใน (Opmanager) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.109 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 80 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

98 ระบบตรวจสอบเครอืข่าย
ภายใน (Opmanager) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.111 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 40 GB Windows 
Server 2003 

(32 bit) 

99 ระบบตรวจสอบไฟฟ้าภายใน
ห้อง Data Center (PUE) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.106 VMware virtual 
server 

vCPU 2GB 40 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

100 ระบบส ารองข้อมูลเครื่องแม่
ข่าย 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.103 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 80 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

101 ระบบตรวจสอบการท างานของ
เครื่องแม่ข่ายเสมือน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.112 VMware virtual 
server 

vCPU 7 GB 130 GB Linux 
Enterprise 11 

(64 bit) 

102 ระบบตรวจสอบการท างานของ
เครื่องแม่ข่ายเสมือน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.6.113 VMware virtual 
server 

vCPU 9 GB 210 GB Linux 
Enterprise 11 

(64 bit) 
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ล าดบั ลกัษณะการใชง้าน หนว่ยงาน IP Address ยีห่อ้ รุน่ คุณลกัษณะ (SPEC) ระบบปฏบิตักิาร 
(OS) CPU RAM Hard 

Disk 

103 ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดบักรม (DPIS) 

ส านักบริหารกลาง 172.23.0.130 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 70 GB Windows 
Server 2003 

(32 bit) 

104 ระบบประเมินสมรรถนะ 
(competency) 

ส านักบริหารกลาง 172.23.0.133 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 50 GB Windows 
Server 2003 

(32 bit) 

105 Water Level Check ส านักก่อสร้างทาง 192.168.157.69 VMware virtual 
server 

vCPU 4 GB 100 GB Windows 
Server 2008 
R2 (64 bit) 

106 ระบบรายงานผลการ
ลงทะเบียนทางหลวงท้องถ่ิน 

ส านักสง่เสรมิการพัฒนา
ทางหลวงท้องถ่ิน 

172.23.0.132 VMware virtual 
server 

vCPU 2 GB 100 GB Windows 
Server 2003 

(32 bit) 

107 ระบบฐานข้อมลูส านักแผนงาน ส านักแผนงาน 192.168.157.110 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 50 GB Linux 2.6 
Fedora 11 

108 ระบบบริหารงานบ ารุงสะพาน 
(BMMS) 

ส านักแผนงาน 192.168.157.73 VMware virtual 
server 

vCPU 8 GB 100 GB Ubuntu Linux 
(64 bit) 

109 ระบบ SMS กรมทางหลวง
ชนบท 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

192.168.157.200 VMware virtual 
server 

vCPU 16 GB 175 GB Ubuntu Linux 
(64 bit) 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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3.5. สถานภาพด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

ล าดบั หนว่ยงาน จ านวนบคุลากร (คน) รวม
ทัง้สิน้ 

ประเภทการใชง้าน แยกตามอายกุารใชง้าน (ป)ี รวม
ทัง้สิน้ ขร. ลป. พร. ลช. เอกสาร รวม ออกแบบ รวม กราฟคิ รวม 

≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 
ป ี

1 ส านักบริหารกลาง 67 23 95 22 117 108 11 119 74 6 80 0 0 0 199 

2 ส านักก่อสร้างสะพาน 41 3 66 21 131 0 30 30 10 0 10 6 0 7 46 

3 ส านักเครื่องกลและสื่อสาร 15 14 35 58 122 0 14 14 16 0 16 0 0 0 30 

4 ส านักบ ารุงทาง 65 2 99 70 236 0 8 8 36 3 39 73 0 73 120 

5 ส านักก่อสร้างทาง 37 45 70 45 197 0 27 27 34 0 34 10 0 10 71 

6 ส านักวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา 28 2 26 25 81 0 7 7 10 13 23 3 0 3 33 

7 ส านักส ารวจและออกแบบ 55 9 71 15 150 10 5 15 30 0 30 5 0 5 50 

8 ส านักฝึกอบรม 20 2 40 20 82 12 22 34 28 2 30 4 2 6 70 

9 ส านักงานตรวจสอบภายใน 4 0 2 0 6 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

10 ส านักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวง
ท้องถิ่น 

13 0 15 8 36 10 0 10 20 7 27 0 0 0 37 

11 ส านักกฎหมาย 18 0 27 3 48 0 21 21 21 0 21 0 0 0 42 

12 ส านักอ านวยความปลอดภัย 15 4 21 10 50 8 11 19 11 0 11 0 0 0 30 

13 ส านักงานพัฒนาระบบบริหาร 3 0 5 1 9 3 0 3 0 2 2 0 0 0 5 

14 กองแผนงาน 28 2 29 4 63 0 33 33 36 0 36 0 0 0 69 

15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

7 0 13 8 28 2 2 4 16 0 16 3 0 3 23 
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ล าดบั หนว่ยงาน จ านวนบคุลากร (คน) รวม
ทัง้สิน้ 

ประเภทการใชง้าน แยกตามอายกุารใชง้าน (ป)ี รวม
ทัง้สิน้ ขร. ลป. พร. ลช. เอกสาร รวม ออกแบบ รวม กราฟคิ รวม 

≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 
ป ี

16 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 1 
(ปทุมธานี) 

23 16 18 15 72 9 22 31 7 7 14 0 0 0 45 

17 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี 10 11 8 1 30 1 15 16 0 2 2 0 0 0 18 

18 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สมุทรปราการ 

10 10 8 14 42 12 4 16 7 2 9 0 0 0 25 

19 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

12 12 9 21 54 13 7 20 4 5 9 0 0 0 29 

20 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง 9 6 7 17 39 11 6 17 8 2 10 0 0 0 27 

21 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนนทบุรี 11 9 6 20 46 7 11 18 2 7 9 0 0 0 27 

22 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 2 
(สระบุรี) 

16 17 15 71 119 17 15 32 6 2 8 0 0 0 40 

23 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 12 12 7 23 54 4 11 15 0 0 0 0 0 0 15 

24 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี 10 11 6 5 32 4 10 14 1 1 2 0 0 0 16 

25 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี 12 9 13 3 37 1 11 12 0 6 6 0 0 0 18 

26 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท 12 13 7 23 55 11 12 23 1 2 3 0 0 0 26 

27 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 3 
(ชลบุรี) 

20 22 22 27 91 21 15 36 2 5 7 0 0 0 43 

28 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี 11 9 12 34 66 9 14 23 2 0 2 0 0 0 25 

29 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี 11 13 11 25 60 4 6 10 3 0 3 0 0 0 13 

30 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง 11 7 6 23 47 0 14 14 5 0 5 0 0 0 19 
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ล าดบั หนว่ยงาน จ านวนบคุลากร (คน) รวม
ทัง้สิน้ 

ประเภทการใชง้าน แยกตามอายกุารใชง้าน (ป)ี รวม
ทัง้สิน้ ขร. ลป. พร. ลช. เอกสาร รวม ออกแบบ รวม กราฟคิ รวม 

≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 
ป ี

31 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตราด 8 14 4 16 42 6 4 10 1 2 3 0 0 0 13 

32 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 4 
(เพชรบุรี) 

16 21 11 28 76 21 9 30 3 2 5 0 0 0 35 

33 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

8 9 9 31 57 8 8 16 0 1 1 0 0 0 17 

34 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สมุทรสงคราม 

11 13 6 5 35 3 11 14 2 1 3 0 0 0 17 

35 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สมุทรสาคร 

12 11 3 30 56 5 16 21 0 1 1 0 0 0 22 

36 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี 10 15 6 48 79 12 13 25 6 16 22 0 0 0 47 

37 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี 9 14 10 10 43 21 5 26 5 1 6 0 0 0 32 

38 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 5 
(นครราชสีมา) 

28 37 13 37 115 8 11 19 6 9 15 0 0 0 34 

39 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ 11 6 10 4 31 6 6 12 0 5 5 0 0 0 17 

40 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
นครราชสีมา 

19 8 15 11 53 1 12 13 1 2 3 0 0 0 16 

41 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ 14 6 15 20 55 5 19 24 1 1 2 0 0 0 26 

42 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ 12 11 10 42 75 6 10 16 4 3 7 0 0 0 23 

43 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 6 
(ขอนแก่น) 

26 30 12 19 87 19 22 41 0 5 5 0 0 0 46 
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ล าดบั หนว่ยงาน จ านวนบคุลากร (คน) รวม
ทัง้สิน้ 

ประเภทการใชง้าน แยกตามอายกุารใชง้าน (ป)ี รวม
ทัง้สิน้ ขร. ลป. พร. ลช. เอกสาร รวม ออกแบบ รวม กราฟคิ รวม 

≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 
ป ี

44 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด 13 11 10 31 65 2 18 20 0 2 2 0 0 0 22 

45 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น 14 12 9 24 59 11 7 18 5 4 9 0 0 0 27 

46 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
มหาสารคาม 

13 7 7 22 49 5 18 23 2 5 7 0 0 0 30 

47 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเลย 11 10 7 29 57 9 9 18 1 3 4 0 0 0 22 

48 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 7 
(อุบลราชธานี) 

23 32 13 11 79 30 4 34 6 1 7 0 0 0 41 

49 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
อ านาจเจริญ 

10 10 6 34 60 4 13 17 0 1 1 0 0 0 18 

50 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ 14 5 13 25 57 6 12 18 0 3 3 0 0 0 21 

51 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
อุบลราชธานี 

13 3 16 10 42 29 16 45 1 3 4 0 0 0 49 

52 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร 11 11 7 30 59 14 10 24 2 2 4 0 0 0 28 

53 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 8 
(นครสวรรค์) 

29 19 9 23 80 1 14 15 4 11 15 0 0 0 30 

54 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก 10 12 5 5 32 0 9 9 2 3 5 0 0 0 14 

55 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร 11 10 10 17 48 1 16 17 3 2 5 0 0 0 22 

56 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
ก าแพงเพชร 

12 13 8 15 48 10 9 19 4 1 5 0 0 0 24 

                 



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 62       

ล าดบั หนว่ยงาน จ านวนบคุลากร (คน) รวม
ทัง้สิน้ 

ประเภทการใชง้าน แยกตามอายกุารใชง้าน (ป)ี รวม
ทัง้สิน้ ขร. ลป. พร. ลช. เอกสาร รวม ออกแบบ รวม กราฟคิ รวม 

≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 
ป ี

57 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
นครสวรรค์ 

11 13 7 24 55 17 13 30 6 5 11 0 0 0 41 

58 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี 9 7 5 16 37 8 9 17 1 0 1 0 0 0 18 

59 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 9 
(อุตรดิตถ์) 

19 17 11 27 74 2 19 21 2 5 7 0 0 0 28 

60 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุโขทัย 10 11 8 9 38 2 9 11 1 2 3 0 0 0 14 

61 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก 12 8 5 18 43 0 11 11 0 2 2 0 0 0 13 

62 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์ 10 7 6 3 26 5 6 11 0 1 1 0 0 0 12 

63 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

12 6 10 2 30 5 12 17 1 2 3 0 0 0 20 

64 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 10 
(เชียงใหม่) 

24 22 15 55 116 1 13 14 4 5 9 0 0 0 23 

65 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่ 11 6 10 25 52 7 2 9 2 1 3 0 0 0 12 

66 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

10 4 11 11 36 4 7 11 2 1 3 0 0 0 14 

67 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ 13 4 7 25 49 2 18 20 0 3 3 0 0 0 23 

68 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดล าปาง 15 12 7 18 52 16 4 20 8 2 10 0 0 0 30 

69 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดล าพูน 12 9 6 20 47 4 11 15 1 3 4 0 0 0 19 

70 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 11  
(สุราษฎร์ธานี) 

24 21 20 17 82 10 8 18 4 1 5 0 0 0 23 



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 63       

ล าดบั หนว่ยงาน จ านวนบคุลากร (คน) รวม
ทัง้สิน้ 

ประเภทการใชง้าน แยกตามอายกุารใชง้าน (ป)ี รวม
ทัง้สิน้ ขร. ลป. พร. ลช. เอกสาร รวม ออกแบบ รวม กราฟคิ รวม 

≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 
ป ี

71 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระนอง 11 9 10 13 43 7 10 17 3 1 4 0 0 0 21 

72 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

9 7 5 57 78 0 13 13 0 1 1 0 0 0 14 

73 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร 11 9 8 21 49 5 4 9 5 1 6 0 0 0 15 

74 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

15 7 9 180 211 7 12 19 2 3 5 0 0 0 24 

75 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 12 
(สงขลา) 

26 23 14 49 112 4 9 13 3 3 6 0 0 0 19 

76 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี 11 13 8 55 87 10 1 11 2 0 2 0 0 0 13 

77 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา 11 12 7 46 76 2 10 12 1 0 1 0 00 0 13 

78 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล 9 10 9 48 76 1 11 12 2 1 3 0 0 0 15 

79 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส 10 10 7 32 59 6 9 15 3 0 3 0 0 0 18 

180 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา 13 15 8 47 83 3 15 18 1 5 6 0 0 0 24 

81 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 13 
(ฉะเชิงเทรา) 

11 0 13 13 37 22 0 22 4 0 4 0 0 0 26 

82 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

10 9 13 31 63 1 11 12 0 1 1 0 0 0 13 

83 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
นครนายก 

10 6 7 11 34 4 6 10 2 3 5 0 0 0 15 

                 



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 64       

ล าดบั หนว่ยงาน จ านวนบคุลากร (คน) รวม
ทัง้สิน้ 

ประเภทการใชง้าน แยกตามอายกุารใชง้าน (ป)ี รวม
ทัง้สิน้ ขร. ลป. พร. ลช. เอกสาร รวม ออกแบบ รวม กราฟคิ รวม 

≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 
ป ี

84 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
ปราจีนบุรี 

12 8 8 23 51 1 11 12 1 2 3 0 0 0 15 

85 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว 13 11 7 10 41 9 12 21 6 1 7 0 0 0 28 

86 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 14 
(กระบี่) 

14 0 15 17 46 21 3 24 5 0 5 0 0 0 29 

87 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่ 11 9 9 21 50 5 8 13 3 3 6 0 0 0 19 

88 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา 8 10 7 20 45 8 6 14 4 0 4 0 0 0 18 

89 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง 12 14 5 33 64 7 6 13 0 5 5 0 0 0 18 

90 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต 10 8 7 10 35 11 10 21 5 0 5 0 0 0 26 

91 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง 9 13 10 9 41 9 10 19 2 1 3 0 0 0 22 

92 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 15 
(อุดรธานี) 

9 9 8 32 58 1 9 10 0 5 5 0 0 0 15 

93 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
หนองคาย 

7 0 6 13 26 5 0 5 2 0 2 0 0 0 7 

94 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
หนองบัวล าภู 

15 6 15 13 49 18 4 22 3 1 4 0 0 0 26 

95 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดบึงกาฬ 15 0 12 18 45 17 1 18 3 0 3 0 0 0 21 

96 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี 14 9 11 29 63 7 9 16 1 1 2 0 0 0 18 

97 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 16 
(กาฬสินธ์ุ) 

15 6 11 23 55 12 2 15 5 0 5 0 0 0 20 
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ล าดบั หนว่ยงาน จ านวนบคุลากร (คน) รวม
ทัง้สิน้ 

ประเภทการใชง้าน แยกตามอายกุารใชง้าน (ป)ี รวม
ทัง้สิน้ ขร. ลป. พร. ลช. เอกสาร รวม ออกแบบ รวม กราฟคิ รวม 

≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 ป ี ≤ 7 ป ี > 7 
ป ี

98 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร 10 7 5 37 59 2 11 13 2 0 2 0 0 0 15 

99 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธ์ุ 11 5 11 26 53 12 5 17 7 1 8 0 0 0 25 

100 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
มุกดาหาร 

13 0 14 13 40 18 0 18 7 1 8 0 0 0 26 

101 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม 13 7 8 27 55 16 8 24 6 1 7 0 0 0 31 

102 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 17 
(เชียงราย) 

13 3 8 27 55 6 12 18 4 0 4 0 0 0 22 

103 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย 12 15 5 67 99 8 6 14 3 1 4 0 0 0 18 

104 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน 14 0 15 18 47 21 3 24 5 0 5 0 0 0 29 

105 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา 11 9 9 44 73 5 8 13 2 3 5 0 0 0 18 

106 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 18 
(สุพรรณบุรี) 

12 0 16 4 32 19 0 19 6 0 6 0 0 0 25 

107 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สุพรรณบุรี 

12 12 14 35 73 5 7 12 1 4 5 0 0 0 17 

108 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
กาญจนบุรี 

12 13 10 26 61 0 34 34 0 0 0 0 0 0 34 

109 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม 11 8 9 21 49 11 12 23 0 1 1 0 0 0 24 

รวมจ านวนทัง้สิ้น (เครือ่ง) 1,631 1,092 1,514 2,711 6,948 926 1,124 2,050 589 250 839 104 2 106 2,995 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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3.6. สถานภาพด้านระบบเครือข่าย 

 
รปูที ่3-2: แผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ของกรมทางหลวงชนบท 
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บทที ่4  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท 

 

จากการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวโน้มเทคโนโลยีสารสเทศ ที่ก าหนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ นั้น เป็น
การศึกษาและวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก ลงมาสู่การศึกษาและวิเคราะห์ภายในกรมทางหลวงชนบท ที่มี
การศึกษาโครงสร้างบริหาร จ านวนบุคลากร สถานภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันของ
กรมทางหลวงชนบท และปัญหา-อุปสรรคจากบทที่  2 และบทที่  3 นั้น ถือเป็นข้อมูลหลักในกรศึกษา
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังนั้นในบทนี้จึงเป็นการน าเสนอผลจากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบท โดยเน้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) และการวิเคราะห์ TOWS/SWOT Matrix เพื่อสอบทานสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจะน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมทางหลวงชนบท ในบทที่ 5 ต่อไป 

4.1. กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นข้ันตอนหนึ่งในการจัดท า
แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2557-2561 ซึ่งเป็น
กระบวนการในการ วิเคราะห์  เพื่ อ ให้ทราบถึงจุด แข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “SWOT” เพื่อที่จะน าไปใช้ในการตรวจสอบ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งด าเนินการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท อันจะท าให้แผนแม่บทฯ มีความถูกต้อง แม่นย า และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งค าจ ากัดความของ SWOT สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) S: Strength หมายถึง จุดแข็ง เป็นปัจจัยเชิงบวกภายในองค์กร ที่เป็นข้อดี ข้อเด่น หรือข้อ
ได้เปรียบขององค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ และบรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์กร 

2) W: Weakness หมายถึง จุดอ่อน เป็นปัจจัย เชิงลบภายในองค์กร ที่ เป็น ข้อด้อย หรือ
ข้อบกพร่อง เป็นสิ่งที่องค์กรประสบความส าเร็จได้อย่างยากล าบาก ในการที่จะ
บรรลุเป้าหมาย 

3) O: Opportunity หมายถึง โอกาส เป็นปัจจัยเอื้อเชิงบวกจากภายนอก ที่จะคอยสนับสนุน
ความส าเร็จขององค์กร ซึ่งสามารถใช้ช่วงจังหวะที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ 
เป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายได้ 

4) T: Threat หมายถึง ข้อจ ากัด เป็นปัจจัยเอื้อเชิงลบจากภายนอก ที่จะคอยขัดขวาง
ความส าเร็จขององค์กร ซึ่งไม่ท าให้เกิดประโยชน์ในการบรรลุเปา้หมาย เป็นสิ่งที่
ท าให้องค์กรประสบกับความล้มเหลว 

 



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 68     

4.2. ปัจจัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท  

หลักการส าคัญของ SWOT คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน 2 ด้านคือ สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้
รู้ถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 
ภายนอกองค์กร เพื่อให้ทราบถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะน ามาใช้
ในการก าหนดกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อไป 

 
รปูที ่4-1: ปัจจัยในการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ของกรมทางหลวงชนบท 

4.2.1. สภาพแวดลอ้มภายในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ของกรมทางหลวงชนบท (Sub-
System) 

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มผีลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รบั
การสนับสนุนและการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ มีดังนี ้

1) โครงสรา้งองคก์ร ประกอบด้วย การก าหนดอ านาจหน้าที่ การมอบหมายและถ่ายทอดความ
รับผิดชอบไปสู่ระดับปฏิบัติการ มีการเผยแพร่นโยบายไปยังส่วนงานที่รับผิดชอบ รวมถึง
การจัดแบ่งโครงสร้างของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

2) การบริหารจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การควบคุมดูแล การปฏิบัติของบุคลากรภายใน
กรมทางหลวงชนบท การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อความสะดวกในการบริหารสั่ง
การของผู้บริหาร และผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วในบริการนั้น ๆ ด้วย 
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3) บุคลากรทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในการปฏบิตังิาน ประกอบด้ วย ความรู้ 
ทักษะ และความสามารถของบุคลากร และจ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท 

4) งบประมาณ  ประกอบด้วย ความเหมาะสมและเพียงพอในด้านงบประมาณ เพื่อน ามาพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาความสามารถ และจัดหา
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้เพียงพอต่อความต้องการ 

5) ข่าวสาร สารสนเทศ ประกอบด้วย ความถูกต้อง แม่นย า ทันสมัย และเป็นมาตรฐานของข้อมูล
ข่าวสารภายในกรมทางหลวงชนบท รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
ภายใน และภายนอกองค์กร 

4.2.2. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร (Task) 

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท างานของกรมทางหลวงชนบท เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน
องค์กร เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการสนับสนุนและการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ มีดังนี้ 

1) ผู้รับบริการจากภายนอก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง 
หน่วยงานท้องถ่ิน หรือหน่วยงานราชการที่มาใช้บริการด้านต่าง ๆ ของกรมทางหลวงชนบท 

2) คู่แข่ง ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ที่มีการบริการในลักษณะ
คล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกับการบริการของกรมทางหลวงชนบท 

3) ผู้สนับสนุน ประกอบด้วย บุคคล และ/หรือหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานร่วมกัน และมีส่วนใน
การสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท 

4) กฎหมาย/กฎเกณฑ์/ระเบียบ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราช
ก าหนด ระเบียบ ประกาศ มาตรฐานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของกรมทาง
หลวงชนบท 

4.2.3. สภาพแวดล้อมทั่วไป (Context) 

1) เศรษฐกิจ ประกอบด้วย สภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ที่ส่งผล
กระทบต่อผู้รับบริการ หรือผู้สนับสนุน และคู่แข่ง 

2) เทคโนโลยี/นวัตกรรม ประกอบด้วย สถานการณ์และทิศทางแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของกรมทางหลวงชนบท 

3) สภาวการณ์ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในปัจจุบัน ที่มีผลต่อเนื่องมาสู่การพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท 

4) การเมือง ประกอบด้วย สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันของประเทศไทย 



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 70     

5) สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา ประกอบด้วย สถานการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม และ
การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน 

4.3. แนวทางการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบท  

จากปัจจัยข้างต้นที่มีการแบ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ออกมาเป็น 2 ด้าน คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนั้น จึงได้ท าการศึกษา
แนวทางในการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่าง ๆ โดยได้เลือกแนวทางในการวิจัยดังนี้คือ 

1) ปัจจัยภายในองค์กร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในองค์กร ทั้งที่เป็นจุดแข็ง 
(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โดยแนวทางในการวิเคราะห์จะน าเอาเครื่องมือที่ เรียกว่า 
“McKinsey 7-S Framework” มาใช้ดังนี ้ 

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) 

 
รปูที ่4-2: McKinsey 7-S Framework 

2) ปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายนอกองค์กร ทั้งที่เป็นโอกาส 
(Opportunity) และที่เป็นอุปสรรคหรือผลกระทบต่อองค์กร (Threat) โดยแนวทางในการวิเคราะห์จะ
น าเอาเครื่องมือที่เรียกว่า “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) 

 
รปูที ่4-3: PESTLE Analysis Model 

4.4. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบท 

จากสถานภาพปัจจุบันของกรมทางหลวงชนบท ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อใช้ใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 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) 

ปจัจยั จดุแขง็ จดุออ่น 

โครงสร้างองค์กร - มีหน่วยงานระดับปฏิบัติการ
กระจายอยู่ทั่วประเทศ 

- หน่วยงานในระดับจังหวัด (ขทช.) 
และระดับส านัก (สทช.) ไม่มีกรอบ
อัตราและก าลังคนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ท าให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก 

- ขาดหน่วยงานในระดับภูมิภาคที่จะ
ให้การฝึกอบรม หรือถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) 

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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ปจัจยั จดุแขง็ จดุออ่น 
สื่อสาร มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน 

- การจัดโครงสร้างของศูนย์ฯ ไม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ภ า ร กิ จ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเท่าที่ควร 

- ขาดบุ ค ลาก รด้ าน เทค โน โล ยี
สารสนเทศในส่วนภูมิภาค 

การบริหารจัดการ - มีการจัดตั้งคณะท างานด้าน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อส าร  (ICT) ใน ระดั บ 
ขทช. และ สทช. เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงาน 

- มีการควบคุมคุณภาพงาน ได้แก่ 
ก า ร ค วบ คุ ม คุ ณ ภ าพ วัส ดุ 
กระบวนการท างานก่อสร้าง 
Dimension ของผลงาน เป็น
ต้น ท าให้เกิดความเช่ือมั่นใน
คุณภาพงานทางของกรมทาง
หลวงชนบท 

- มีการสร้างนวัตกรรมด้านการ
ก่อสร้างทาง วิธีการก่อสร้าง 
การใช้วัสดุในท้องถ่ิน การน า
เทคโนโลยี การน าสารเคมีมา
ผสม  ท าให้ ราคาถูกลงและ
ปฏิบัติงานได้เร็วข้ึน 

- มีการจ้างที่ปรึกษาในการก ากับ 
ควบคุม การด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

- การบริหารจัดการงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) บางส่วนยังไม่คุ้มค่า
กับงบประมาณที่ได้รับ 

- ไม่ มี กระบวนการควบ คุมการ
ด าเนินงานภายในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ที่
มีมาตรฐาน 

- มีกระบวนงานหลายข้ันตอน และ
ซ้ าซ้อน ท าให้มีภาระงานมากขึ้น 

- กระบวนงานไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ
แก้ไขปัญหาพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที 

- การจัดการความรู้  (KM) ยังไม่
รองรับการใช้งานจริงได้ 

- การถ่ายทอดประสบการณ์ เชิง
เทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร (ICT) จากผู้รับจ้าง
แก่ บุ ค ล าก รด้ าน เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง 

- การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต่อเนื่อง 
และทั่วถึงในเรื่องบทบาทและเนื้อ
งานของกรมฯ ท าให้ประชาชนขาด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมฯ 

- การประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสาร (ICT) ในภาพรวม 

- การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
บางส่วนอยู่ภายใต้หน่วยงานระดับ
ส านัก ซึ่งไม่ผ่านศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผล
ต่อการวางแผนทิศทางการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ไปใช้ในอนาคต 

- ไม่มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกล
ยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารให้กับผู้ที่ เกี่ ยวข้อง
รับทราบ 

- ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น ด้ า น
เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ  ยั ง ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานเท่าที่ควร 

งบประมาณ - ก ร ม ฯ  ได้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณในการพัฒนาระบบ 
และอุปกรณ์ Hardware และ 
Software อยู่เสมอ 

- ก า ร พั ฒ น า ด้ า น เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
บางส่วนใช้งบประมาณของส านัก 
ไม่มีการรวมงบประมาณที่ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- จากการที่กรมฯ ได้รับงบประมาณ
มากข้ึนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ท าให้ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน 

- การจัดหางบประมาณภายนอก 
รวมทั้งจากต่างประเทศไม่ได้มีการ
ด าเนินการอย่างจริงจัง 

- หน่วยงานระดับ สทช. และ ขทช. 
ไม่สามารถตั้งงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ได้โดยตรง ต้องรอ
เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณมาใช้ 
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บุคลากรที่ใช้ ICT ใน
การปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจ
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ง า น ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

- บุคลากรของกรมฯ บางส่วน มี
ค วามส าม ารถ เฉพ าะด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เป็นตัวหลกัในการ
ด าเนินงานได้  และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

- บคุลากรเข้ามามีสว่นรว่มในการ
แสดงความคิดเห็น เพื่อน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

 

- บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ไม่ได้มีต าแหน่งงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

- บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) บางส่วนไม่ ได้จบ
ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น เท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง 

- ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ าน เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ขาดแรงจูงใจในการท างาน และ
ความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพไม่
ชัดเจน 

- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร (ICT) มีภารกิจมาก 
ไม่สามารถควบคุมการด าเนินงาน
ของผู้รับจ้างได้อย่างใกล้ชิด และ
ครบถ้วนทุกงาน 

- ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน
ข้อมูล ข่าวสารโดยตรง 

- กรมฯ ไม่ มีแผนในการพัฒ นา
ความรู้ และทักษะของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ชัดเจน 

ข่าวสาร/สารสนเทศ - มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ภายในเป็นอย่างด ี

- มีระบบสารสนเทศสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

- กรมฯ เป็นหน่วยงานเจ้าของ
ข้ อมู ล ด้ าน ภู มิ ส ารส น เท ศ 
โดยตรง ซึ่งสามารถผลิตข้อมูล
ได้เอง 

- มีข้อมูลพื้นฐานด้านโครงข่าย
ทางและสะพาน ที่เพียงพอต่อ
การพัฒนาฐานข้อมูล 

- การส่งข้อมูลข่าวสารล่าช้า และ
ขาดการรวบรวมข่าวสารที่ดี 

- ขาดรูปแบบมาตรฐานในการส่ง
ข้อมูลข่าวสาร 

- การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ
ถนนในการดูแลของกรมฯ สู่ระบบ
สารสนเทศยังไม่ครบถ้วน 

- ข้อมู ล ในการป ฏิบั ติ งานยั ง ไม่
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศของ
กรมฯ ไม่มีการรวมศูนย์ในการ
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- ก รม ฯ  มี ค ลั ง ข้ อ มู ล  (Data 

Warehouse) ในการเช่ือมโยง
ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 

บริหารจัดการ ส่งผลต่อการวาง
แผนการพัฒนา บ ารุงรักษา และ
การเช่ือมโยงข้อมูลในอนาคต 

- ขาดระบบงานที่ช่วยสนับสนุนการ
บริหารงาน และการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

- ไม่ ระบบให้จั งห วัดส่ งข้อมูล ให้
ส่วนกลางได้อย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ ส่วนกลางยังคงต้องสั่งการ
ให้ส่งข้อมูลให้ 

- ขาดความมั่นใจในการส่งข้อมูล 
Online ท าให้ต้องมีการตรวจสอบ
อีกครั้งทางโทรศัพท์หรือโทรสาร 

- ยังขาดการบูรณาการข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารร่วมกัน 

- บางระบบงานยังมีความยุ่งยาก 
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน และยัง
ขาดการส ารองข้อมูล (Backup) 

- ขาดค่านิยมในการรักษาความ
มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศ 

ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายมี
ป ร ะสิ ท ธิภ าพ ร อ งรั บ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

- มีการน าระบบประชุมทางไกล
ผ่ า น จ อ ภ า พ  (Video 
Conference) มาช่วยในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพิ่ม
ความสะดวก ลดข้ันตอน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

- สทช. และ ขทช. ตั้งอยู่นอกเขต
ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ท าให้เกิดอุปสรรคในการรับ – ส่ง
ข้อมูล 

- ไฟฟ้าดับบ่อย และในบางครั้งเกิด
ฟ้ า ผ่ า ท า ให้ ส่ ง ผ ล ต่ อ ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ 

- การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครือข่าย ยังไม่มีความคุ้มค่า 

- อุ ป ก ร ณ์ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ
ซอฟต์แวร์บางส่วนไม่เพียงพอ 

- การดูแลอุปกรณ์และเครือข่าย
คอมพิ วเตอร์ ไม่ดีพอ ขาดการ
เช่ือมโยงระบบในระดับจังหวัด 
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- มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
- ไม่มีการเก็บสถานะและประวัติของ

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อ
พ่วง และอุปกรณ์เครือข่ายที่เป็น
ปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการวาง
แ ผ น ก า ร จั ด ส ร ร ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ การบ ารุงรักษาได้
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) 

ปจัจยั จดุแขง็ จดุออ่น 

ผู้รับบริการภายนอก - มี อส.ทช. ช่วยในการสนับสนุน
งานของกรมฯ 

- ประชาชน/ผู้รับบริการจากกรม
ฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารมากข้ึน 
และรวดเรว็ข้ึนในหลายช่องทาง 

- ประชาชนมีส่ วนร่วมในการ
ด าเนินงานของกรมฯ มากขึ้น 

- ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ด้าน
ช่างผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมฯ ได้มากข้ึน 

- ประชาชนมีช่องทางให้ข้อมูล
ข่าวสาร ข้อเสนอแนะ และข้อ
ร้ อ ง เรี ย น ผ่ า น ร ะ บ บ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ได้ 

- ผู้ รับ บ ริการบ างส่ วนไม่ ท ราบ
ผลงานของกรมฯ 

- ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส าร  (ICT) ท า ให้
เผยแพรข้่อมลูผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปได้อย่างจ ากัด 

- ความต้องการของประชาชนมี
หลากหลายและไม่สิน้สดุ กรมฯ ไม่
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอบสนองได้ในทุกด้าน 

- องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินมี
ศั ก ย ภ า พ สู ง ม า ก ข้ึ น  แ ล ะ
จ าเป็นต้องถ่ายโอนงานจากกรมฯ 
ออกไปมากขึ้น 

คู่แข่ง - การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
เป็นคู่แข่ง กระตุ้นให้เกิดความ
กระตือรือร้น หรือการพัฒนา
ตนเองในการท างาน และน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

- หน่วยงานที่ เป็นคู่แข่งหรือมีการ
ปฏิบัติงานที่คลา้ยกันมงีบประมาณ
สูงก ว่าและมี ศักยภาพสู งก ว่า 
โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง 
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ผู้สนับสนุน - ระบบงบประมาณ GFMIS ท า
ให้ปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 

- ส านักงบประมาณไม่ได้จัดสรร
งบ ป ร ะม าณ ด้ าน เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
โดยตรง ให้กับกรมฯ 

- การจัดกางบประมาณจากภายนอก 
รวมทั้งจากต่างประเทศ ไม่ได้มีการ
ด าเนินการอย่างจริงจัง 

กฎหมาย กฎเกณฑ์ 
กฎระเบียบ 

- แผนแม่บทด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร 
(ฉบับที่  3) ของประเทศไทย 
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ของภาครัฐ และบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

- พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าผิด
ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและ
เพิ่ มประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ก า ห น ด ใ ห้
ประชาชนมีส่ วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 

- พ ร ะ ร าชบั ญ ญั ติ ป รั บ ป รุ ง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2552 (10 กรกฎาคม 
2552) ให้ยกเลิกมาตรา 54 
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545 ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติม เป็ น
พ ร ะ ร าชบั ญ ญั ติ ป รั บ ป รุ ง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2550 ส่งผลให้กรม
ทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงาน
ที่มีความมั่นคงมากยิ่งข้ึน 

- มีนโยบายที่ จะป ฏิรูประบบ
ราชการไทย ที่ต้องการให้น่วย
งานภาครัฐมีการใช้งานระบบ

- กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ตาม
ไม่ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

- กฎหมายด้านการกระจายอ านาจ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท าให้กรมฯ ต้องท าการเปลี่ยน
บทบาทของตนเอง 

- หลักเกณฑ์ในการใช้งบประมาณ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ท าให้ไม่คล่องตัวใน
การด าเนินงาน 

- กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารบางฉบับมีความ
ล้ าสมั ย  ไม่ สอดคล้ อ งกั บ ก าร
เปลี่ยนแปลง 
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ปจัจยั จดุแขง็ จดุออ่น 
อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งข้ึน และ
รองรับกรอบนโยบายของ AEC 

- รัฐบาลมีก าหนดกฎหมายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส าหรับในหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัต ิ

เศรษฐกิจ - ภาวะ เศ รษ ฐกิ จ ขอ ง โล ก ที่
ขยายตัวข้ึน ท าให้เกิดนวัตกรรม
ให ม่  ๆ  ส่ ง ผ ล ให้ มี ก า ร น า
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

- ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ท าให้
งบ ป ร ะม าณ ด้ าน เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มี
แนวโน้มลดลง 

- ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันท าให้ไม่
สามารถจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ได้ตามความต้องการ 

เทคโนโลยี - พัฒนาการของเทคโนโลยีใน
ระดับโลก ท าให้การท างานของ
กรมฯ ดีข้ึน เนื่องจากมีการน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- เท คโน โลยี ด้ าน เท คโน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ท าให้เกิดการเรยีนรู้อย่างไรพ้รหม
แดนต่อเนื่องและทุกเวลา 

- เทคโนโลยีช่วยกระตุ้นให้เกิด
ก า รพั ฒ น าต น เอ ง ให้ ทั น /
สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 

- เท ค โน โล ยี ช่ วย ให้ เกิ ด ก าร
แบ่งปัน และใช้ข้อมูลร่วมกันได้
ง่าย และรวดเร็ วข้ึน ค้นหา
ข้อมูลได้สะดวกขึ้น 

- ซอฟต์แวร์  และบุ คลากรด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน 
เปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวช้า ไม่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

การเมือง - นโยบายรฐับาลให้การสนับสนุน
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) 

- นโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย ขาดความต่อเนื่อง 
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ปจัจยั จดุแขง็ จดุออ่น 
- กรมฯ ส ามารถตอบสนอ ง

นโยบาย และความต้องการของ
รัฐบาลได้ 

- รั ฐ บ าล มี น โย บ าย ก ร ะตุ้ น
เศรษฐกิจ เพื่อให้งบประมาณ
เพิ่มเติมแก่หน่วยงานราชการ 

สังคม และวัฒนธรรม - การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) มาใช้งาน 
ท าให้ลดช่องว่างระหว่างกรมฯ 
กับประชาชน และเทคโนโลยี 
ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
กรมฯ มากยิ่งข้ึน 

- กรมฯ สามารถเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารให้แก่ประชาชนได้มาก
ข้ึน ท าให้ประชาชนมีเจตคติที่ดี
ต่อกรมฯ 

- การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต่อเนื่อง
และทั่วถึงในเรื่องบทบาท และเนื้อ
งานของกรมฯ ท าให้ประชาชนขาด
ความรู้เกี่ยวกับกรมฯ 

- ขาดการบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอก และขาดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 

4.5. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท  

4.5.1. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กระทรวงคมนาคมมีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
ก าหนดทิศทางกาพัฒนาในภาพรวมของกระทรวงคมนาคมไว้แล้วตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงคมนาคม ฉบับที่  4 พ.ศ. 2557-2561 ในขณะที่
ประเทศไทยได้จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ดังนั้นกรมฯ จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรให้
สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ด้วย 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทางหลวงชนบท 
(SWOT Analysis) ประกอบกบัเปา้หมาย และวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาไอซทีีของผู้บริหารของกรม
ทางหลวงชนบท 

“ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และการ
ให้บริการแก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน” 

โดยมีเป้าหมายส าคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นแรงผลักดัน
คุณภาพ การบริหารจัดการ และการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการของกรมทางหลวง
ชนบท ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด โดยได้มีการมีการจัดกลุ่มของยุทธศาสตร์ไว้ 4 กลุ่ม คือ 
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 ยุทธศาสตร์เชิงรุก เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง (Strength) และ
โอกาส (Opportunity) 

 ยุทธศาสตร์เชิงรับ เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง (Strength) และ
อุปสรรค (Threat) 

 ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดอ่อน (Weakness) 
และอุปสรรค (Threat) 

 ยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างจุดอ่อน 
(Weakness) และโอกาส (Opportunity) 

ในการก าหนดยุทธศาสตร์ตามแนวทางดังกล่าว จากการทบทวนสภาพแวดล้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทางหลวงชนบท (SWOT Analysis) ประกอบกับเป้าหมายด้านการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงได้มีการสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559 – 2562 ตาม
รายละเอียดดังนี ้

 ตารางที่ 4-3: การแสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ของกรมทางหลวงชนบท 

ยทุธศาสตร ์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  
การพั ฒ นาโครงสร้ าง
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) เพื่อเข้าสู่ยุค IT as a 
Service 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อรองรับเทคโนโลยี Cloud 
Computing 

2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน 
สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

1. มีการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านเทคโนโลยี 
Virtualization และ Private 
Cloud Computing จ านวน
ไม่น้อยกว่า 50% ของบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
ปี พ.ศ. 2560 และเพิ่มข้ึน
เป็ น  100% เมื่ อสิ้ น สุ ดปี 
พ.ศ. 2562 

2. สามารถบันทึกการใช้งานและ 
Charge Back การใช้งานของ
ระบบต่าง ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 
50% ภายในปี พ.ศ. 2560 
และเพิ่มไม่น้อยกว่า 80% 
เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 

3. มีประสิท ธิภาพและความ
พ ร้ อ ม ใช้ ง า น เป็ น  99% 
ภายในปี พ.ศ. 2560 และ
เพิ่มเป็น 99.5% เมื่อสิน้สดุปี 
พ.ศ. 2562 
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ยทุธศาสตร ์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั 
4. สามารถท าการส ารองข้อมูลไป

ที่  Backup Site ได้  100% 
ภายในปี พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  
การบูรณาการระบบงาน 
ก ารจั ด เก็ บ แล ะก าร
ประมวลผล ข้อมู ล ให้
รองรับข้อมูลทุกรูปแบบ 

1. พัฒนาระบบเพื่อจัดเก็บ และ
กระจายข้อมูล ในรูปแบบ
ดิจิตอลผ่านอุปกรณ์ Mobile 

2. พัฒนาระบบงานและคลั ง 
ข้อมูล เพื่อรองรับข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ภายในกรม 
โดยให้สามารถรองรบัข้อมูลได้
ทั้ ง แ บ บ  Structure แ ล ะ 
Unstructured 

3. พัฒ นาระบบแล ก เปลี่ ยน
ข้อมูลแบบสองทางในรูปแบบ 
Topic Centric ที่รองรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลจ านวนมาก 
กับหน่ วยงานภายในและ
ภายนอก 

1. ปรับปรุงระบบงานหลักให้
ส าม าร ถท า ง าน ทั้ ง แ บ บ 
Online และ Offline ได้ ไม่
น้อยกว่า 10 ระบบงาน ก่อน
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 

2. มีระบบคลังข้อมูลที่สามารถ
ร อ ง รั บ ข้ อ มู ล ทั้ ง แ บ บ 
Structure แ ล ะ แ บ บ 
Unstructured ที่มีขนาดไม่
น้อยกว่า 20 TB ภายในปี 
พ.ศ. 2562 

3. มีระบบค้นหาที่สามารถค้นหา
ข้อมู ลจากระบบงานหรื อ
แหล่งข้อมูลทั้งแบบ Structure 
และ Unstructured ได้พร้อม 
กัน โดยสามารถค้นหาจาก
แหล่งข้อมูล หรือระบบงานได้
ไม่น้อยกว่า 10 ระบบพร้อม ๆ 
กัน เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 

4. มีระบบแลกเปลี่ ยนข้อมูล
แ บ บ  Topic Centric ที่
ส า ม า ร ถ เ ช่ื อ ม โย ง แ ล ะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 
10 ร ะ บ บ  แ ล ะ จ า น ว น 
Topic ในการแลก เปลี่ ยน
ข้ อ มู ล ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  50 
Topics เมื่ อสิ้ นสุดปี  พ .ศ . 
2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3:  
ก า ร บู ร ณ าก า ร ช่ อ ง
ทางการสือ่สารให้รองรับ
ระ บ บ งาน แ บ บ ให ม่ 
ส าม า ร ถ ท า ง าน บ น
อุปกรณ์ที่หลากหลาย 

1. ส่งเสริมการใช้ระบบงานจาก
ทุกที่ ทุกเวลาได้จากอุปกรณ์
หลากหลายชนิด ที่ผู้ใช้มีอยู่
หรือสามารถน ามาได้เอง 

1. มีระบบซึ่งมีความสามารถให้
ผู้ ใ ช้ เ ข้ า ใ ช้ ข้ อ มู ล ข อ ง
ระบบงานต่าง ๆ ของกรมฯ 
ผ่านอุปกรณ์ต่างชนิดกันได้ไม่
น้อยกว่า 3 รูปแบบ (Form 
Factors) แ ล ะ ร อ ง รั บ
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 และรวดเร็ว ก่อน
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 

3. ระบบสามารถรองรับจ านวน
ผู้ ใ ช้ ง า น ได้ ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 
1,000 ค น  ก่ อ นสิ้ น สุ ด ปี 
พ.ศ. 2562 

4. มีผู้ ใช้งานครอบคลุมระดับ
ส านักในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาคทั้ ง 18 ส านัก ก่อน
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  
การพัฒนาทักษะในการ
ใช้ ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี
ส ารส น เท ศแล ะก าร
สื่ อ ส า ร  (ICT) โด ย ใ ช้
อุปกรณ์และช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาบคุลากรให้
ใ ช้ เค รื่ อ ง มื อ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศในการท างานกับ
ข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล
และการสื่อสารระหว่างกัน 
เพื่อให้บรรลุภารกิจ 

1. มีการอบรมบุคลากรของกรม
ทางหลวงชนบท เรื่องการ
สื่อสารและการท างานแบบ 
Collaboration จ า น วน ไม่
น้อยกว่า 1,000 คน ก่อน
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 

2. มีการอบรมบุคลากรของกรม
ทางหลวงชนบท เรื่องวิธีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน จ านวนไม่น้อย
กว่า 1,000 คน ก่อนสิ้นสุด
ปี พ.ศ. 2562 
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3. มีการอบรมบุคลากรของกรม

ทางหลวงชนบท เรื่องการใช้
อุปกรณ์ Mobile และการน า
อุปกรณ์ของตนเองมาใช้ใน
งาน (BYOD) จ านวนไม่น้อย
กว่า 1,000 คน ก่อนสิ้นสุด
ปี พ.ศ. 2562 

4.6. ความสมัพนัธข์องยทุธศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ของกรมทางหลวงชนบท และยทุธศาสตร์
ของแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บท
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท กับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงคมนาคม และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2560 เพื่อแสดงให้เห็นว่าการด าเนินการตามกรอบแนว
ทางการพัฒนาดังกล่าว สอดคล้องต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในภาพรวมของ
กระทรวงคมนาคม และของประเทศไทยในยุทธศาสตร์ใดบาง สามารถแสดงความสัมพันธ์ให้เห็นดังตารางที่ 
4-4: การแสดงความสัมพันธ์องยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

 

 

 

 

 



 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2559-2562 หน้า 84 

แผนแมบ่ทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร พ.ศ. 2559 - 2562 

แผนแมบ่ทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร ของกระทรวงคมนาคม  
ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2557 - 2561 

แผนแมบ่ทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร (ฉบบัที ่3) ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2557 -2561 

แผนแมบ่ทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร (ICT) ของอาเซยีน 2015 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT 
เพื่อเข้าสู่ยุค IT as a Service 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมุ่งสู่ M-MOT 
Service U-MOT Service แ ล ะ  Open 
Government 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับ
องค์กรแห่งอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนา ICT ของประเทศ และมีความ
พร้อมในการมี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นา 
(Participatory People) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย่างชาญ
ฉลาด (Government Service) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
การเสริมสร้างพลังให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: 
การพัฒนาทุนมนุษย ์
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
การบูรณาการ การจัดเก็บ และประมวลผล
ข้อมูลให้รองรับข้อมูลได้ทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
การสร้างธรรมาภิบาลด้าน ICT แบบบูรณา
การ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ คุ้มค่าและ
เพียงพอ (Optimal Infrastructure) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
การบูรณาการช่องทางการสื่อสารให้รองรับ
ระบบงานได้ สามารถท างานบนอุปกรณ์ที่
หลากหลาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมุ่งสู่ M-MOT 
Service U-MOT Service แ ล ะ  Open 
Government 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย่างชาญ
ฉลาด (Government Service) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
การสร้างนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: 
การพัฒนาทักษะในการใช้งานระบบ ICT โดย
ใช้อุปกรณ์ และช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การพั ฒ นาทุ นมนุ ษย์ ด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมุ่งสู่ M-MOT 
Service U-MOT Service แ ล ะ  Open 
Government 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนา ICT ของประเทศ และมีความ
พร้อมในการมี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นา 
(Participatory People) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
การเสริมสร้างพลังให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: 
การพัฒนาทุนมนุษย ์
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บทที ่5 แผนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ของกรมทางหลวงชนบท 

ตามที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่ได้มีการน าเสนอไว้แล้วในบทที่ 4 ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของกลยุทธ์นั้น 
ต้องมีการลงทุนในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านการวิเคราะห์และก าหนดโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการก าหนดตัวช้ีวัด ระยะเวลาในการด าเนินงาน และงบประมาณในการลงทุน ซึ่ง
รายละเอียดของการวิเคราะห์แผนการลงทุนด้านต่าง ๆ เหล่าน้ี จะมีการน าเสนอรายละเอียดในแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท ใน
เล่มถัดไป ซึ่งรายละเอียดของแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท ได้ก าหนดให้สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์: “Change for Smart Life and Services.” 
5.1. ภาพรวมแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท 

ภาพรวมแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบท สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 5-1 
หนว่ย: ล้านบาท 

ยทุธศาสตร ์ เปา้หมาย/ตวัชีว้ดั โครงการ ปงีบประมาณ (พ.ศ.) รวมทัง้สิน้ 

2559 2560 2561 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1:  
ก า รพั ฒ น า โค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานทางด้าน ICT เพื่อ
เข้าสู่ยุค IT as a Service 

เป้าหมาย:  
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่ อรองรับเทคโนโลยี  Cloud 
Computing ให้สามารถให้บริการ
ในรูปแบบ IT as a Service 

2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความปลอดภัยได้มาตรฐาน 
สามารถท างานได้อย่างต่อเน่ือง 

1. โครงการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เครือข่าย (ส่วนกลาง) 

2. โครงการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่าย (ส่วนภูมิภาค) 

3. โครงการบ ารุงรักษาระบบประชุม
ท า ง ไก ล ผ่ าน จ อ ภ า พ  (Video 
Conference) 

4. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ส่วนกลาง 
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3. รองรับประสิทธิภาพการท างาน

แบบ 7 on 24 
ตัวชี้วัด: 
1. มี การให้ บ ริการเทค โนโลยี

สารสนเทศ ผ่ านเทคโนโลยี 
Virtualization แ ล ะ  Private 
Cloud Computing จ านวนไม่
น้ อยกว่ า 50% ของบ ริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน พ.ศ. 
2560 และเพิ่มขึ้นเป็น 100% 
เม่ือสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 

2. สามารถบันทึกการใช้งานและ 
Charge Back การใช้ งานของ
ระบบต่าง  ๆได้ไม่น้อยกว่า 50% 
ภายในปี  พ.ศ. 2560 และเพิ่ม
เป็นไม่น้อยกว่า 80% เม่ือสิ้นสุด
ปี พ.ศ. 2562 

3. ประสิทธิภาพและความพร้อมใช้
งานเป็น 99% ภายในปี  พ.ศ. 
2560 และเพิ่มเป็น 99% เม่ือ
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 

 
 

 
 

5. โค รงการพั ฒ นาระบ บ  Cloud 
Computing ของกรมทางหลวงชนบท 

6. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดเก็บข้อมูลของกรมทางหลวง
ชนบท 

7. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
และรักษาความปลอดภัย กรมทาง
หลวงชนบท 

8. โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
ของกรมทางหลวงชนบท 

9. โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  CA 
(Certificate Authority) เพื่ อรองรับ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

10. โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อ
แบบไร้สาย (Wireless Network) ทั่ว
ประเทศ 
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4. สามารถท าการส ารองข้อมูลไปที่ 

Backup Site ได้ ภายในปี  พ.ศ. 
2560 

รวมเปน็เงนิทัง้สิน้ 83.0000 81.0000 77.0000 57.0000 308.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  
การบูรณาการ การจัดเก็บ 
และประมวลผลข้อมูลให้
รองรับข้อมูลได้ทุกรูปแบบ 

เป้าหมาย:  
1. พัฒนาระบบงานเพื่อจัดเก็บ 

และกระจายข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิตอลผ่านอุปกรณ์ Mobile 

2. พัฒนาระบบงาน และคลังข้อมูล 
เพื่อรองรับข้อมูลแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ ภายในกรม โดยให้สามารถ
รอ ง รั บ ข้ อ มู ล ได้ ทั้ ง แ บ บ 
Structure และ Unstructured 

3. พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบสองทางในรูปแบบ Topic 
Centric ที่ ร อ ง รั บ ก า ร
แลกเปลี่ยนข้อมูลจ านวนมาก
กับ ห น่ วย งานภ าย ในแ ล ะ
ภายนอก  

ตัวชี้วัด: 
1. ปรับป รุ งระบบงานหลั กให้

สามารถท างานทั้งแบบ Online 
และ Offline ได้ไม่น้อยกว่า 20 

1. โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

2. โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลกลาง 
และระบบค้นหาข้อมูลของกรมทาง
หลวงชนบท 

3. โครงการพัฒนาระบบ ERP 
4. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล

สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ

ข้อมูลแก่ประชาชนและการมีส่วน
ร่วมภาคประชาชน 

6. โครงการพัฒนาระบบติดตามการ
ตรวจราชการและข้อสั่ งการของ
ผู้บริหาร 

7. โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล
ส านักงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา
ถนนและสะพาน 

8. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลหมุด
หลักฐานอ้างอิง ส าหรับงานออกแบบ
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ระบบงาน ก่อนสิ้นสุดปี  พ.ศ. 
2562 

2. มีระบบคลังข้อมูลที่รองรับข้อมูล
ทั้ ง แ บ บ  Structure แ ล ะ 
Unstructured ที่มีขนาดไม่น้อย
กว่า 20TB ภายในปี พ.ศ. 2562  

3. มีระบบค้นหาที่สามารถค้นหา
จากระบบงาน หรือแหล่งข้อมูล
ทั้ ง แ บ บ  Structure แ ล ะ 
Unstructured ได้  พ ร้อม  ๆ 
กัน  โดยสามารถค้นหาจาก
แหล่งข้อมูลหรือระบบงาน ได้
ไม่น้อยกว่า 10 ระบบพร้อม ๆ 
กัน เม่ือสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 

4. มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ 
Topic Centric ที่ ส า ม า ร ถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างระบบงานต่าง ๆ ไม่น้อย
กว่า 10 ระบบ และมีจ านวน 
Topic ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่
น้อยกว่า 50 Topics เม่ือสิ้นสุด
ปี พ.ศ. 2562 

ก่อสร้างและรับมือกับภัยพิบัติ 
9. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

การจัดเก็บข้อมูล 
10. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
11. โครงการพั ฒ นาระบบ บ ริห าร

ทรัพยากรบุคคล ของกรมทางหลวง
ชนบท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3:  
การบูรณาการช่องทางการ
สื่อสารให้รองรับระบบงาน
ได้  ส ามารถท างานบ น
อุปกรณ์ที่หลากหลาย 

เป้าหมาย:  
1. ส่งเสริมการใช้งานระบบงาน

จากทุ กที่  ทุ ก เวล า ได้ จ าก
อุปกรณ์หลากหลายชนิด ที่ผู้ใช้
มีอยู่หรือสามารถน ามาใช้ได้เอง 

ตัวชี้วัด: 
1. มีระบบซ่ึงมีความสามารถให้

ผู้ใช้เข้าใช้ข้อมูลของระบบงาน
ต่าง ๆ ของกรมฯ ผ่านอุปกรณ์
ที่ต่างชนิดกันได้ ไม่น้อยกว่า 3 
รูปแบบ (Form Factors) และ
รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ 
ได้ ไม่ น้อยกว่ า  3 ช นิดของ
ระบบปฏิบัติการ ก่อนสิ้นสุดปี 
พ.ศ. 2562 

2. มี  Single Contact Point ที่
รวมช่องทางการติดต่อได้ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง เพื่อให้
การสื่ อสารเป็ น ไป โดยง่ าย 
สะดวก  และรวด เร็ว  ก่อน
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 
 
 

1. โครงการพัฒนาระบบ Single Sign 
On และระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตน 
เพื่อรองรับหน่วยงานทั่วประเทศ 
(Active Directory) 

2. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารแบบรวม
ศูนย์ (Integrated Communication) 

3. โครงการพัฒนาระบบส านักงาน
เคลื่อนที่ส าหรับหน่วยงานทั่วประเทศ 

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และควบคุมอุปกรณ์ Smart Devices 

5. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและ
กระจายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน 
Smart Devices 

6. โครงการพัฒนาระบบ Unified 
Communication 
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3. ระบบสามารถรองรับจ านวน

ผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1,000 
คน ก่อนสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 

4. มีผู้ ใช้ งานครอบคลุมระดั บ
ส า นักในส่ วนกลางและ18 
ส านักในส่ วนภู มิภ าค  ก่อน
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 

รวมเปน็เงนิทัง้สิน้ 33.0000 60.0000 40.0000 40.0000 173.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  
การพัฒนาทักษะในการใช้
ง า น ระ บ บ  ICT โด ย ใช้
อุ ป ก รณ์  แ ล ะช่ อ งท า ง
สื่อสารที่หลากหลาย 

เป้าหมาย:  
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ใช้

เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การท างาน กั บ ข้ อ มู ล  การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และการสื่อสาร
ระหว่างกัน เพื่อให้บรรลุภารกิจ 

ตัวชี้วัด: 
1. มีการอบรมบุคลากรของกรมทาง

หลวงชนบท เร่ืองการสื่อสาร และ
การท างานแบบ Collaboration 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน 
ก่อนสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ (KM-Management) 

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านสารสนเทศ
ประจ ากรม 

3. โครงการจัดฝึกอบรมเร่ืองการ
สื่ อ ส า รแ ล ะก ารท า งาน แ บ บ 
Collaboration 

4. โครงการจัดฝึกอบรมเร่ืองวิธีการ
แ ล ก เป ลี่ ย น ข้ อ มู ล เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

5. โครงการจัดฝึกอบรมเร่ืองการใช้
อุปกรณ์ Mobile และการน าอุปกรณ์
ของตนเองมาใช้ในการ (BYOD) 
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2. มีการอบรมบุคลากรของกรม

ทางหลวงชนบท เร่ืองวิธีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน 
ก่อนสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 

3. มีการอบรมบุคลากรของกรมทาง
หลวงชนบท เร่ืองการใช้อุปกรณ์ 
Mobile และการน าอุปกรณ์ของ
ตนเองม าใช้ ใน งาน (BYOD) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน 
ก่อนสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 

 

 

รวมเปน็เงนิทัง้สิน้ 24.0000 24.0000 24.0000 24.0000 96.0000 

สรปุรวมเปน็เงนิทัง้สิน้ 325.0000 255.0000 221.0000 161.0000 962.0000 

 
เป้าประสงค์ 
ฟ
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บทที ่6 การบรหิารจัดการ และการตดิตามประเมนิผล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามที่ได้มีการน าเสนอไว้ หากมีการน ามาปฏิบัติ
ควรจะมีการก าหนดกระบวนการ มาตรการต่าง ๆ ในการสนับสนุนและส่งเสริมร่วมด้วย เพื่อให้มีการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และ
การติดตามประเมินผลร่วมด้วย เพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อกรมทางหลวงชนบทพิจารณาและน ามาประยุกต์ร่วม
เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้ก าหนดไว้ 

6.1. แนวทางการบรหิารจดัการ 

  เพื่อให้กรมทางหลวงชนบท มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

1) ควรมีนโยบายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคง และมีอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการงานด้าน ICT ในภาพรวมอย่างแท้จริง    

2) ควรมีนโยบายให้บุคลากรทุกระดับมีการใช้งาน ICT อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

3) ควรมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการจัดท ามาตรฐานด้าน ICT และส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง 

4) ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
สร้างกระบวนการท างานที่ได้มาตรฐาน สร้างความเช่ือมั่ นและน่าเช่ือถือในการใช้บริการของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการใช้บริการด้าน ICT ของกรมทางหลวงชนบทใน
ภาพรวมต่อไป 

5) ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรด้าน ICT ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถ
สนับสนุน และควบคุมการจ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) ควรมีการทบทวนแผนปฏิบัติการรายปี เพื่อท าการปรับปรุง วิธีการการด าเนินงานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในแต่ละปี 

ทั้งนีแ้นวทางที่ภาครัฐสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพนั้น มีหลาย
วิธี ซึ่งที่ปรึกษาขอแนะน าไว้ 4 แนวทาง ดังนี้ 

6.1.1. การท า Benchmarking 

การจัดการแบบ Benchmark จะเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากสามารถน า
ตัวอย่างจากองค์กรอื่นที่ดีกว่ามาใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานให้
ดีย่ิงข้ึน ซึ่งหลักการพื้นฐาน และข้ันตอนการท า Benchmarking รายละเอียดดังนี้ 

1) หลักการพื้นฐานของ Benchmarking คือ การตอบค าถาม 4 ข้อ ต่อไปนี้คือ 

1.1) ระดับของงานหรือความสามารถของเราในเรื่องนั้น ๆ เราอยู่ในระดับใด 

1.2) ใครมีผลการด าเนินงานที่ดีที่สุด หรือดีกว่าเราในเรื่องนั้น 

1.3) แนวปฏิบัติที่ดี ของหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าเราน้ันเป็นอย่างไร 
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1.4) เราจะประยุกต์แนวปฏิบัติที่ดีนั้นมาปรับปรุงองค์กรเราได้อย่างไร 

2) ข้ันตอนในการท า Benchmarking มี 8 ข้ันตอน คือ 

2.1) ก าหนดหัวข้อและตัวช้ีวัดในการท า Benchmarking 

2.2) ก าหนดองค์กรที่ต้องการเปรียบเทียบด้วย 

2.3) ก าหนดวิธีการเก็บข้อมูลและด าเนินการเก็บข้อมูล 

2.4) วิเคราะห์หาช่วงห่างระหว่างองค์กรของเรากับองค์กรเปรียบเทียบ 

2.5) การคาดคะเนความห่างในอนาคต (ก าหนดเป้าหมาย) 

2.6) จัดท าแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

2.7) ด าเนินการปฏิบัติตามแผน 

2.8) การทบทวนผลการปฏิบัติกับองค์กรเปรียบเทียบอีกครั้ง 

แต่ข้อจ ากัดของการท า Benchmarking ในประเทศไทยนั้น ต้องอาศัยข้อมูลและความ
ร่วมมือจากองค์กรภายนอก ซึ่งค่อนข้างล าบากที่จะได้รับข้อมูล เนื่องจากข้อมูลบางอย่างถือเป็น
ความลับขององค์กรไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีความแตกต่างจาก
องค์กรของตนเองมาก ๆ นั้นจะได้ผลหรือไม่นั้นข้ึนกับมุมมองและความยอมรับของผู้ ที่รับจะน า
แนวทางนี้ไปใช้  

6.1.2. Balance Scorecard (BSC) 

BSC เป็นวิธีการแปลงกลยุทธ์ขององค์กรไปสูก่ารปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้พนักงานเข้าใจกลยุทธ์ของ
องค์กรและสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้
ตัวช้ีวัด (KPIs) เป็นเครื่องมือในการช้ีวัดความส าเร็จ 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 าหรับรูปแบบการก าหนดมุมมองของ Balance Scorecard มี 2 รูปแบบคือ รูปแบบ
ส าหรับองค์กรไม่แสวงหาก าไร รูปแบบส าหรับองค์กรธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม มุมมองต่าง ๆ ของ Balance Scorecard ก็ไม่ได้จ ากัดว่า จะมีเพียง 2 
รูปแบบนี้เท่านั้น การน า Balance Scorecard ไปใช้จะต้องมีความยืดหยุ่นและมีการปรับเปลี่ยน
มุมมองที่ใช้วัดผลไปเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินการภายในองค์กร วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายในการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรด้วย 
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1) รูปแบบการก าหนดมุมมองส าหรับองค์กรไม่แสวงหาก าไร  

การด าเนินการในลักษณะนี้ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินการอยู่ คือ การ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งเรียกว่า ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมุมมองของการ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิประกอบด้วย 

1.1) มุมมองด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร (External Stakeholders Perspective) 
เป็นมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ประกอบด้วย ประชาชนผู้รับบริการสาธารณชน ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย รัฐบาล หน่วยงานราชการอื่น ๆ รัฐวิสาหกิจองค์กร พัฒนาเอกชน ผู้อยู่
ในบริเวณใกล้เคียงกับองค์กร ฯลฯ 

1.2) มุมมองด้านองค์ประกอบภายในองค์กร (Internal Perspective) ประกอบไปด้วย การ
วัดผลทางด้านโครงสร้างองค์กร กระบวนการท างาน ทรัพยากรมนุษย์ความสามารถ
หลักขององค์กร วัฒนธรรม ค่านิยมภายในองค์กร 

1.3) มุมมองด้านนวัตกรรม (Innovation Perspective) เป็นมุมมองที่มองไปในอนาคต 
ความริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้นความสามารถ
รับต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

1.4) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นมุมมองเกี่ยวกับการประหยัด
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณ รวมถึงระบบ
ควบคุมภายในต่างๆ เช่น การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) รูปแบบการก าหนดมุมมองส าหรับองค์กรมุ่งหวังก าไร 

ส าหรับองค์กรธุรกิจมุ่งหวังก าไร โดยมุมมองของการมุ่งหวังก าไร 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 มีจุดเด่นที่สามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง (Cascade) ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึง
ระดับส านักงาน ฝ่าย หรือกลุ่มงาน ซึ่งสามารถน าไปผูกกับระบบการวัดผล (Performance 
Appraisal) และระบบผลตอบแทน (Reward System) ได้ การน า BSC ไปผูกกับทั้ ง 2 
ระบบนี้ จะช่วยให้บุคลากรขององค์กรมุ่งให้ความส าคัญกับสิง่ทีต่้องปฏิบัติเพื่อความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ขององค์กรมากยิ่งข้ึน 

6.1.3. Management Cockpit (MC) 

MC เป็นรูปแบบหนึ่งของ Decision Room ที่ออกแบบให้มีสภาวะที่เหมาะสมต่อการรับรู้
และการตัดสินใจ โดยใช้ระเบียบแบบแผนในการบริหารและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ใน
รูปแบบของค าถาม และน าเสนอตัวช้ีวัดต่าง ๆ ที่ตอบค าถามที่ผู้บริหารอยากรู้และบอกให้รู้ได้ด้วย
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ภาพและสีที่เข้าใจง่าย ท าให้สามารถตอบค าถามที่ผู้บริหารอยากรู้และบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงโอกาส
และปัญหาที่เกิดข้ึน ภายในห้องที่เรียกว่า War Room โดยผนังแต่ละด้านจะมีค าถาม 6 ค าถาม 
แต่ละค าถามจะมีการแสดงข้อมูลตัวช้ีวัด (KPIs) ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 6 ตัวด้วยกัน (ผนัง 3 ด้าน 
จะมีค าถามรวม 18 ค าถาม มีตัวช้ีวัดรวมทั้งสิ้น 108 ตัว) นอกจากนี้ยังมีผนังอีกด้าน ไว้ดึงข้อมูล
ต่างๆ ที่ ไม่ได้แสดงไว้ในผนัง 3 ด้านข้างต้น หรือไว้ใช้ดึงข้อมูลเจาะลึก (Drill down) จาก
ฐานข้อมูลมาแสดงผลตามความต้องการของผู้บริหาร 

1) องค์ประกอบของ Management Cockpit เป็นการผสมผสานของแนวคิด 3 ด้าน คือ 

1.1) เป็นห้องที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ (Decision Room) 

1.2) มีสภาวะแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อการรับรู้และตัดสินใจของสมอง (Organization 
Intelligence) 

1.3) การประเมินผลโดยใช้ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า MC มีความเหมาะสมกับการน าไปใช้เป็นเครื่องมอืในการจดัการของผูบ้รหิาร
ระดับสูง ช่วยให้มองเห็นผลการปฏิบัติงานขององค์กรชัดเจนข้ึน เพื่อผู้บริหารจะได้ตัดสินใจได้
ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม MC ก็ยังขาดความเช่ือมต่อในลักษณะความเป็นเหตุเปน็ผล
กันของแผนกลยุทธ์ ต้องอาศัยความช านาญในการวิเคราะห์ และเช่ือมโยงปัญหาของผู้บริหาร 

6.2. แนวทางการตดิตามประเมนิผล 

จากแนวคิดการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะมีการใช้ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators) ในทุก
รูปแบบของการบรหิารจดัการ นั่นคือ ไม่ว่าองค์กรจะมีการใช้แนวคิดใดก็ตามในการบรหิารจัดการก็สามารถ
ติดตามและประเมินผลได้เช่นเดียวกัน ซึ่งข้ันตอนนี้มีความส าคัญที่จะท าให้ทราบได้ว่าผลการด าเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ ทั้งนี้ที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการติดตามและประเมินผล
ดังต่อไปนี ้

1) ควรมีการก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตามแผน
กลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของกรมทางหลวงชนบทด้วย 

2) ควรท าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผล เพื่อความสะดวก 
รวดเร็ว และสามารถสะท้อนภาพรวมของการด าเนินงานทั้งหมดตามตัวช้ีวัดด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้
ตามแผนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในภาพรวมได้ทุกแผนงานที่เกี่ยวข้อง 

3) ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อท าหน้าที่ วิเคราะห์ ติดตาม
การด าเนินงานโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพื่อน ามาสู่การประเมินผลแผนแม่บทฯ 
โดยจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวช้ีวัดต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 

4) ควรมีการประเมินคุณประโยชน์ หรือความคุ้มค่าในการลงทุนและปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อประเมินผลกระทบจากการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 


